


         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

Comité Général des Assurances
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

كلمة رئيس الهيئة

النهوض به وتحقيق إستقراره وإرساء مناخ مالئم لنمّوه وتوف� مقومات الصالبة املالية ملؤسساته وتعزيز هيكلتها  
واإلرتقاء بجودة خدماتها مّ¶ يساهم مبارشة يف مضاعفة نسبة إندماج هذا القطاع يف اإلقتصاد الوطني وتفعيل دوره 

التنموي وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر وتدعيم أنظمة التأم� االجت¶عي. 

   ومن منطلق وعي الهيئة الراسخ بأهمية التحديات التي تواجهها بالدنا خاصة منذ بداية العرشية األخ�ة عىل 
جميع األصعدة ويف كافة امليادين، وحرصا منها عىل إستيعاب متطلّبات التطّور اإلقتصادي ومواكبة مختلف املستجّدات 
عىل املستوى الوطني أو العاملي واإلستجابة ملختلف املعاي� املكرّسة يف مجال التأم� بالخصوص واملجال املايل عموما، 
ويف إطار سعيها لتجاوز الصعوبات والنقائص املرتتّبة عن تطبيق اإلطار الترشيعي الحايل بالنسبة لبعض املتدّخل� يف 
القطاع، أعّدت مصالح الهيئة وبالتنسيق مع أهل املهنة مرشوع قانون يرمي إىل املراجعة املعّمقة ألحكام مجلة التأم� 
يف كافّة الجوانب املتعلّقة بتنظيم هذا القطاع ومختلف املهن املنضوية يف إطاره والذي من املنتظر أن يتّم عرضه عىل 

الهياكل املختّصة للمصادقة.

   هذا، وتتطلّع الهيئة خالل الفرتة القادمة بفضل تدعيم وتعزيز مكانتها ونفوذها وتكريس إستقالليتها اإلدارية 
واملالية عىل غرار ما هو معمول به يف بقية بلدان العاú إىل تحقيق املزيد من اإلنجازات من أجل مواصلة تحس� جودة 
ورسعة الخدمات املسداة من قبل مؤّسسات التأم� ومختلف املتدخل� يف القطاع، وتكثيف املجهودات املبذولة لنرش 
الوعي التأميني لدى املؤّمن لهم وتطوير فروع التأم� التي ال تزال غ� مستغلّة بالقدر الكايف وتدعيم دور القطاع يف 
مجال الوقاية من حوادث املرور �ا من شانه أن ينعكس إيجابيا عىل نتائجه املسّجلة ويساهم يف تطوير أدائه التموييل 
 �واإلستث¶ري، وذلك من خالل العمل عىل تدعيم قواعد التسي� والحوكمة وتقييم أنظمة التّرصف املايل والفّني ومعاي
املطبّقة                      والتأديبية  والتصحيحية  الرقابية  اإلجراءات  وتطوير  ناحية،  من  املؤسسات  داخل  املعتمدة  الحذر 

من ناحية أخرى. 

 

يشهد نشاط قطاع التأم� يف تونس تطّورا مضطردا خالل السنوات األخ�ة من 
النتائج املسّجلة ال  أّن  إالّ  املتنوعة،  التأمينية  الخدمات واملنتوجات  إنتشار  حيث 
البلدان  وبنظرائه يف  املالية من جهة  القطاعات  ببقية  مقارنة  املأمول  دون  تزال 
املجاورة أو ذات اإلقتصاديات امل¶ثلة من جهة أخرى. وقد واصلت الهيئة خالل 
سنة 2018 جهودها الرامية إىل تعزيز دورها الرقاç الفاعل ومعالجة اإلشكاليات 
والصعوبات التي تُعيق تطّور أداء قطاع التأم� بالشكل املطلوب، وذلك من أجل  
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         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

بشأن جميع  منتظم وعلني  الهيئة بشكل  تتواصل  واسع،  نطاق  املعلومات عىل  لنرش  للشفافية وسعيا    وتعزيزا 
أنشطتها. ومن خالل هذا التقرير السنوي لقطاع التـأم� لسنة 2018، يسعدنا أن نعرض عليكم تطّور أهّم مؤّرشات 
نشاط مؤسسات التأم� وإعادة التأم� ببالدنا والتي سّجلت عموما ûوا إيجابيا، باإلضافة إىل حوصلة لنشاط الهيئة يف 

مختلف امليادين املتّصلة بالرقابة والدراسات والترشيع وتطوير القطاع وفقا لرؤيتها ورسالتها وغاياتها وأهدافها.

   هذا، وأوّد أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لجميع موظفي الهيئة من إطارت وأعوان لتفانيهم يف عملهم، ك¶ 
أتوّجه بشكر خاص لكافة أعضاء مجلس الهيئة لجهودهم القيمة ومساندتهم املتواصلة طيلة الجلسات التي إنعقدت 

هذه السنة ملتابعة عدد من املستجدات وامللفات وإتخاذ جملة من القرارات الهامة بشأنها.

                                                                                            

                                                                                                            و اللّه وّيل التوفيق ...    

   

  
   رئيس الهيئة العامة للتأمين

حافظ الغربي
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.
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الهيئة العامة للتأمين 6

التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.
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الهيئة العامة للتأمين 7

التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.
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الهيئة العامة للتأمين 8

التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

2018



         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

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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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

Òالوضع القانو

أهداف الهيئة ومهامها

قيم الهيئة
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

تنظيم الهيئة وإدارتها

رشكاء الهيئة
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         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

تركيبة مجلس الهيئة
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الّسيد حافظ الغرÓ : رئيس الهيئة العامة للتأم� ورئيس مجلسها



         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

هيكلة سوق التأمين
التونسية
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

هيكلة سوق التأم� التونسية

الهيئة العامة للتأم�                                                           الجامعة التونسية لرشكات التأم�

مؤسسات التأم� وإعادة التأم� املقيمة

الفروع واملكاتب التمثيلية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� غÕ 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  مكتب �ثييل للشـركة اإليفوارية إلعادة التأم�

ACE American Insurance Company مكتب �ثييل ملؤسسة

CONTINENTAL RE  ية إلعادة التأم��فــرع الشـركة النيج

فــرع الشـركة التوقية إلعادة التأم�                  

SEN-RE  فرع الشـركة السينغالية 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�

منتجو التأم� عىل الحياة

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 -"BH  تأم�"

- 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"

ëالصندوق 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

CICA RE  
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.
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التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

2018

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

املعـاهـد املختصـة فـي التكـوين والرسكلة
يف ميـدان التأميـن

(IFID)Óمعهد ¨ويل التنمية للمغرب العر

تأسس سنة 1981 �وجب إتفاقية مربمة ب� الحكومة التونسية والحكومة الجزائرية. ويتوىل املعهد تكوين 
حاميل شهادة املاجست� أو ما يعادلها من بلدان املغرب العرç، 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". 

(IAA) �املعهد اإلفريقي للتأم

تأسس سنة 1967 �بادرة من الرشكة التونسية للتأم� وإعادة التأم� "ستار" قصد تكوين الحاصل� من 
ذوي الجنسية اإلفريقية عىل شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها يف ميدان التأم�. ويتحصل املشارك يف الدورة 

التكوينية عىل شهادة نجاح معرتف بها لدى مؤسسات التأم�. 

(CTFA)�املركز التقني للتكوين يف التأم

تأسس سنة 1999 �بادرة من الجامعة التونسية لرشكات التأم�. ويوفّر املركز صنف� من التكوين يف ميدان 
التأم�: األول موجه لحاميل شهادة الباكالوريا والثاë موجه لحاميل شهادة األستاذية أو ما يعادلها وذلك يف 
تكوينية يف شكل  املركز دورات  يوفر  برنامج رشاكة مع جامعة فرنسا PARIS-DAUPHINE ك¶  إطار 

ندوات قصد رسكلة العامل� بقطاع التأم�. 



         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

العنوان األّول
نشــاط الهيئة خالل

2018سنة       
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.



         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

 أّوال
 تنظيم و تطوير

قطاع التأمين
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         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.
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         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.
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         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.
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         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.
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         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

ك¶ بيّنت دراسة التقرير السنوي لسنة 2017 ملؤسسة تأم� مختصة يف التأم� عىل غ� الحياة وجود نقص يف األصول 
املخّصصة لتغطية مدخراتها الفنية، وتّم عىل إثر ذلك دعوتها إىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتغطية هذا النقص مع التأكيد 
عىل رضورة مراجعة سياستها التوظيفية وإحرتام طريقة تقييم األصول املخصصة لتغطية مدخراتها وفقا ملقتضيات الفصل 

31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001.

ويف إطار متابعة النقص املسّجل �وازنة سنة 2016 ملؤسسة تأم� أخرى يف األصول املخّصصة لتغطية مّدخراتها الفّنية، 
�ت مراسلتها ودعوتها لإلمتناع عن توزيع املرابيح إىل ح� تغطية هذا النقص وقد وافت الهيئة قبل إنعقاد جلستها العامة 
املخصصة للمصادقة عىل قواîها املالية لسنة 2018 بجدول إحتساب تغطية مدخراتها الفنية لنفس السنة مصادق عليه من 
القانونية. ك¶ تم عقد جلسة عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي  التغطية  قبل مراقبي حساباتها يؤكد إستجابتها لنسبة 

حساباتها للتأكد من صّحة إحتسابها ملبلغ مستحقاتها عىل املؤمن لهم ووسطاء التأم� واملدخرات املرتبطة بها.

وتبعا لدراسة البيان املتعلق بالتوظيفات املفصلة إلحدى املؤسسات األخرى والوارد بتقريرها السنوي لسنة 2017، ويف 
ظل تواصل تسجيلها لنقص يف أصولها املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية، تبّ� مواصلة قيامها بعمليات إقراض لعدد من  
الرشكات غ� املدرجة بالبورصة بالرغم من دعوتها من قبل إىل االمتناع �اما عن ذلك. وتبعا لذلك، �ت مراسلة املؤسسة  

املعنية لتقديم تفس� لت¶ديها يف إنجاز هذه العمليات غ� القانونية ومطالبتها باإللتزام مستقبال بإحرتام توصيات الهيئة
يف هذا الخصوص.

• عرض عدد من امللفات عىل لجنة التأديب:     

تبعا للتقارير املقدمة من فرق الرقابة، قرر مجلس الهيئة إحالة جملة من املخالفات عىل أنظار لجنة التأديب شملت 
أربع مؤسسات تأم� وتعود إىل:

- تواصل وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية وتفاقم عجزها عن توف� هامش املالءة املالية الكايف 
لتغطية جميع عملياتها طبقا ألحكام الفصل� 58 و58 مكرر من مجلة التأم�، حيث قّررت لجنة التأديب طبقا ألحكام 
الفصل 87 من مجلة التأم� وضع املؤسسات املعنية تحت املتابعة لتنفيذ برامج تصحيحية مصادق عليها من قبل الهيئة.

- التأخ� املسّجل يف تقديم التقارير السنوية لسنة 2016 إىل الهيئة وأقرت لجنة التأديب تسليط عقوبات مالية عىل 
املؤسسات املعنية.

-إرتكاب إحدى مؤسسات التأم� ملخالفت� تتمثل األوىل يف تعليق قبول طلب تأم� املسؤولية املدنية املنصوص عليها 
بالفصل 110 من مجلّة التأم� عىل إكتتاب ض¶نات إضافية يتّم تضمينها بصفة آلية ضمن عقود تأم� السيارات وأقرت 
لجنة التأديب تسليط خطية مالية بخصوصها قدرها 5000 دينار، بين¶ تتمثل املخالفة الثانية يف إستعانة املؤسسة بأشخاص 
غ� مرسم� بسجل الوسطاء لعرض عمليات التأم� للعموم وقد أقرت لجنة التأديب توجيه إنذار إىل املؤسسة يف الغرض.

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 لرشكة سمرسة يف التأم� إثر إرتكاب الوكيالن اللّذان تداوال 
عىل تسي�ها إلخالالت وتجاوزات خط�ة. وتبعا لذلك، قام مراقبو التأم� بتوجيه استدعاء له¶ قصد تقديم اإليضاحات 
يف  مخالفة  محرضي  تحرير  املراقبون  توّىل  الهيئة،  لدعوة  إستجابته¶  لعدم  ونظرا  املسّجلة.  املخالفات  بخصوص  الالزمة 
غيابه¶ طبقا ألحكام الفصل 84 من مجلّة التأم� و�ّت إحالة امللف إىل السيّد وكيل الجمهورية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة 

يف الغرض.
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         نبذة عامة عن الهيئة العامة للتأم�

     شّكل إحداث الهيئة العامة للتأم� �وجب القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق
 بتنقيح وإ�ام مجلّة التأم� مرحلة جديدة يف مسار تطوير وعرصنة قطاع التأم� التونيس �اشيا مع املعاي� الدولية.

 وهي هيئة إدارية تم إحداثها لتحل محل اإلدارة العامة للتأم� (التي كانت تابعة لوزارة  املالية) وتتمتّع
 باإلستقالل املايل واإلداري وترجع بالّنظر لوزارة املالية. 

 
   

   الهيئة العامة للتأم� مكلفة �راقبة رشكات التأم� وإعادة التأم� ووسطاء التأم� والخرباء ومعايني األرضار 
والخرباء اإلكتواري� والتعاونيات والصناديق ذات الصلة بالتأم�.

    وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة يف مجال تنظيم ومراقبة كافة املتدخل� يف قطاع التأم� الخاضع� ملراقبتها،
 حيث نّص الفصل عدد 178 من مجلّة التأم� عىل أّن أهداف الهيئة ومهامها تكمن يف السهر عىل تحقيق ح¶ية 
حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأم� وسالمة املراكز املالية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� وقدرتها

 عىل الوفاء بإلتزاماتها، وعليها يف سبيل تحقيق هذه األهداف القيام �ا ييل:
 

    • مراقبة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� واملهن املتّصلة بقطاع التأم� ومتابعة نشاطها لض¶ن إلتزامها
 بالترشيع 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 معاي� 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.

       

                                الشفافية                                     الحيادية واملوضوعية

                                العدالة وتكافؤ الفرص                    التميز وتشجيع التنافسية

                                العمل بروح الفريق الواحد              املحافظة عىل رسية املعلومات

       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.

 

           

                    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
                    الوكالة الفنية للنقل الربي

                    الجمعية التونسية للخرباء اإلكتواري�

 

        
        هيكلة سوق التأم�

تضّم  سوق التأميـن التونسيّة من:

1 - مؤسسات التأم� وإعادة التأم�:

املقيمة إىل املؤسسات  منهـا 22 مؤسسة مقيمة و7 مؤسسات غ� مقيمة. وتنقسم  التأم� 29 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� (منها ثالث (03) مؤسسات تأم� تكافيل)،
- 5 مؤسسات مختصة يف التأم� عىل الحياة،

- مؤسسة واحدة (01) مختصة يف تأم� الصادرات والقروض،
- ومؤسسة  واحدة (01) مختصة يف إعادة التأم�.

     أّما املؤسسات غ� املقيمة، فتوجد يف شكل 5 فروع ومكتب� �ثيلي� (02) لرشكات إعادة تأم� أجنبيّة . وهي تختص يف 
عمليات تأم� وإعادة تأم� األشخاص غ� املقيم�. 

2 - وسطاء التأم�:

- نـواب التأم�:

بلغ عدد نواب التأم� 1032 نائبا يف نهاية سنة 2018 مقابل 1028 نائبا يف موىف سنة 2017. 

و يتوزّع هؤالء النواب عىل كافة جهات البالد حيث تستقطب تونس الكربى نسبة 43,5 % تليها صفـاقس بنسبة %12,4 
و سوسة بنسبة 9,5 % وبقيـة الجهات بحوايل 34,6 %.

- س�سـرة التأم�:

تراجع عدد س¶رسة التأم� وإعادة التأم� الناشط� بالسوق إىل 62 سمسارا سنة 2018 مقابل 64 يف نهاية سنة 2017.
يتوزعون ب� أشخاص طبيعي� وأشخاص معنوي� يف شكل رشكات ذات مسؤولية محدودة وأخرى خفية اإلسم.     

- منتجو التأم� عىل الحياة:

ينشط بالسوق التونسية 98 منتج تأم� عىل الحيــاة سنة 2018 مقابـل 99 يف نهاية سنــة 2017 يعمل 93 منهم لدى 
مؤسسة "مغربيـة للحياة" و5 تابع� لرشكة التأم� عىل الحياة والتثم� "حياة ". 

3 - الخرباء ومعاينو األرضار: 

- الخبـراء:

تعّد سوق التأم� 994 خب�ا يف نهاية سنة 2018 مرّسم� بسجل الجامعة التونسية لرشكات التأم� (من ضمنهم 82 خب�ا 
ينشطون لدى 48 ذات معنوية). ويتوزّع هؤالء الخرباء عىل عديد اإلختصاصات (امليكانيك العـام، البناء، الكهرباء، الحرائق، 
األخطار الفالحية، اإلعالمية واآلالت اإللكرتونية، الطب، الط�ان، ... ). وãثّّل خرباء الّسيارات �فردهم أكâ من 25 % من 

العدد الجميل للخرباء.
 

 - معـاينو األضـرار:

أغلبهم  ويتوزّع  نهاية سنة 2018،  التأم� 99 يف  التونسية لرشكات  الجامعة  لدى  املسجل�  األرضار  معايني  بلغ عدد 
�نطقة الش¶ل ثّم وبنسبة أقل �نطقتي الوسط والجنوب.

- الخبـراء اإلكتواريون:

إرتفع عدد الخرباء اإلكتواري� املرّسم� بالسجّل الذي �سكه الجامعة التونسية لرشكات التأم� إىل 28 خب�ا يف نهاية 
سنة 2018 مقابل 24 خب�ا سنة 2017.

 4 - التـشغـيـل:
    

بلغ عدد العامل� بقطاع التأم� 10800 موظفا يف نهاية سنة 2018. وتوفّر رشكات التأم� قرابة 36 % من مواطن الشغل 
السمرسة  مكاتب  إىل  باإلضافة  التأم�  نواب  مكاتب  لدى  املتبقية خصوصا  النسبة  تتوزّع  في¶  (أكâ من 3900 موظفا)، 

واإلختبار ومعاينة األرضار، ثّم فروع الرشكات غ� املقيمة.

5 - الـتكـوين والـرسـكـلة:

مواكبة  بهدف  القطاع  هذا  يف  العامل�  األعوان  ورسكلة  تكوين  تتوىل  التأم�  ميدان  يف  مختصة  معاهد  ثالثة  توجد 
التقنيات العرصية للتأم� وهي معهد �ويل التنمية للمغرب العرç (IFID) واملعهد اإلفريقي للتأم� (IAA) واملركز التقني 

. (CTFA)للتكوين يف التأم�

وتخرّجت يف موىف شهر سبتمرب 2018 الدفعة 36 املتخصصة يف ميدان التأم� من طلبة معهــد �ويل التنمية للمغرب 
العرç والتي ضّمت 16 طالب تونيس و20 طالب جزائري. 

البلدان  تونسية ومن  إطارات  تعـّد  والتي  للتأم�  اإلفريقي  املعهـد  الدفعة 52 من  السنة طلبة  نفس  وتخـّرج خالل 
اإلفريقية. ك¶ تخرّجت الدفعة 19 من املركز التقني لتكوين موظفي رشكات التأم�، وتضـّم 43 طالبـا منهم 16 متخرج                       

يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهادة الباكالوريا و27 يف صنف التكوين املوجه لحاميل شهــادة األستاذية أوما يعادلها.

 
      مقّدمة عامة

 عملت الهيئة العامة للتأم� خالل سنة 2018 عىل مواصلة تكثيف جهودها من أجل مزيد تدعيم الدور التنموي لقطاع 
التأم� وتعزيز مساهمته يف إستقطاب اإلدخار و�ويل اإلستث¶ر للرفع من نسبة إندماجه يف اإلقتصاد الوطني وذلك عرب 

العمل عىل تجسيم األهداف اإلسرتاتيجية التي رسمتها والتي تهدف بالخصوص إىل:

        تنفيذ برنامجها السنوي للرقابة عىل مؤسسات التأم� وإعادة التأم� سواء يف إطار عمليات رقابة ميدانية أو عىل 
الوثائق أو كذلك ضمن أع¶ل املتابعة الّدورية لنشاط القطاع،

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

          مراجعة وتعديل مرشوع املراجعة املعّمقة ملجلة التأم� الذي يرمي إىل تطوير وتحديث اإلطار الترشيعي املنظّم 
 âالدولية �ا يعّزز من صالحيات الهيئة كسلطة تعديلية للقيام باملهام املناطة بعهدتها بأك �لهذا القطاع قصد مواكبته للمعاي
نجاعة ومرونة وفاعلية من جهة، ويضمن توف� املحيط املالئم لتنظيم مؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتعزيز هيكلتها 

ومزيد دعم مختلف املهن املتّصلة بها من جهة أخرى.

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

1 - مراجعة وتقييم املرشوع املتعلق بإ¨ام وتنقيح أحكام مجلة التأم�:

    يهدف املرشوع املتعلق بإ�ام وتنقيح أحكام مجلة التأم� إىل مواءمتها مع التوجهات الترشيعية الدولية للرقابة عىل 
أع¶ل التأم� واملعاي� الدولية املكرّسة يف مجال التأم� واملجال املايل بصفة عامة. وقد تّم تكوين ثالثة فرق عمل مشرتكة 
تضّم ممثيل الهيئة والجامعة التونسية لرشكات التأم� ملناقشة الصيغة املعروضة من قبل الهيئة وعهدت لها مهّمة مراجعة 

هذا املرشوع حسب املحاور التالية:
   

الفريق األول: تعزيز منظومة الحوكمة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� وتطوير آليات الرقابة،  
الفريق الثاë: تطوير عقد التـأم� ومزيد إحكام تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأم�،  

الفريق الثالث: تقديم مقرتحات لتطوير القطاع.  
 

    وقد أفضت أشغال الفريق� األول� إىل التوّصل إىل إتفاق سواء باملراجعة أو بالحفاظ عىل الصياغة املقرتحة من الهيئة 
يف مجمل الفصول. وتّم خالل شهر جوان 2018 إحالة محرض الجلسات املنعقدة وتقرير تأليفي إىل ممثّيل القطاع قصد 

عرضه¶ عىل اللجنة املديرية للجامعة.

   أما يف خصوص أشغال الفريق الثالث، فقد قامت الجامعة التونسية لرشكات التأم� بتكليف مكتب دراسات لتقديم 
مقرتحات حول تطوير القطاع ووافت الهيئة خالل شهر نوفمرب 2018 بتقرير يف هذا الخصوص يتعلّق باملحاور التالية: 

       •   اإلكتتاب اإللكرتوë لعقود التأم�،  
       •   تطوير صنفي التأم� عىل الحياة وفرع تأم� القرض، 

       •   توسيع قاîة التأمينات اإللزامية، 
       •   التصّدي لعمليات الغش والتحيل يف مجال التأم�. 

   وبالتوازي، �ّت منذ شهر مارس 2018 إحالة مرشوع القانون إىل مصالح مستشار القانون والترشيع لرئاسة الحكومة 
لعرضه عىل مختلف الوزارات والهيئات املعنية إلبداء الرأي، وتوّصلت الهيئة بتاريخ 20 سبتمرب 2018 �الحظات الجهات 
املذكورة وتّم أخذ جانب منها بع� اإلعتبار في¶ تّم توضيح موقف الهيئة يف خصوص بعض املسائل األخرى التي لن يتسّن 

إعتبارها ضمن مرشوع املراجعة الحايل.
 

2 - إعداد مرشوع قانون ينقح النظام الحايل لتدّخل صندوق ض�ن ¨ويل 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 
 âما قبل الشحن بهدف تجاوز اإلشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة  والعمل عىل جعل منتوجاته أك

 إستقطابا للبنوك وأكâ تكيّفا مع إحتياجات 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،
         - إكساء تدّخل الصندوق صبغة الض¶ن املستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته يف عالقته مع املؤسسات 

البنكية،

        - إقرار إمكانية إسناد مهام تسي� الصندوق إىل رشكة تأم�، 
        - إقرار إمكانية ولوج املؤسسة املتّرصفة 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.

      وقد تّم عرض مرشوع هذا القانون عىل أنظار جلسة عمل وزارية بتاريخ 07 ماي 2018. وتواصلت بالتنسيق مع وزارة 
للتغطية  الفنية  الرشوط  مختلف  يضبط  حكومي  أمر  مرشوع  إعداد  أشغال  "كوتيناس"  ورشكة  الدويل  والبنك  التجارة 

.çاملمنوحة ومنظومة حوكمة الصندوق وتحديد نظامه املايل واملحاسبي والرقا
 

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

      يف إطار إستك¶ل إعداد مشاريع النصوص التطبيقية ملنظومة التأم� التكافيل، وبعد أن حضيت املعاي� املحاسبية لهذا 
النشاط �صادقة املجلس الوطني للمحاسبة بتاريخ 26 ديسمرب 2017، تّم إصدار قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 
املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤسسات التأم� وإعادة التأم� التكافيل وإحالة طلب القطاع بتأجيل 
العمل بها عىل أنظار املجلس الوطني للمحاسبة. ك¶ تّم الرشوع يف إعداد مرشوع قرار لوزير املالية يتعلق بضبط قاعدة 

احتساب عمولة الوكالة ونسبة املضاربة املنصوص عليه¶ بالفصل 205 من مجلة التأم�.

4 - تدعيم موارد صندوق ض�ن املؤمن لهم:
 

     يف إطار اإلستعداد ملجابهة مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخل صندوق ض¶ن املؤمن 
لهم ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات، تّم الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارد الصندوق �قتىض  
األمر الحكــومي عدد 1050 لسنة 2018 املتعلق بتنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املتعلق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب 

تسي� وطرق �ويل صندوق ض¶ن املؤمن لهم.  

5 - إصدار مجلس الهيئة لعدد من الرتاتيب:

      أصدر مجلس الهيئة خالل سنة 2018 جملة من الرتاتيب تتعلّق باملسائل التالية:

-  تداب� العناية الواجبة املتعلقة �كافحة �ويل اإلرهاب وإنتشار التسلح ومنع غسل األموال يف قطاع التأم� (الرتتيب   
عدد 1 املؤرخ يف 02 مارس 2018 وملحقه التعدييل املؤرخ يف 2 أفريل 2018). 

- واجب اإلعالم بالتعيينات عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسي� ووظائف الرقابة ملؤسسات التأم� ومؤسسات إعادة التأم� 
الهيئة عدد 2 لسنة 2009 حول تحديد املسّ�ين  (الرتتيب عدد 2 املؤرخ يف 2 أفريل 2018 الذي يلغي ويعّوض ترتيب 
والتسي� ملؤسسات  اإلدارة  بها عىل مستوى هياكل  القيام  املعتزم  التعيينات  اإلعالم بخصوص  ملّفات  الرئيسيّ� ومحتوى 

التأم� ومؤسسات إعادة التأم�).
- أع¶ل الخب� اإلكتواري الخاصة بالتقرير املوّجه إىل الهيئة (الرتتيب عدد 3 املؤرخ يف 11 جويلية 2018).

املؤرخ               4 عـدد  (الرتتيب  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  لعقود  الفنية  باملذكرات  املدرجة  الوجوبية  التنصيصات   -
يف 17 أكتوبر 2018). ك¶ تّم الرشوع يف إعداد ترتيب آخر حول ضبط األسس الفنية واملساهمة يف األرباح للتأم� عىل 

الحياة وتكوين األموال. 

6 - ضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك:

يف إطار اإلستعداد لدخول مركزية املخاطر حيز اإلستغالل مع مطلع سنة 2019، تّم توجيه منشور إىل السيد وزير املالية 
يضبط نظام "التخفيض والرتفيع" يف تعريفة تأم� املسؤولية املدنية ألصحاب العربات الربية ذات محرك وينص خصوصا 

عىل واجب رشكات التأم� الترصيح للهيئة باملعطيات املضبوطة برتتيب.  

7 – مراجعة رشوط ترسيم الخرباء ومعايني األرضار وتشطيب أس�ئهم:

تّم إعداد مرشوع أمر لتنقيح األمر عدد 544 لسنة 2002 املؤرخ يف 5 مارس 2002 املتعلق بضبط رشوط ترسيم الخرباء 
ومعايني األرضار وتشطيب أس¶ئهم املنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الـتأم�.

ك¶ تّم إعداد مرشوع تنقيح لقرار وزير املالية املؤرخ يف 5 جوان 2002 يف إتجاه تدعيم وتكريس مقتضيات األحكام 
املدرجة ضمن مرشوع تنقيح مجلة التأم� يف جزئها املتعلق باإلختبار ومعاينة األرضار ومع األخذ بع� اإلعتبار ملالحظات 

املهنة والجامعة التونسية لرشكات التأم� يف هذا الخصوص. 

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

1 -مواصلة متابعة الدراسة اإلكتوارية املتعلقة بإعداد مرشوع عقد برنامج:

العام والخاص يضبط  القطاع�  برنامج مشرتك ب�  بإعداد مرشوع عقد  املتعلقة  اإلكتوارية  الدراسة  تواصلت متابعة 
التوجهات اإلسترشافية واإلسرتاتيجية العامة للخطة اإلصالحية املستقبلية لقطاع التأم� عىل مدى الخ¶سية (2021-2017)، 
القص� خصوصا عىل  املدى  بتجسيم محاور اإلصالح عىل  املتعلقة  العملية  اآلليات  النظر يف  الخصوص  حيث تم يف هذا 
مستوى العمل عىل توف� آليات و�ويالت إلنجاز الدراسات الفرعية املقرتحة يف إطار الدراسة اإلسرتاتيجية من جهة وتجسيم 

خارطة الطريق ومخطط التنفيذ املنبثق عن الدراسة من جهة أخرى.  
 

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

بنظام  الخاّصة  البيانات  تركيز قاعدة  املتعلقة �رشوع  الجهود خالل سنة 2018 من أجل إستك¶ل األشغال  تظافرت 
املكافأة لـتأم� السيّارات املزمع دخوله حيز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019. وإنقسمت األع¶ل عىل مرحلت�:

     - املرحلة األوىل : إهتمت �عالجة وتصحيح معطيات رشكات التأم� املتعلّقة بسنتي 2016 و2017 وإمتّدت من شهر 
جانفي إىل  شهر ماي 2018.

- املرحلة الثانية : إمتدت من شهر جوان 2018 إىل حدود شهر ديسمرب 2018 وتوّىل خاللها ممثلو مؤسسات التأم�، 
وفقا ملا نّص عليه كرّاس الّرشوط، تحميل املعطيات الشهرية املتعلقة باالكتتابات واملالحق والحوادث والعربات املسحوبة 
من الجوالن مبارشة بقاعدة البيانات الخاصة بهذا املرشوع قصد معالجتها بصفة آلية وإحتساب نظام املكافأة الخاص بكّل 

عقد تأم�. 

وبالتوازي، إهتّم فريق العمل باملتابعة الشهرية للمعطيات الصادرة عن مؤسسات الـتأم� ومراقبة حسن س� عمليّة 
املعالجة اآللية والدورية لها وموافاة ممثيل الرشكات بكافة التوضيحات املطلوبة، وحثّهم عىل احرتام املّدة املحّددة إلصالح 

األخطاء املسجلة وإعادة تحميل املعطيات املصّوبة يف اآلجال. 

ك¶ تواصلت األشغال الرامية إىل ض¶ن حسن س� املنظومة اإلعالمية الخاصة �ركزيّة املخاطر من خالل:

الخاصة  املوزعات  بقاعة  إيواؤها  تّم  والتي  بها  الخاصة  اإلعالميّة  والربمجيات  املوزعات  كافة  مراقبة سالمة تشغيل   -
�ؤسسة "إتصاالت تونس" قصد تأميـن سالمتها املعلـوماتية وإنجاز أشغال الصيانة الالزمة بالتّنسيق مع املزّود الذي أنجز 

صفقة التجهيزات اإلعالمية،
الّربط ب� مختلف املتدّخل� وفقا لرشوط السالمة املعلوماتية والتّنسيق مع مؤّسسة "إتصاالت  - متابعة س� شبكة 

تونس" للتدّخل عند اإلقتضاء،
- متابعة حسن س� عمليّة تبادل املعلومات ب� الوكالة الفنيّة للّنقل الربّي ومركزيّة املخاطر بصفة دوريّة والتّنسيق مع 

املعني� يف حالة وقوع عطب فّني.
 

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

1 - الرقابة واإلرشاف عىل املؤّسسات:

1.1 - أع�ل الرقابة امليدانّية:

تّم خالل سنة 2018 إستك¶ل املرحلة الثانية من مهّمة الرّقابة امليدانية لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة والتي 
إمتدت عىل أكâ من سنت� وشملت عددا من أوجه الترصّف داخل املؤسسة وخاصة تطور توظيفاتها ومردوديتها وسياستها 
املعتمدة يف إعادة التأم� وتقييم املّدخرات الحسابية واملستحقات املتعلقة بالتأم� عىل الحياة. وقامت الهيئة تبعا لذلك 
بإعالم املؤسسة املعنية بالنتائج األولية ألع¶ل الرقابة وطلب موافاتها بإجابتها يف هذا الخصوص قصد إعداد تقرير الرقابة 

النهاø عىل أساسها. 

ك¶ تم يف إطار متابعة تنفيذ املؤسسة املعنية للتوصيات املوجهة إليها بخصوص املحاور املدروسة يف املرحلة األوىل من 
عملية الرقابة والتي إهتّمت باملستحقات عىل وسطاء التأم� واملؤمن لهم واإلسرتجاعات والدعاوى للتحصيل ومدخرات 
التعويضات تحت التسوية لتأم� السيارات، دعوة املؤسسة إىل مد الهيئة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضه عىل 
أنظار مجلس إدارتها إلبداء الرأي حوله. وإثر عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها، تبّ� وجود عدد 
من اإلخالالت �ّت عىل إثرها دعوة املؤسسة إىل تكليف مكتب تدقيق خارجي للقيام بعملية تدقيق شاملة ملستحقاتها يتم 

إعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية لسنة 2018.

ورشع املراقبون خالل سنة 2018 يف مهمة رقابة جديدة ملؤسسة تأم� مقيمة متعددة الفروع، وإهتّمت بالتدقيق يف 
عدد من الجوانب املتعلّقة �رشوع قواîها املالية لسنة 2017 قبل عرضها عىل مصادقة الهياكل املختصة. وتم للغرض عقد 
عدة جلسات عمل مع كل من مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب� اإلكتواري وأعضاء مجلس إدارتها، وكذلك متابعة 

بعض أوجه الترصّف داخلها ومن أبرزها:

•  التدقيق يف إجراءات الترصف يف ملفات التعويضات بعنوان تأم� السيّارات.
•  متابعة املستحقات عىل املؤمن لهم وعىل وسطاء التأم�.

شامل  تدقيق  بعملية  القيام  برضورة  والتوصية  السيارات  لتأم�  التسوية  تحت  التعويضات  مدخرات  تقييم   •
للمدخرات الفنية من قبل مكتب خربة خارجي وإعت¶د نتائجها عند ضبط القوائم املالية للمؤسسة لسنة 2018.

ك¶ تّم القيام �همة رقابة ميدانية أخرى لدى إحدى مؤسسات التأم� املقيمة املختصة يف التأم� عىل الحياة، شملت 
أساسا عمليّات اإلنتاج والتعويضات واملدخرات الفنيّة وأفرزت وجود بعض اإلخالالت تّم تضمينها بالتقرير األويل لعملية 

الرقابة وتوجيهه إىل املؤسسة قصد تقديم إجابتها عىل املالحظات الواردة به ثّم عرض التقرير النهاø عىل مجلس الهيئة.

    
2.1 - أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

شملت أع¶ل الرقابة عىل الوثائق أساسا:

• دراسة التقارير السنوية لرشكات التأم� والتقارير الخاصة ملراقبي الحسابات لسنة 2017:

تولّت فرق الرقابة بالهيئة خالل سنة 2018 دراسة كّل التقارير السنوية لرشكات التأم� لسنة 2017 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 2017 عىل أنظار 

مجلس الهيئة وتضّمن أساسا:
 

- نشاط قطاع التأم� لسنة 2017 وتقارير الرّقابة عىل امللفات بالنسبة لكل مؤسسة،
- تقييم مقاييس الترصف الحذر لدى مؤسسات التأم� ومتابعة جودة الخدمات املسداة إىل املؤمن لهم،

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

املختصة  الهياكل  عىل  عرضها  قبل  تأم�  ملؤسستي   2017 لسنة  املالية  القوائم  مشاريع  دراسة  املراقبون  توّىل  ك¶ 
للمصادقة، حيث تبّ� وجود نقص يف املدخرات الفنية املسجلة �وازنة سنة 2017، أكّدته أع¶ل التدقيق التي قام بها مكتبا 
خربة قامت املؤسستان املعنيتان بتكليفه¶ بإعادة تقييم هذه املدخرات، وذلك بسبب وجود عديد اإلخالالت والنقائص 
 �عىل مستوى الترصف يف ملفات الحوادث. وتم يف الغرض عقد جلسات عمل مع مصالح املؤسسة ومراقبي حساباتها والخب

اإلكتواري ودعوتها إىل تصحيح مدخراتها الفنية.

• تدعيم املنظومة اإلعالمية للرقابة عىل الوثائق:

تواصلت خالل سنة 2018 املجهودات الرامية إىل تدعيم املنظومة اإلعالميّة للرقابة عىل الوثائق بهدف إرساء متابعة 
داîة وناجعة لنشاط كافّة مؤّسسات التأم� وذلك من خالل:

• إدخال بعض التعديالت عىل برمجّية التقارير السنوية "DOC IN" عىل مستوى عدد من الجداول والبيانات قصد 
مزيد توضيح املعطيات التالية:

- التعويضات ومّدخرات التعويضات تحت التسوية مفّصلة حسب أصناف التأم�،
- مبلغ التعويضات والدفوعات واملّدخرات،

- أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة وهيئة اإلدارة الج¶عية،
- إطارات التسي� وعدد األعوان والهيكل التنظيمي للمؤّسسة.

 
• الرشوع يف برمجة قاعدة بيانات عىل مستوى القطاع الحتساب مؤّرش كلفة الحوادث حسب سنة وقوع الحادث  
تأم�  االقتصار يف مرحلة أوىل عىل صنف  تّم  الفرتة (2017-2018)، وقد  املتعاقد معه خالل  تّم  إكتواري   ��ساعدة خب
السيّارات عىل أن يتّم إستك¶ل قاعدة البيانات �عطيات بقيّة أصناف التأم� الحقا. وقد مكّنت قاعدة البيانات من الكشف 
عن وجود فوارق ب� مختلف املعطيات املضّمنة بالجداول الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2017 وذلك إثر عمليّات التصديق 

والتقاطع الجديدة التي �ّت إضافتها ملقارنة تجانس معطيات السنوات السابقة مع معطيات السنة املحاسبية الجارية.

 وتّم تبعا لذلك مراسلة كافة مؤسسات التأم� التي �ارس تأم� السيارات لطلب معطيات تفصيلية حول معطيات 
للفرتة  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  مقاربتها مع  بهدف  التعويضات  ملفات  املحاسبية ملختلف  واملعطيات  الجرد 

(2012-2017) وتصحيحها عند اإلقتضاء. 

• الرشوع يف إعداد برمجّية التقرير السنوي لرشكات التأم� التكافيل "DOC IN TAKAFUL" وذلك بهدف مالîة 
الجداول املضمنة بها مع الصيغة الجديدة للقوائم املالية الخاصة بهذه املؤسسات تبعا لصدور قرار وزير املاليّة بتاريخ     

27 مارس 2018 املتعلّق باملصادقة عىل معياري املحاسبة الخاصة �ؤّسسات التأم� التكافيل وإعادة التأم� التكافيل.

• دراسة املعطيات الواردة بربمجّية مخطط إعادة التأم� لتواصل وجود عدد من النقائص واإلخالالت التي تؤثّر سلبا 
التأم� املعنيّة قصد دعوتها إىل إستك¶ل  النتائج املستخلصة. هذا، وقد �ّت تبعا لذلك مراسلة مختلف مؤّسسات  عىل 
املعطيات املنقوصة وتصحيح اإلخالالت املسّجلة واإللتزام بقواعد ورشوط تعم� الجداول اإلحصائيّة املضمّنة بربمجيّة إعادة 

التأم� واملبيّنة بدليل اإلستخدام.   

• متابعة البيانات الشهرية للتوظيفات مع الرتكيز عىل دراسة التطورات الهامة لتوظيفات مؤسستي تأم� سّجلتا تراجعا 
من شهر إىل آخر وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض لتاليف اإلخالالت املسجلة.

• متابعة الترصيحات الشهرية للحوادث الهامة ملختلف مؤسسات التأم� التي تفوق كلفتها 500 أ.د بالنسبة للتأم� عىل 
املسندة بخصوصها  واملبالغ  أخرى  األموال من جهة  وتكوين  الحياة  للتأم� عىل  بالنسبة  أ.د  الحياة من جهة و100   �غ

ملعيدي التأم� وإتّخاذ اإلجراءات املستوجبة تبعا ألهمية هذه املبالغ.

• متابعة الوضعية املالية لبعض املؤسسات الخاضعة لربامج تصحيحية:

إلتزاماتها  بتنفيذ  تقيّدها  مدى  وتقييم  تصحيحيّة  لربامج  خاضعة  مؤّسسات  ألربع  املالية  الوضعية  متابعة  تواصلت   
لإلستجابة ملقاييس الترصف الحذر، حيث أفرزت أع¶ل الرقابة وجود عدد من اإلخالالت تّم عىل إثرها طلب موافاة الهيئة
باإلجراءات العاجلة لتدعيم أموالها الذاتية �ا ãّكنها من تغطية النقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها الفنية بصفة 
كلية وبوضع برامج عمل سنوية لتطه� وضعيتها املالية و�كينها من االستجابة نهائيا ملقاييس الترصف الحذر مع التأكيد 
عىل رضورة تجاوز النقائص املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة وسياسة التوظيف وإستخالص املستحقات عىل 

الوسطاء.

•  متابعة جودة الخدمات املسداة للمؤّمن لهم من قبل مؤّسسات التأم�:     

كشفت دراسة متوسط آجال التعويض لسنة 2017 عن اإلرتفاع الهام لهذا املؤرش بالنسبة لبعض أصناف التأم� مقارنة 
بسنة 2016، و�ت تبعا لذلك مراسلة املؤسسات املعنية ودعوتها إىل مد الهيئة بالتوضيحات الالزمة يف الخصوص.

• ضبط رشوط قبول التعّهد بض�ن الصادر عن معيدي التأم�:  

بهدف توحيد أساليب العمل بالهيئة وطريقة معالجة الطلبات الواردة من مؤسسات التأم� بخصوص إمكانية إعت¶د 
وزير  موافقة  (بعد  الفنيّة  مّدخراتها  أموال  لتغطية  املخصصة  العنارص  التأم� ضمن  معيدي  عن  الصادر  بض¶ن  التعّهد 
الفنية  املّدخرات  املتعلّق بضبط قاîة  املؤرخ يف 27 فيفري 2001  املالية  الفصل 31 من قرار وزير  املاليّة) طبقا ألحكام 
ملؤسسات التأم� وطريقة احتسابها ورشوط توظيف أموال تلك املّدخرات، تّم إعداد مذكّرة عمل تضبط إجراءات ورشوط 
قبول هذا التعّهد الذي يعترب وثيقة تُثبت إلتزام معيد التأم� بالتكّفل بحصته يف كلفة الحوادث طبقا لرشوط إعادة التأم� 

املُتّفق عليها مع رشكة التأم�.

•  متابعة نشاط مؤسسات التأم� خالل سنة 2018:  

شملت هذه املتابعة إحدى مؤسسات التأم� التكافيل عىل إثر تبّ� وجود نقص يف األصول املخصصة لتغطية مدخراتها 
الفنية عند دراسة تقريرها السنوي لسنة 2017، وقد �ّت دعوتها إىل تدعيم أموالها الذاتية بهدف تغطية هذا النقص حيث 

تّولت للغرض القيام بعملية ترفيع يف رأس مالها يف موىف شهر ديسمرب 2018.

• أع�ل الرقابة عىل الوثائق: 

نشاط  بخصوص   2017 لسنة  التأم�  ملؤسسات  السنوية  بالتقارير  الواردة  املعطيات  كل  دراسة  حول  أساسا  تركّزت 
س¶رسة التأم� وإعداد تقرير يحوصل أهم املؤرشات مع الرتكيز عىل الجانب الخاص بتطّور املتخلدات بذّمتهم واملدخرات 

املكّونة يف شأنها. 

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 
املراقبة الالحقة 22 خب�ا يف اختصاصات متعددة وخب�ين إكتواري� مرّسم� بسجالت الجامعة التونسيّة لرشكات التأم� 

للتحري والتثبت من مدى استجابتهم لكراسات الرشوط الخاصة �¶رسة إختصاصاتهم.

وأفضت إىل تحـرير محاضـر مخالفة لترشيع التأم� ضدّ  12 خب�ا (منهم خب� إكتواري) �ّت إحالتها إىل الجامعة التي 
تولت شطب أس¶ئهم من السجل� اللذين �سكه¶.

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.

ك¶ �ت عمال بأحكام الفصل 11 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 16 فيفري 2002 املتعلق بضبط رشوط 
تدخل وتراتيب تسي� وطرق �ويل هذا الصندوق الذي ينّص عىل وجوب إخضاع الحسابات املالية للصندوق ملصادقة وزير 
املالية، دعوة مؤسسة التأم� "ستار" املكلفة بتسي� الصندوق ملوافاة مصالح الهيئة بتقرير مفّصل حول نتائج أع¶ل مراقب 

الحسابات بالنسبة للسنوات السابقة وبالحسابات املالية للصندوق لسنة 2017.
     

4.2 - الرقابة عىل التعاونيات ومتابعة نشاطها:

    بلغ عدد التعاونيات املسجلة بالسجل الذي �سكه الهيئة العامة للتأم� 50 تعاونية يف موىف سنة 2018 (من بينها
6 تعاونيات تّم إحداثها وú تنطلق بعد يف نشاطها الفعيل)، وهي موزّعة حسب القطاعات التي ينشط فيها املنخرطون    

فيها كالتايل:
- 18 تعاونية يف القطاع العمومي (راجعة بالنظر إىل الوزارات)،

- 19 تعاونية يف القطاع شبه العمومي (راجعة بالنظر إىل املؤسسات العمومية اإلدارية والج¶عات املحلية واملنشآت 
العمومية)،

والتعاونيات  الخاصة  باملؤسسات  عامل�  منخرط�  تضم  التي  التعاونيات  (تشمل  الخاص  القطاع  يف  تعاونية  و13   -
املحدثة ببادرة من مجموعة من األشخاص الطبيعي�).

وقد تولت مصالح الهيئة متابعة التقارير املالية السنوية للتعاونيات وتحي� املعطيات اإلحصائية الثالثية املتعلقة بها 
من حيث عدد مشرتكيها وأموالها املودعة ومبالغ مداخيلها ومصاريفها. 

ك¶ إهتّم فريق الرقابة �واصلة متابعة الوضعية القانونية واملالية لثالثة تعاونيات تشكو من نقائص وإخالالت.

IV- الرقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومقاومة غسل األموال بقطاع التأم�:

يف إطار تنفيذ محاور خطة العمل التي تّم وضعها لتفادي أوجه القصور يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال 
يف قطاع التأم� وذلك وفقا ملا تم ضبطه باملجلس الوزاري املضيق املنعقد خالل شهر نوفمرب 2017، واستجابة لتوصيات 
تتمثل أساسا باتخاذ جملة من اإلجراءات   2018 الهيئة خالل سنة  األموال و�ويل اإلرهاب (FSVC)، قامت مصالح 
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يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 



يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 

ثــــانيـــــا
حماية حقوق المؤمن لهم
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يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 

أنواع النفقات

- تعويضات لفائدة املؤمن لهم لعدم وفاء مؤسسات التأم² بإلتزاماتها تجاههم،

- رصف أتعاب الخرباء العدلي² واملحام² ومراقبي حسابات الصندوق ومنح أعضاء اللجنة الفنية

ومستحقات رشكات التأم²

- تسديد أصل وفوائد القروض الرقاعية،

- رصف عمولة الترصّف (لفائدة مؤسستي "ستار" و"اإلعادة التونسية")،

- تعويضات لفائدة املؤسسات الكربى واملتوسطة املتّرضرة من اإلضطرابات والتحركات الشعبية،

- مبالغ مرصوفة بعنوان اإلختبارات املنجزة لفائدة املؤسسات الكربى واملتوسطة املتّرضرة من

  اإلضطرابات والتحركات الشعبية،

- تعويضات يف إنتظار رصفها بعد صدور األحكام النهائية لفائدة املؤسسات الكربى واملتوسطة

 املتّرضرة من اإلضطرابات والتحركات الشعبية،

- مبالغ التعويضات املرصوفة لفائدة املؤسسات الكربى واملتوسطة املتّرضرة من الفياضانات.

موضوع العرائض وعددها

*عرائض تتعلّق بتأم² السيارات منها:

    تعويض أرضار مادية

   رفض تأم² دّراجات نارية

   نزاع حول أقساط التأم²

   تجديد عقد تأم² 

ªطلب نسخة من تقرير خب   

*عرائض تتعلّق بالتأم² عىل الحياة

*عرائض تتعلّق بالتأم² الج�عي عىل املرض

*عرائض تتعلّق بتأم² الصادرات والقروض

*عرائض تتعلّق بتأم² املساعدة عند السفر
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التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

2018

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 

املكتب املوّحد التونيس للسيارات 

201620172018

عدد البطاقات الخرضاء املباعة 

السنة

428934794348

473738494701

44

3811

207

193

255

183

448370353

البطاقة الخرضاء

1 449 328,938

1 003 822,912

1 290 123,816

2 497 921,843

1 813 123,000

5 371 488,909

البطاقة الخرضاء

297 766,642

121 512,398

265 462,375

394 231,300

585 619,291

878 763,151

البطاقة الخرضاء

1 898 033,074

1 309 811,934

1 717 1465,693

3 015 110,674

2 570 063,282

6 449 967,830

2 461 809,526

2 667 359,533

3 916 820,975

3 632 344,365

2 675 400,639

8 245 476,176

338 289,815

2 329 069,718

0,000

3 604 708,685

5 371 870,859

2 873 605,317

الخدمات املسداة حسب نوعية امللفات (بالدينار)

مجموع الخدمات

تطّور التحويالت من خارج الوطن

توزيع التحويالت املتعلقة بالبطاقة الربتقالية

التعويضات املادية

التعويضات البدنية

امللفات املفتوحة سنة 2018 بحسب سنة وقوع الحادث

150 937,490

184 476,620

161 579,502

122 957,531

171 320,991

199 715,770

األتعاب والتكاليف القضائية

عدد البطاقات الربتقالية املباعة

املجموع

 البطاقة الربتقالية

البطاقة الربتقالية

البطاقة الربتقالية

البطاقة الخرضاء

البطاقة الربتقالية

البطاقة الخرضاء

البطاقة الربتقالية

البطاقة الخرضاء

البطاقة الربتقالية

ليبيا

الجزائر



2018

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 



2018

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 

العنوان الثاني
تطّور نشاط قطاع

2018 التأمين خالل سنة           
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2017 التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .
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النمو االقتصادي (بالقيمة الحقيقية)

- العاÕ: 3,6 % (مقابل 3,8 % سنة 2017)

  يف الواليات املتحدة األمريكية: 2,9 % (مقابل 2,2 % سنة 2017): تعّزز 
النمو االقتصادي بفضل السياسة التوسعية للميزانية املعتمدة منذ بداية سنة 

2018 إضافة إىل الت�سك الهام يف الطلب الداخيل. 

النمو خاصة  اليابان: 0,8 % (مقابل 1,9 % سنة 2017): تباطؤ    يف 
جرّاء تداعيات الكوارث الطبيعية وضعف الطلب الخارجي.

  يف منطقة األورو: 1,8 % (مقابل 2,4 % سنة 2017): نتيجة تباطؤ 
النمو بالخصوص يف االقتصاديات الرئيسية عىل غرار أملانيا (1,5 % مقابل 
وإيطاليا            الصادرات  تباطؤ  من  أساسا  مترضرة   (2017 سنة   %  2,5
الدين  بأزمة  املرتبطة  الشكوك  جراء   (2017 سنة   % 1,6 مقابل   % 0,9)

العمومي.

(مقابل         %  4,5 والنامية:  الصاعدة  البلدان   -
السياسات  تشديد  جراء   :(2017 سنة   %  4,8

االقتصادية واملستويات املرتفعة للتضخم.

يف الص¦: 6,6 % (مقابل 6,8 % سنة 2017): 
املتحدة منذ  الواليات  التجاري مع  الخالف  بسبب 
شهر جانفي 2018 إضافة إىل القيود التنظيمية يف 

قطاعات البناء والوساطة املالية. 

- الرشق األوسط وش�ل إفريقيا: 1,4 % (مقابل 1,8 % سنة 2017): بسبب تواصل التوترات الجيوسياسية يف بعض بلدان 
املنطقة فضال عن ضعف الطلب الخارجي يف أهم البلدان الرشيكة. 

يف إيران: (1,5 -) % (مقابل (3,7 +) % سنة 2017): جراء تداعيات العقوبات األمريكية.    

         - البلدان املتقدمة: 2,2 % (مقابل 2,4 % سنة 2017):          

نسبة التضخم

- البلدان املتقدمة: 2 % (مقابل 1,7 % سنة 2017)

الواليات املتحدة األمريكية: 2,4 % (مقابل 2,1 % سنة 2017) نتيجة  يف 

سياسة امليزانية التوسيعية التي ساهمت بشكل كبª يف دفع الطلب الداخيل.

يف منطقة األورو: 1,8 % (مقابل 1,5 % سنة 2017) نتيجة إرتفاع اإلنتاج 

إىل مستوى يفوق إمكانياتها وانخفاض سعر رصف األورو. 

يف اليابان: 1 % (مقابل 0,5 % سنة 2017) بسبب تواصل السياسة النقدية 

التيسªية للغاية لبنك اليابان وازدياد أسعار الطاقة.

- البلدان الصاعدة والنامية: 4,8 % 

(مقابل 4,3 % سنة 2017) نتيجة 

للطاقة  الدولية  األسعار  إرتفاع 

مع  املتزامن  الغذائية  واملواد 

العمالت  رصف  سعر  انخفاض 

الوطنية للعديد من بلدان املنطقة.         
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يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 

- البلدان الصاعدة والنامية: تراوحت نسبة البطالة سنة 2018 يف هذه 

املجموعة من البلدان ب²:

3,6 % يف رشق أسيا واملحيط الهادي كحد أد^،

و11,8 % يف ش�ل إفريقيا كمستوى أقىص.        

- العاÕ: 5 % (مقابل 5,1 % سنة 2017)

نسبة البطالة

- البلدان املتقدمة: 5,1 % (مقابل 5,6 % سنة 2017)
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 



يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 

أّوال
تطّور نشاط سوق
التأمين وإعادة التأمين

العالمية
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 

التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل
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يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .
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يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 

2018

التوزيع القاري لرقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة

30,1%

الواليات املتحدة األمريكية وكندا

أوروبا والرشق األوسط وافريقيا املتقدمة

آسيا النامية

آسيا املتقدمة

أوروبا والرشق األوسط وافريقيا النامية

أمريكا الالتينية والكراييب

40%

26,4%
13,1%

4,8% 3,9%

11,7%
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 

اململكة العربيةاملغـــرب
 السعودية

اإلمارات
العربية املتحدة

الباكستان
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12,9

3,9
3,0

2,92,42,32,12,12,01,51,31,21,00,90,70,6
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Øوقع تونس يف مجموعة بلدان أوروبا و الرشق األوسط و إفريقيا النامية
 من حيث نسبة إندماج التأم¦ يف النشاط اإلقتصادي

مصـر  روسيا األردن بلغاريا

Øوقع تونس يف مجموعة بلدان أوروبا والرشق األوسط وافريقيا النامية
من حيث الحصة من السوق العاملية (%)
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 

مؤشـرات حول سـوق التأميـن العـاملية لسنة 2018 (بالدينار) 

البلــــدان

رقـــم املعـامــــــالت    (باملليون دينار)

التأم¦ عىل الحياة

الحصة %املبلغالحصة %املبلغ

التأم¦ عىل غ� الحياة
املجمــوع 

الحصة من السوق 

العاملية (%)

كثافة التأم¦

(بالدينار) 

التأم¦ من الناتج 

املحيل الخام (%)

رقم املعامالت

Õرقم معامالت العا /

رقم املعامالت

/ عدد السكان

رقم املعامالت

/ الناتج املحيل الخام

العـــــا\ 

الواليات املتحدة األمريكية وكندا 

الواليات املتحدة األمريكية 

كنـــدا

أمريكا الالتينية والكاراييب

الربازيـل

املكسيـك

الشييل

األرجنتيـن

أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا املتقدمة

بريطانيا 

فرنسا 

أملانيا 

إيطاليا 

إسبانيا

سويرسا 

بلجيكيـا

السويد

الداðارك

الربتغـال

اليونـان

أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا النامية

جنوب إفريقيا

روسيا

اإلمارات العربية املتحدة

تركيـا

العربية السعودية

إيـران

املغرب

كينيـــا

لبنـان 

مصـر

الكويت

الجزائـر

األردن

تونس (*)

آسيـا املتقدمة 

اليابـان

كوريا الجنوبية 

تايوان

أسرتاليا

هونكنغ

سنغفورة

آسيـا النامية

الصيـن 

الهنـد

تايلندا

أندونيسا

ماليزيا

الفيليب²

(*) : معطيات تهّم مجموع مؤسسات التأم² وإعادة التأم² ما عدى مؤسسة " اإلعـادة التونسيـة "

7 388 859

1 696 348

1 554 684

141 663

184 820

102 838

31 802

21 526

4 611

2 447 174

617 013

432 497

252 670

328 393

89 389

79 763

49 025

70 748

69 592

25 521

5 780

197 260

100 805

18 916

7 477

3 854

802

2 646

5 625

2 256

1 373

1 774

427

275

314

507,2

1 702 620

875 717

256 949

267 355

78 901

159 854

58 835

1 160 634

821 016

193 186

47 516

40 662

30 342

10 931

54,3

40,5

40,4

42,3

43,4

53,9

44,4

60,4

14,5

59,8

70,0

64,0

39,9

73,6

46,1

51,3

50,2

72,8

73,0

62,7

46,1

39,6

79,7

30,6

22,9

14,1

3,2

13,1

46,9

40,3

32,7

42,9

12,5

8,8

13,4

22,5

70,0

75,9

54,8

83,7

38,1

92,6

73,4

58,7

54,5

73,9

68,1

76,1

69,6

69,3

6 217 391

2 488 521

2 295 078

193 442

240 988

88 003

39 840

14 122

27 141

1 642 481

264 644

243 367

380 021

117 722

104 653

75 823

48 577

26 433

25 757

15 159

6 752

300 483

25 660

42 897

25 170

23 530

23 991

17 496

6 372

3 335

2 830

2 363

2 997

2 840

2 031

1 745,2

728 536

278 781

212 094

52 044

128 335

12 835

21 361

816 387

685 161

68 390

22 233

12 741

13 239

4 837

45,7

59,5

59,6

57,7

56,6

46,1

55,6

39,6

85,5

40,2

30,0

36,0

60,1

26,4

53,9

48,7

49,8

27,2

27,0

37,3

53,9

60,4

20,3

69,4

77,1

85,9

96,8

86,9

53,1

59,7

67,3

57,1

87,5

91,2

86,6

77,5

30,0

24,1

45,2

16,3

61,9

7,4

26,6

41,3

45,5

26,1

31,9

23,9

30,4

30,7

13 606 250

4 184 868

3 849 763

335 106

425 808

190 841

71 641

35 648

31 752

4 089 655

881 656

675 863

632 691

446 115

194 042

155 586

97 603

97 181

95 350

40 681

12 531

497 742

126 465

61 814

32 648

27 384

24 793

20 143

11 997

5 591

4 202

4 137

3 424

3 115

2 345

2 252,4

2 431 156

1 154 498

469 043

319 399

207 237

172 689

80 196

1 977 021

1 506 178

261 576

69 750

53 403

43 581

15 767

100

30,76

28,29

2,46

3,13

1,40

0,53

0,26

0,23

30,06

6,48

4,97

4,65

3,28

1,43

1,14

0,72

0,71

0,70

0,30

0,09

3,66

0,93

0,45

0,24

0,20

0,18

0,15

0,09

0,04

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

17,87

8,49

3,45

2,35

1,52

1,27

0,59

14,53

11,07

1,92

0,51

0,39

0,32

0,12

1 786,8

11 467,7

11 740

9 057

657,6

904

548

1957,14

710,02

8 583,1

11 798

9 608

7 619

7 472

4 161

18 167

7 381

9 547

16 477

3 904

1 174

222,7

2 201

430

3 419

333

741

246

333

110

705

42

825

73

238

195,0

9439,86

9 081

9 078

13 522

8 279

23 221

12 990

510,9

1 064

194

1 009

199

1 357

147

6,1

7,2

7,5

7,1

2,8

3,9

2,2

4,6

2,4

7,6

10,6

8,9

6,0

8,3

5,2

8,4

6,1

6,8

10,4

6,4

2,2

2,0

12,9

1,5

2,9

1,3

1,2

2,0

3,9

2,4

3,0

0,6

1,0

0,7

2,1

2,1

9,7

8,9

11,2

20,9

5,6

18,2

7,8

3,8

4,2

3,7

5,3

2,0

4,8

1,8
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

يف ما ييل:

1 - تدعيم اإلطار القانو�:

يف إطار اإللتزام بقرارات مجلس األمن الخاصة �نع انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاّصة بكوريا الش�لية، واستجابة 
لتوصيات مجموعة العمل املايل، قامت الهيئة بإصدار الرتتيب عدد 01 لسنة 2018 املؤرخ يف 02 مارس 2018 والذي يلغي 
ويعّوض الرتتيب عدد 2 لسنة 2016 حول تدابª العناية الواجبة املتعلقة �كافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لدى قطاع 

التأم². ك� تّم بتاريخ 02 أفريل 2018 إصدار ملحق تعدييل لهذا الرتتيب.

2 - إعداد دليل رقابة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال: 

يعتمد هذا الدليل املنهج القائم عىل املخاطر وسيمّكن املراقب² من الرتكيز أثناء مهّ�ت الرقابة امليدانية عىل الجوانب 
الهيئة يف شهر مارس 2018 ويشمل  قبل مجلس  املصادقة عليه من  أن ¼ثّل مخاطر مرتفعة. وقد ¼ّت  التي من شأنها 

باألساس املحاور التالية: 

 الحوكمة،                                             
 السياسات واإلجراءات،
 تداب� العناية الواجبة،

 خارطة املخاطر،
 متابعة العمليات املشبوهة،

 النظام املعلوما�،
 والتكوين.            

3 - وضع تقييم ذا� ملخاطر غسل األموال:

الهيئة مع بداية سنة 2018 يف وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب خاص بقطاع  رشعت مصالح 
التأم² ووسطاء التأم². وقد امتدت عملية التقييم لعّدة أشهر واستوجبت التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل املالية 
التي أمّدتنا بأداة البنك الدويل التي ¼ّكن من قياس وتقييم مخاطر غسل األموال و¼ويل اإلرهاب بشكل علمي وموضوعي 

بحسب جملة من املؤرشات.

الهيئة من وضع تقييم ذاÂ ملخاطر غسل  التأم²، ¼ّكنت مصالح  واعت�دا عىل هذه األداة وبالتعاون مع مؤسسات 
األموال و¼ويل اإلرهاب وإعداد مصفوفة مخاطر خاّصة بقطاع التأم² يف تونس، وتّم خالل شهر جويلية 2018 إعداد تقرير 
حول نتائج عمليّة التقييم وعرضه عىل أنظار مجلس الهيئة الذي صادق عليه يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

      وتتمثل أهم النتائج التي تم التوّصل إليها سنة 2018 مقارنة �ا ورد بتقرير التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال و¼ويل 
اإلرهاب الذي أعّدته اللجنة التونسية للتحاليل املالية سنة 2016 يف ما ييل:

     - تراجع يف مستوى نقاط ضعف قطاع التأم²،
     - ومحافظة التهديدات عىل نفس املستوى،

            ¼ركز مخاطر قطاع التأم² يف مستوى متوسط بتهديدات منخفضة نسبيّا ونقاط ضعف متوسطة.                
 

4 - القيام ¡هّ�ت رقابة ميدانية واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة: 

    شملت مهّ�ت الرقابة امليدانية 12 مؤسسة تأم² ورشكتي سمرسة يف التأم² (يف مرحلت²) تم إختيارها وفقا للمنهج 
القائم عىل املخاطر عىل أساس مصفوفة املخاطر املضمنة بدليل الرقابة وخّصصت أع�ل الرقابة أساسا للتثبت يف مدى 
ووضع  اإلرهاب  و¼ويل  األموال  غسل  ملخاطر   Âذا لتقييم  إنجازها  خالل  من  الواجبة  العناية   ªلتداب املؤسسات  احرتام 

إسرتاتيجية لخفض املخاطر تتعلّق باملحاور التالية:

     - السياسات واإلجراءات املعتمدة،                    
،Âمصفوفة املخاطر والنظام املعلوما -     

     - تدابª العناية الواجبة العامة واملشددة،
     - املستفيد الفعيل،

     - متابعة العمليات واملعامالت املسرتابة وغª اإلعتيادية واملشبوهة،
     - ترصد األشخاص والتنظي�ت الذين تب² ارتباطهم بجرائم إرهابية وإجراءات التجميد، 

     - اإلحتفاظ بامللفات والتكوين.

     • املرحلة األوىل:

     تّم يف مرحلة أوىل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم² واإلدارة العاّمة للدراسات والترشيع مراقبة 
Úانية مؤسسات تأم². وأفضت أع�ل الرقابة إىل وجود جملة من النقائص واإلخالالت ¼ت دعوة املؤسسات لإلجابة عليها 
وموافاة فرق الرقابة �ا يفيد تجسيم التوصيات املتعلقة بها. وعىل ضوء إجاباتها، تم إعداد تقارير نهائية تحوصل النقائص 

والتوصيات التي ينبغي عليها تطبيقها وفقا لآلجال املحددة.

    ك� توّىل مراقبو التأم² تضم² املخالفات التي ¼ّت معاينتها �حارض، وقّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة بتاريخ         
التأديب التي قّررت تسليط عقوبة اإلنذار عىل أربعة مؤسسات نظرا لعدم اتخاذها  18 أفريل 2018 إحالتها عىل لجنة 

لتدابª العناية الواجبة.

     • املرحلة الثانية:

نقائص  عّدة  امليدانية عن وجود  الرقابة  أع�ل  تأم² ورشكتي سمرسة وكشفت  أربعة رشكات  املرحلة      شملت هذه 
نهائية  تقارير  إعداد  عليها  بناء  وتّم  لتقديم مالحظاتها.  املعنيّة  للرشكات  وإحالتها  أّولية  بتقارير  تضمينها  تّم  وتجاوزات 

تحوصل النقائص وتتضمن جملة من التوصيات مع تحديد آجال لتجسيمها. 

     •  وتبعا لذلك، ويف إطار متابعة تقّدم الهيئة يف تجسيم محاور خطّة العمل التي تم ضبطها باملجلس الوزاري املنعقد 
خالل شهر نوفمرب 2017 والعمل عىل تجاوز النقائص املسّجلة، تولت مصالح الرقابة بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل 
لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  الهيئة  إنجازات  يحوصالن   (2018 ونوفمرب  أفريل  شهري  موىف  (يف  تقريرين  إعداد  املالية 
مجموعة       إىل  توجيهه�  وتّم  ميدانية  رقابة  لعمليات  خضعوا  الذين  التأم²  ووسطاء  الرشكات  لدى  املسّجلة  اإلخالالت 

العمل املايل. 

     ك� شارك فريق الرقابة يف أشغال اللجنة املكلفة لدى الكتابة العاّمة للحكومة �تابعة تقّدم معالجة منظومة غسل 
 .GAFI األموال و¼ويل اإلرهاب وإنجاز التقرير املزمع رفعه ملجموعة

  

V - إسناد الّرتاخيص لتعاطي نشاط التأم¦:

1 - وسطاء التأم¦:

    2018 سنة  خالل  جلست²  التأم²  مجلة  من   71 الفصل  عليها  املنصوص  بالهيئة  للوسطاء  التّـــرخيص  لجنة  عقدت 
للّنظر يف:

تأم²                  نائب   40 لـ  الرتخيص  منح  تّم  حيث  التأم²  يف  للوسطاء  الرتخيص  وبسحب  بالرتخيص  املتعلّقة  املطالب   -      
من            الرتخيص  مقابل سحب  التأم²  مجلة  من   75 الفصل  طبقا ألحكام  وذلك  الحياة  تأم² عىل  منتجي  و4  و3 س�رسة 

36 نائب تأم² و5 منتجي تأم² عىل الحياة و3 س�رسة.

 

التأم²  الوساطة يف  اللجنة يف هذا اإلطار �تابعة إستك�ل ملفات طلبات الرتخيص قصد م�رسة مهنة     ك� إهتّمت 
التأم² طبقا للرتتيب عدد 2009/01 املتعلّق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلداريّة ومنها املتعلّقة  وإعادة 
القانونيّة املنصوص عليها بأحكام قانون االستث�ر لسنة 2016 وكذلك األمر الحكومي   التأم² مع مراعاة اآلجال  بوسطاء 
عدد 417 لسنة 2018 املتعلّق بإصدار القاåة الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية 

إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

- مآل القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والتي فوضت مكاتب محاماة قصد ¼ثيلها والدفاع عنها عند اإلقتضاء. 
 

2 - املؤسسـات غ� املقيمة:

    تواصلت متابعة ملفات عدد من فروع ومكاتب رشكات إعادة الـتأم² غª املقيمة طبقا ألحكام الفصل² 67 و68 من 
مجلّة التأم² وملقتضيات القانون عدد 64 لسنة 2009 املتعلق بإصدار مجلة إسناد الخدمات املالية لغª املقيم²، وشملت:

   • دراسة طلب صادر عن رشكة إعادة التأمWAICA RE" ²" املنتصبة بسªاليون لفتح مكتب ¼ثييل غª مقيم بتونس 
وعرضه عىل اللجنة الوطنية املكلّفة بالنظر يف مطالب اإلنتفاع باالمتيازات التي أقرت املصادقة عىل إتفاقية تركيز مكتب 

¼ثييل بتونس لهذه الرشكة وإحالة هذه املصادقة عىل أنظار املجلس األعىل لإلستث�ر. 

   •  املصادقة عىل تركيز فرع لرشكة "SEN RE" السينغالية بتونس �قتىض األمر الحكومي عدد 589 لسنة 2018 املؤرخ        
يف 17 جويلية 2018.

التأم² الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة  التأم² "كومار" يف املساهمة يف عملية     • دراسة مطلب الرتخيص لرشكة 
 "Aveni Re" وذلك طبقا ألحكام الفصل 31 من قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلق بضبط قاåة املّدخرات 
بعنوان  بالرصف  املتعلقة  والتشاريع  املّدخرات  تلك  أموال  توظيف  ورشوط  احتسابها  وطريقة  التأم²  ملؤسسات  الفنيّة 
االستث�رات الخارجية، والتنسيق مع الكتابة العامة للمؤ¼ر الدويل لسوق التأم² اإلفريقية "CIMA" يف هذا الخصوص 

 ."Aveni Re" قصد التثبت من الوضعية املالية لرشكة

 ."CICA RE" ²منح الرتخيص ملؤسسة "تأمينات مغربيّة" يف املساهمة يف عمليّة الرتفيع يف رأس مال رشكة إعادة التأم  •    

    •  إعادة النظر يف دراسة الجدوى املعروضة من قبل أحد البنوك واملتعلّقة بطلب الرتخيص إلحداث مؤسسة تأم² متفّرعة 
عنه مختّصة يف التأم² عىل الحياة �ساهمة رشكة فرنسية للتأم² عىل الحياة وذلك يف إطار ðوذج التأم² البنî املندمج. 
وقد ¼ّت دعوة املؤسسة إىل إعادة النظر يف بعض فرضياتها ومراجعة مختلف التوقّعات املالية حتى يتسنى عرضها الحقا 

عىل أنظار مجلس الهيئة. 

   • دراسة ثالث مطالب للرتخيص إلقتناء حصص يف رأس مال مؤسسات تأم² مع العلم وأّن هذه العمليات تفيض إىل تجاوز 
عتبات املساهمة وحيازة أغلبية حقوق اإلقرتاع وهي تخضع إىل ترخيص وزير املالية  طبقا ملقتضيات الفصل 54 من مجلّة 

التأم²، وقد حيض مطلبان منها باملوافقة.

    •  دراسة مختلف مطالب الرتخيص املتعلّقة بإكتتاب التأم² مبارشة بالخارج ومطالب إكتتاب التأم² محليّا بالعملة األجنبية. 

   •  متابعة نشاط الفروع واملكاتب التمثيليّة ملؤسسات التأم² وإعادة التأم² األجنبية بالبالد التونسيّة.
 

VI - دراسة مسائل أخرى مختلفة مرتبطة بنشاط التأم¦:

1  - املشاركة يف أشغال لجان فنية وإستشارية مختلفة يف صلة بالتأم¦:

شاركت مصالح الهيئة خالل سنة 2018 يف أشغال عّدة لجان فنية وإستشارية وفرق عمل من أبرزها:

عن  الناجمة  األرضار  تعويض  لصندوق  املنظّمة  الرتتيبية  النصوص  لصياغة  الفالحة  وزارة  مستوى  املحدثة عىل  اللجنة   -
الجوائح الفالحية والتي تتمثّل يف ثالث أوامر حكومية تّم إصدارها خالل السنة وهي عىل التوايل: 

    •  أمر حكومي عدد 729 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت 2018 يتعلّق بضبط قاåة املنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني 
املوظّف لفائدة صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

    •  أمر حكومي عدد 821 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسيªه ورشوط تدخالته.

  •  أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ يف 9 أكتوبر 2018يتعلق بضبط مساهمة املرصح² يف صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.

- األشغال واإلجت�عات الدورية للجنة اإلستشارية لوزير النقل واملتعلقة بالسالمة البحرية.

لألنشطة  الحرصية  القاåة  بإصدار  املتعلق  الحكومي  األمر  مرشوع  حول  الدويل  والتعاون  التنمية  وزارة  مع  التنسيق   -
االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقاåة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها وذلك بالنسبة 

للرتاخيص املتعلقة بخدمات التأم² (أمر حكومي عدد417   مؤرخ  يف 11 ماي 2018).

التونسية  الدولة  ب²  إتفاقية  مرشوع  إعداد  مجال  يف  الخارجية  لوزارة  الفني  الدعم  بتقديم  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
.FATCA والواليات املتحدة األمريكية يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي

- اللجان الفنية ولجنة القيادة حول اإلسرتاتيجية الوطنية لالندماج املايل (2018-2022) املكونة عىل مستوى وزارة املالية 
التضامني  االقتصاد   ،ªالصغ التأم²  املالية،  الثقافة  بإعداد دراسات بخصوص:  املكلف²  للخرباء  الفني  الدعم  تقديم  قصد 

.ªاالجت�عي واالقتصادي وإعادة ¼ويل مؤسسات التمويل الصغ ªواالجت�عي، التأث

."Micro-med" لجنة القيادة املكلّفة باإلرشاف واملتابعة إلنجاز دراسة شاملة حول االندماج املايل يف إطار برنامج التعاون -

التنمية  وزارات  من  املتدخل²  كافة  تضّم  والتي  الحكومة  رئاسة  مصالح  مستوى  املحدثة عىل  والصياغة   ªالتفك لجنة   -
التضامني  باإلقتصاد  يتعلّق  قانون  مرشوع  مناقشة  قصد  للتأم²  العامة  الهيئة  وممثيل  واملالية  والفالحة  والتشغيل 

واإلجت�عي. 

التجريبي  النموذجي  الربنامج  مرشوع  إنجاز  �تابعة  واملكلّفة  الفالحة  وزارة  مستوى  عىل  املحدثة  القيادة  لجنة   -
ACCAGRIMAG الذي يهدف إىل تقديم الدعم املستوجب لإلدارة التونسية لتقييم إمكانية ومتطلّبات وضع منظومة 

لتأم² الجفاف عرب املؤرشات. 

الفالحي  القطاع  التأم² يف  الترصّف يف مخاطر  التحضªية إلنجاز مرشوع دراسة حول  باألع�ل  املكلّفة  القيادة  لجنة    -
بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.      

- اللجنة املكّونة من مصالح وزارة التنمية والتعاون الدويل وممثّيل البنك اإلفريقي للتنمية قصد تقييم النتائج املرتتّبة عن 
املشاريع املمّولة من قبل البنك ومدى تنفيذ اإللتزامات يف إطار التمويالت املسندة لفائدة امليزانية وذلك يف الجانب الراجع 
للهيئة بالنظر وضبط املشاريع املتعلقة �جال التأم² التي تّم إدراجها ضمن جدول اإللتزامات يف إطار برنامج الدعم لتطوير 

القطاع املايل. 

- اللجنة الفنية املكلفة بإيجاد الحلول الكفيلة بض�ن التنسيق ب² البنوك ورشكات التأم² يف خصوص ض�ن التأم² يف 
صورة الوفاة املرتبطة بتسديد القروض. وقد إنبثق عن أشغال هذه اللجنة مرشوع إتفاقية تّم إمضاؤها بتاريخ 15 ماي 

2018 ب² الجمعيت² املهنيت² وفق أحكام الفصل 92 من مجلة التأم².

ملعالجة  التأم²  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 عىل غرار العربات 

املتعرضة لحوادث خطªة. 

خاص  نظام  بضبط  املتعلق   2013 ديسمرب   19 يف  املؤرخ   2013 لسنة   50 عدد  القانون  أحكام  بتنقيح  املكلفة  اللجنة   -
للتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لفائدة قوات األمن الداخيل.

- اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية قصد دراسة اإلستشارات املتعلّقة بتأم² املنشآت العمومية وإعادة تأم² 
املخاطر الهاّمة و إبداء الرأي يف كراسات الرشوط املتعلقة بصفقات تأم² هذه املنشآت.

2 - متابعة بعض أنظمة التأم¦ الخاّصة: 

واصلت مصالح الهيئة خالل سنة 2018:

- دراسة املقرتحات املتعلقة بتأم² 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 لتحس² 

تدّخالت صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن. 
- دراسة ملف تسديد دين صندوق ض�ن مخاطر التصدير تجاه الصندوق الوطني للض�ن وإبداء الرأي يف مطالب التغطية 

املعروضة عىل هذا الصندوق وعىل صندوق ض�ن ¼ويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن.
الطبية  الحوادث  الناجمة عن  األرضار  التعويض عن  املرىض وطرق  بحقوق  يتعلّق  قانون  مناقشة مرشوع  املشاركة يف   -
كافة  الصحة وضّمت  للغرض عىل مستوى وزارة  تفكª أحدثت  لجنة  القصدية وذلك عىل مستوى   ªالطبية غ واألخطاء 

املتدخل² يف النشاط الطبي والشبه الطبي بهيكليه العام والخاص. 
بتاريخ                          1 عدد  الهيئة  ترتيب  مع  مالءمتها  إطار  يف  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم²  عقود  مشاريع  دراسة   -

13 جويلية 2016. 
- اإلجابة عىل اإلستشارات املتعلقة بتوضيح اإلمتيازات الجبائية املمنوحة لصنف التأم² عىل الحياة بالتنسيق مع املصالح 

الجبائية املختصة.
التأم²                مؤسسات  مساهمة  توجيه  وطلب  الحجم  صغªة  النارية  الدراجات  تشخيص  حول  مرجعية  عنارص  إعداد   -

يف صندوق الوقاية من حوادث املرور إىل ¼ويل برامج الوقاية من هذه الحوادث. 

- إبداء الرأي حول بعض محاور مرشوع تنقيح مجلة الطرقات ومرشوع قانون يتعلق بالض�نات املنقولة.

3-متابعة التعيينات وتطبيق نظام الحوكمة ¡ؤسسات التأم¦ وإعادة التأم¦:

يف إطار العمل عىل متابعة التعيينات الجديدة عىل مستوى هياكل اإلدارة والتسيª �ؤسسات التأم² وإعادة التأم² 
ومراقبة مدى امتثالها ملقتضيات املقرر عدد 01 لسنة 2016 الذي ينّص عىل رضورة إتخاذ املؤسسات املعنية ملجموعة من 

اإلجراءات والتدابª املتعلقة بقواعد حسن اإلدارة والتسيª، ¼ّت مراسلة كافة املؤسسات قصد: 

- مراجعة التعيينات وملفات اإلعالم الخاصة بكل من أعضاء مجلس اإلدارة واملسªين الرئيسي² وكذلك املسؤول² األُول عن 

وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.

الخربة                        لرشط  رؤسائها  إستجابة  مدى  من  والتثبت  الرشكات  إدارة  مجلس  لدى  املحدثة  اللجان  تركيبة  مراقبة   -

يف االختصاصات املنصوص عليها باملقرر حسب مشموالت كّل لجنة �ا يت�ىش واملهام املوكولة لها. 

- التثبت من استقاللية وظائف التدقيق الداخيل وإدارة املخاطر واإلكتواريا واإلمتثال.
 ك� تّم الرشوع يف إعداد قاعدة معطيات تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالتعيينات عىل مستوى مؤسسات التأم² وإعادة 

التأم².

4 - مواصلة مراجعة مرشوع اإلطار القانو� الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية: 

    ¼ت خالل سنة 2018 إعادة النظر يف صياغة بعض فصول مرشوع اإلطار القانوù الجديد للجمعيات التعاونية بطلب 
من رئاسة الحكومة وإعادة عرضه عىل أنظار بعض الوزارات إلبداء الرأي. 

عىل  عرضها  قبل  التعاونيات  من  لعدد  بالنسبة  املنقحة  أو  الجديدة  األساسية  األنظمة  مشاريع  دراسة  تواصلت  ك�     
العمل،  به  الجاري  الترشيع  أحكام  تطبيق  بعضها يف خصوص  الصادرة عن  القانونية  اإلستشارات  املصادقة واإلجابة عىل 

باإلضافة إىل  النظر يف مشاريع نصوص ترتيبية منظمة لبعض التعاونيات املحدثة �قتىض قانون حيث تّم:

     - إصدار األمر الحكومي املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل وطرق تسيª تعاونية أخرى،
     - تنقيح األمر الحكومي املتعلق بضبط مشموالت إحدى التعاونيات،

    - تنقيح األمر الحكومي عدد 369 املؤرخ يف 8 مارس 2016 املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل لتعاونية الرياضي² 
وطرق تسيªها وإصدار مرشوع قرار يتعلق بضبط مساهمة الجامعات الرياضية يف مواردها. 

5 - مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية الخ�يس للفرتة (2021-2017):

     تواصل الهيئة متابعة تنفيذ محتوى الوثيقة التوجيهية للمخطط الخ�يس للتنمية يف جزئه الخاص بقطاع التأم² 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:

1 - إحداث الصندوق ومجال تدخله:

يتوّىل 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 التأم² وذلك تبعا لسحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² 

"اإلتحاد" يف موىف شهر سبتمرب 2003 وعهدت مهّمة الترصف يف الصندوق يف هذا املجال ملؤسسة "ستار". 

ورغم أّن نسق هذه التعويضات شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخªة، إالّ أنّه عاد إىل اإلرتفاع تبعا لإلضطرابات 
بعدد هام من  لحقت  عنها من خسائر  نتج  وما  بداية من شهر ديسمرب 2010  بالدنا  التي شهدتها  الشعبية  والتحركات 
يف                         املؤرخ   790 عدد  واألمر   2011 ماي   19 يف  املؤرخ   40 عدد  املرسوم  �وجب  تّم  حيث  اإلقتصادية،  املؤسسات 
27 جوان 2011 توسيع مجال تدخل صندوق ض�ن املؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض األرضار املادية املبارشة التي 
لحقت �متلكات املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة والكربى نتيجة ألع�ل الحرق أو اإلتالف أو النهب التي جدت خالل الفرتة 

املرتاوحة ب² 17 ديسمرب 2010 و28 فيفري 2011.

ك� تّم يف مناسبة ثانية تنقيح األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل 
املؤرخ                               1050 عدد  الحكومي  األمر  �قتىض  وذلك  لهم  املؤمن  ض�ن  صندوق  ¼ويل  وطرق   ªتسي وتراتيب 
الكافية به ملجابهة  الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد  أقّر  الذي  يف 17 ديسمرب 2018 

مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله ليشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.

ويتدّخل الصندوق يف هذا اإلطار يف حدود نسبة 40 % من قيمة األرضار املسجلة بتقارير اإلختبار مع سقف يعادل     
500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غª املكتتبة لعقد تأم²، ويف شكل تغطية تكميلية للتعويضات املسندة يف إطار عقود 
التأم² يف حدود نسبة 50 % من قيمة األرضار املسجلة باعتبار مبلغ التعويض املسند من قبل رشكات التأم² ودون أن 

يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.

عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلق  الجانب  يف  الصندوق  يف  الترصف  مهمة  التونسية"  "اإلعادة  رشكة  تولّت  وقد 
اإلضطرابات والتحركات الشعبية �وجب اتفاقية مربمة مع وزير املالية. ك� تّم إحداث لجنة للنظر يف مطالب التعويض 

املودعة لدى املؤسسة املترصفة يف الصندوق ترتكب من الوزارات والهياكل املعنية بامللف.

2 - موارد الصندوق: 

تتأü املوارد الذاتية لصندوق ض�ن املؤمن لهم من:

• القرض² الرقاعي² املكتتب² لتسديد التعويضات الناتجة عن سحب الرتخيص من الرشكة التعاضدية للتأم² "اإلتحاد" 
والبالغ مجموعه� 30 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 التأم² واملؤّمن لهم يف ¼ويل الصندوق والخطايا املستخلصة بعنوان املخالفات.

3 - نفقات الصندوق: 
ýكن تبويب نفقات صندوق ض�ن املؤمن لهم حسب طبيعتها عىل النحو التايل :

II - متابعة عرائض املؤمن لهم: 

عليها  الواردة  للعرائض  أهميّة خاصة  للتأم²  العامة  الهيئة  تويل  التأم²،  لنشاط مؤسسات  الّالحقة  متابعتها  إطار  يف 
لهم،  املؤمن  (صندوق ض�ن  بالقطاع  الّصلة  ذات  الهياكل  بعض  أو  التأم²  بعض مؤسسات  مواطن² ضّد  والصادرة عن 
املكتب املوحد التونيس للسيارات, التعاونيات...)، وتقوم بدور نشيط يف تقريب وجهات النظر وح�ية حقوق املؤمن لهم، 
مع العلم وأّن العرائض املذكورة تحىض �تابعة دوريّة من طرف مجلس الهيئة إذ تندرج ضمن النقاط القارّة بجدول أع�له.

القطاع عىل تحس² نوعيّة الخدمات  العرائض إىل حّث مختلف املتدّخل² يف  الهيئة من خالل معالجة هذه  وتهدف 

املقّدمة لتستجيب لحاجيات وتطلّعات املواطن. وقد تلّقت الهيئة خالل سنة 2018 عددا هاما من العرائض تتعلّق جلّها 

بفرع تأم² السيارات تليها العرائض املتعلقة بالتأم² عىل الحياة. 

1 - العرائض الصادرة ضّد مؤسسات التأم¦:

  بلغ مجموع العرائض الواردة عىل الهيئـة 87 عريضة تتلخص أبرز مواضيعها كالتايل :

 

2 - العرائض الصادرة ضّد املكتب املوّحد التونيس للسيارات:

    يتوّىل املكتب املوحد التونيس للسيارات الترصف يف ملفات الحوادث التّي تتسبب فيها عربات حاملة لبطاقات تأم² 
التدخل  بطلب  تتعلق  عرائض  بأربعة  الهيئة  توّصلت  وقد  األوروبية).  للبلدان  العربية وخرضاء  للبلدان  (برتقالية  دولية 
للحصول عىل تعويضات مادية أو لتنفيذ أحكام قضائية باتّة صادرة ضّد املكتب بالنسبة لحوادث مرور تسببت فيها عربات 

حاملة لبطاقات تأم² برتقالية صادرة عن مؤسسات تأم² جزائرية وليبيّة.

 1 - اإلنتدابات الجديدة بالهيئة:

إكتوارية  بالهيئة يف مطلع سنة 2018  إلتحقت  اإلكتوارية،  العلوم  إطاراتها يف إختصاص  تركيبة  سعيا منها إىل تدعيم 
أكتوبر 2018 بدخول خمسة  بداية شهر  املراقب² مع  تعّزز فريق  "Paris Dauphine Tunis". ك�  متخرّجة من معهد 

مراقب² جدد بعد نجاحهم ضمن الدفعة 36 ملعهد ¼ويل التنمية للمغرب العرIFID" ÿ" يف إختصاص "تأم²". 

وتبعا لذلك، بلغ العدد الجميل ملوظفي الهيئة (78) موظفا يف نهاية سنة 2018 يتوزعون ب² خمسة وخمس² (55) 
إطار وثالثة وعرشين (23) عونا.

2 - إرساء خدمات الصحة والسالمة املهنية:

قامت الهيئة خالل سنة 2018 وألّول مرّة منذ إحداثها باالنخراط يف مجموعة الصحة والسالمة املهنية بوالية تونس، 
الهيئة طبقا  لفائدة جميع موظفي  الدورية  الطبية  بالفحوصات  القيام  توّىل  تكليف طبيب مختص  لذلك  تبعا  تّم  حيث 
للترشيع الجاري به العمل. وتهدف مصالح طب الشغل أساسا إىل لعب دور وقا~ فـي مجـال الصحة املهنية وهي مكلفة 
بالخصوص بفحص ومتابعة صحة األعوان واستعدادهم البدù للقيـام باألعمـال املطلوبة منهم سواء عند اإلنتداب أو أثناء 

العمل وكذلك بح�يتهم من األخطار التي ýكن أن تستهدف صحتهم بسبب مهنتهم. 

3 - إستك�ل تركيز منظومة تخطيط موارد الهيئة والترصف يف املوارد البرشية واملحاسبية:

 "  ERP " للترصف  املندمجة  الربمجية  تركيز  لعملية  التجريبية  املرحلة  أشغال   2018 سنة  خالل  تواصلت 
(Entreprise Resource Planning) عىل مستوى جميع التطبيقات املكونة لها والتي تهّم املسائل التالية:

- العمليات املحاسبية والقوائم املالية للهيئة،
- الترصف يف مخزون اللوازم املكتبية،

- الترصف يف مختلف األصول الثابتة للهيئة،
- والترصف يف الشؤون اإلدارية واالجت�عية لألعوان.

وتّم خالل شهر أكتوبر 2018 التسلّم الوقتي للمنظومة ومن املنتظر أن تدخل حيّز اإلستغالل الفعيل يف مطلع سنة 2019.

4 - التكوين والرّسكلة:

 تواصلت مجهودات الهيئة يف مجال التكوين والرسكلة من أجل تنمية إمكانيات مواردها البرشية، وذلك إýانا منها بأّن 
تطوير قدرات العامل² بها يساهم بشكل رئييس ومبارش يف نجاحها يف تطبيق خططها اإلسرتاتيجية يف مختلف املجاالت 

التنظيمية والرقابية عىل كافة مكّونات قطاع التأم².

ويف هذا الّسياق، حرصت الهيئة عىل ض�ن مشاركة أغلب إطارات وأعوان الهيئة يف عّدة دورات تكوينيّة وملتقيات 
ومؤ¼رات وورشات عمل وأيام دراسية ذات صلة بقطاع التأم² وحسب اختصاص وحاجيات مختلف الهياكل وذلك عىل 

املستوى املحيل والدويل، وتتلّخص أهم املواضيع املتطرق إليها يف:

  ."IFRS" املحاسبيّة الدولية ªاملعاي -
- املعايª املحاسبية للتأم² التكافيل.

- مقاومة تبييض األموال و¼ويل اإلرهاب يف قطاع التأم².
- أفضل امل�رسات ملنع وكشف االحتيال يف القطاع املايل.

- تحليل البيانات الكربى وتطبيق العلوم اإلكتوارية يف مجال تأم² األشخاص.
- األخطار املعلوماتية وأهم املستجّدات يف مجال سالمة التجهيزات اإلعالمية واألنظمة املعلوماتيّة والصيانة املتقدمة للحواسيب. 

- إصالح منظومة السالمة املرورية وإدارة جهود السالمة عىل الطرقات من قبل صندوق الوقاية من حوادث املرور.
ك� تناولت الندوات والتظاهرات واملؤ¼رات بالخارج عددا من املحاور التأمينية املتخصصة ومن أبرزها:

- مؤ¼ر "استرشاف املستقبل يف ظل التحديات اإللكرتونية" (بدولة اإلمارات العربية املتحدة). وقد تّم عىل هامش هذا 
املؤ¼ر، وعمال باإلتفاقية املربمة ب² الهيئة العامة للتأم² وهيئة التأم² بدولة اإلمارات، تخصيص يوم لإلطالع عىل تجربة 
و¼ويل  األموال  غسل  ملكافحة  عليها  املحمولة  للواجبات  التأم²  مؤسسات  امتثال  حول  الرقابة  مجال  يف  األخªة  هذه 

اإلرهاب.
التوّجه نحو وضع نظام  الكوارث الطبيعية يف إطار  التجارب املقارنة يف مجال تأم²  - دورات تكوينية لإلطالع عىل 

وطني خاّص بتأم² مثل هذه املخاطر (باململكة املغربية والجزائر وفرنسا وتركيا). 
- دورة تكوينية حول "التأم² الصغª" (باململكة املغربية). 

اإلبتكار"  التأم²: اإلستكشاف واإلبتكار وإعادة  : "إضطراب  البيضاء حول موضوع  بالدار  للتأم²  الخامس  امللتقى   -
(باململكة املغربية).

5 - متابعة حسن س� منظومة النفاذ 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 ¼كین املتعاملین مع اإلدارة من اإلطالع عىل بیاناتها ووثائقها ماعدا 
املستثناة من النرش، أحدثت الهيئة نافذة جدیدة باللغت² العربية والفرنسية �وقع الواب الخاص بها تحت عنوان "منظومة 
النفاذ إىل املعلومة" تتضمن كل الوثائق واملعطيات املنصوص علیها بالقانون املذكور أعاله. هذا وقد ورد عىل الهيئة خالل 
باألمر  املعنية  وإجابة  الهیاكل  مختلف  مع  بالتنسیق  دراسته  ¼ّت  إدارية  وثيقة  إىل  النفاذ  يف  واحد  مطلب   2018 سنة 

بخصوصه، ك� \ يتّم رفض أي مطلب و\ يرد أي مطلب تظلّم.

6 -  تدعيم التعاون الدويل مع الهيئات امل�ثلة والجمعيات واملنظّ�ت ذات الّصلة بالتأم¦:

منفتحة  سياسة  للتأم²  العامة  الهيئة  تنتهج  الرقابة،  مجال  الدولية يف   ªاملعاي مع  وللتوافق  األسواق  عوملة  سياق  يف 
التنظيمية  السلطات  أو  العرÿ واإلقليمي والدويل مع نظرائها  التعاون  الدويل تهدف إىل تدعيم أوجه  التطوعي  للتعاون 
الدولية �ا ýّكنها من االستفادة من منصة لتبادل امل�رسات الجيدة يف مجال الحوكمة  والتنظيم وفقا للمعايª الدولية. ويف 

هذا اإلطار تولّت الهيئة:

- دراسة إقرتاحات الجانب املوريتاù حول التعاون الثنا~ وذلك يف إطار اإلعداد للجنة العليا املشرتكة للتعاون التونسية 
املوريتانية يف دورتها الثامنة عرش التي تّم تنظيمها سنة 2018 والنظر يف تحي² الربنامج التنفيذي التفاقية التعاون الفني يف 

مجال التأم² وإعادة التأم² املمضاة منذ سنة 2000.

املغرب  العامة إلتحاد  األمانة  التأم² ودراسة مقرتحات  وإعادة  للتأم²  املغاربية  اللجان  توصيات  متابعة  - مواصلة 
العرÿ بخصوص عقد إجت�عها املقبل.

- املشاركة يف الجلسات العامة لكّل من منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل التأمAFIRC" ²" والجمعية 

."IAIS" ²الدولية ملراقبي التأم

- املشاركة يف اإلجت�عات املنعقدة برئاسة الحكومة (وحدة الترصّف حسب األهداف ملرشوع األليكا) مع خبª اإلتحاد 
األوروÿ حول التدقيق يف الجوانب املتعلقة باألنشطة الخدماتية الراجعة بالنظر لوزارة املالية وذلك يف إطار املفاوضات 
الجارية مع اإلتحاد األوروÿ حول تحرير الخدمات وتحرير اإلستث�ر" وإبداء الرأي حول الصيغة املعدلة ملرشوع اإلتفاق 

املزمع إبرامه ب² تونس واإلتحاد األوروÿ يف جزئه املتعلق بالتقارب الترشيعي يف مجال الخدمات املالية.

- دراسة طلب مساهمة الدولة التونسية يف رأس مال رشكة إعادة التأمZEP-RE" ²" تبعا إلنض�م تونس منذ تاريخ            

    .(COMESA) 18 جويلية 2018 إىل السوق املشرتكة للرشق والجنوب اإلفريقي

- متابعة ديون املكتب املوحد التونيس للسيارات عىل مستوى اللجان القطاعية التونسية الليبية والجزائرية وكذلك 
عىل مستوى اللجنة الوزارية املغاربية املتخصصة املكلفة باإلقتصاد واملالية والبحث يف إيجاد توافقات ثنائية ودية لتسوية 

املتخلدات بذمة املكتب املوحد الليبي وقد تم التوصل بقسط كبª من الديون املتخلدة مع الجانب² الليبي والجزائري. 

        

      مقّدمة عامة

I - الظرف اإلقتصادي العاملي:

تأثر املحيط االقتصادي الدويل سنة 2018 بعديد التوترات التي شهدتها الساحة العاملية خاصة خالل النصف الثاù من 
السنة نتيجة تصاعد األزمات التجارية ب² الواليات املتحدة والص² واستمرار املفاوضات بشأن "الربيكسيت" ب² االتحاد 

األوروÿ واململكة املتحدة، باإلضافة إىل احتداد مواطن الضعف يف االقتصاديات الصاعدة وتقلب األسواق املالية.

•   املؤرشات الرئسية لإلقتصاد العاملي:

•   املبادالت التجارية الدولية للسلع والخدمات: تراجعت وتªة ðوها من 5,4 % يف السنة السابقة إىل 3,8 % سنة 
2018 متأثرة أساسا من تدهور العالقات الثنائية التجارية ب² الواليات املتحدة والص² وهو ما زاد من تفاقم مناخ الشكوك 

وأدى إىل تقليص مساهمة قطاع التجارة يف النمو االقتصادي العاملي.

 •  دفوقات االستث�رات األجنبية املبارشة: تواصل تراجعها  بوتªة أك[ حدة((19 -) % سنة 2018 مقابل (16 -) % 
سنة 2017) وخاصة وبصفة ملحوظة يف االقتصاديات املصنعة حيث انخفض مستوى الدفوقات إىل أد^ مستوى له منذ سنة 
2004 ((40 -) % سنة 2018). ويف املقابل، حافظت البلدان الصاعدة عىل جاذبيتها يف مجال االستث�رات األجنبية املبارشة 

محققة ارتفاعا قدره 3 %.

•   األسواق املالية الدولية: شهدت مؤرشاتها خاصة يف موىف سنة 2018، تراجعا يعود أساسا إىل تزايد املخاوف املرتبطة 
بحدة التوترات التجارية والجيوسياسية والتي كانت سببا يف احتداد نفور املستثمرين من املخاطرة.

•   األسواق الدولية للرصف: سّجلت سنة 2018 تدّع� للدوالر األمريî مقارنة بالعمالت الرئيسية األخرى باستثناء اليان 
الياباù الذي بقي مدعوما هيكليا �ركزه كقيمة مالذ. بين� تّرضر األورو من ريبة املستثمرين بشأن الدين االيطايل إضافة 

إىل تضاؤل إمكانية تخيل البنك املركزي األوروÿ عن سياسته للتيسª الكمي.

•   األسعار الدولية للمواد األساسية: تأثر الطلب العاملي بصفة جدية إثر تصاعد التوترات التجارية ب² الص² والواليات 
النقدية إضافة إىل ارتفاع سعر رصف الدوالر األمريî، فعرفت أغلب مؤرشات أسعار املواد  املتحدة وتشديد السياسات 

األساسية إرتفاعا سنة 2018، خاصة بالنسبة للطاقة (27,8 %) واملعادن (5,5 %).

II - الظرف اإلقتصادي الوطني:

تواصلت سنة 2018 انتعاشة االقتصاد الوطني، لرتتفع نسبة النمو إىل 2,5 % مقابل 1,9 % سنة 2017 و1 % سنة 2016، 
مدفوعة أساسا بأداء بعض القطاعات املنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي نجح يف تحقيق إنتاج استثنا~ لزيت الزيتون 

إضافة إىل تعايف القطاع السياحي. 

وعىل الرغم من ذلك، فإّن سنة 2018 ال تزال تندرج ضمن السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونيس، حيث ال يزال 
النمو فاترا وال ýّكن من االستجابة للتطلعات يف مجال التشغيل والتخفيف من حدة االختالالت االقتصادية الكلية.

•   املؤرشات الرئيسية لالقتصاد الوطني:

•   نسبة التضخم:
تواصل إرتفاع نسبة التضخم سنة 2018 لتبلغ 7,3 % مقابل 5,3 % يف موىف سنة 2017 جراء الهزات املتعددة للعرض 
خاصة املتعلقة باإلجراءات الرضيبية عىل غرار الرتفيع يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة و الرتفيع يف أسعار املحروقات تبعا 

لتصاعد األسعار الدولية للطاقة.

نسبة البطالة:  •  
يف ظل هذا النمو املتواضع لإلقتصاد، ظلت نسبة البطالة مستقرة للسنة الثالثة تباعا يف مستوى 15,5 % وهو ما يعادل 

حوايل 645 ألف طالب شغل (من أبرزهم خريجو التعليم العايل بنسبة 28,8 %).

الطلب الداخيل (بحساب األسعار القاّرة):  •  

تواصل تباطؤ االستهالك النها~ الوطني سنة 2018، حيث \ تتجاوز نسبة ðوه 1,7 % مقابل 1,9 % سنة 2017 ومعدل 
قدره 3,8 % ما ب² سنتي 2011 و2016.

- االستهالك الخاص: تطّور بنسبة 2,1 % سنة 2018 مقابل 2,4 % سنة 2017  وذلك تزامنا مع االرتفاع املطرد لألسعار 
عند االستهالك وفتور النشاط االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.

النفقات  ترشيد  يعكس  ما  وهو  التوايل  عىل  الثانية  للسنة   %  0,3 بحوايل  ضعيفا  ðّوا  عرف  العمومي:  االستهالك   -
العمومية من جهة (10,5 % مقابل 16,4 % سنة 2017) وتراجع نسق ارتفاع التأجª العمومي من جهة أخرى (3 % مقابل 

9 % سنة 2017).

- االستث�رات: سجل إج�يل تكوين رأس املال الثابت تحسنا من مستوى 0,3 % سنة 2017 إىل 2 % يف موىف سنة 2018. 
ومع ذلك فقد واصلت نسبة االستث�ر إنخفاضها من 18,8 % من إج�يل الناتج املحيل سنة 2017 إىل 18,5 % سنة 2018.

الطلب الخارجي(بحساب األسعار القاّرة):  •  

الفالحة  قطاع  مبيعات  لنمو  تبعا   2017 سنة   %  4,6 مقابل   %  5,7 بنسبة  تطّورت  والخدمات:  السلع  صادرات   -  
أّما من حيث الحجم، فقد تأثرت سلبا من تباطؤ الطلب الصادر عن  الغذائية وإنتعاشة مداخيل الخدمات.  والصناعات 
منطقة األورو والذي أدى إىل انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاته وتراجع مبيعات الصناعات امليكانيكية والكهربائية.

- واردات السلع والخدمات: تطّورت بنسبة 4 % مقابل 3,5 % سنة 2017 نتيجة زيادة واردات قطاع الطاقة إثر تصاعد 
األسعار الدولية للمحروقات وإنخفاض سعر رصف الدينار عالوة عىل الرتاجع املتواصل لإلنتاج الوطني. 

النفقات العمومية الجملية: سّجلت ðّوا بنسبة 10,1 % يف موىف سنة 2018 (مقابل 17 % سنة 2017) يعود أساسا   •
واملتعلقة       االجت�عية  الخدمات  إىل  إضافة  العمومية  الوظيفة  يف  واألجور  املرتبات  يف  والرتفيع  الدين  خدمة  إرتفاع  إىل 

�جال الدعم.

الناتج املحيل  لتبلغ نسبته مستوى 76,7 % من إج�يل  التصاعدي سنة 2018  واصل مساره  العمومي:  التداين   •
(مقابل 70,2 % سنة 2017) بسبب إنخفاض سعر رصف الدينار مقابل عمالت أهم األطراف املقرضة.

مقابل        املحيل  الناتج  إج�يل  4,8 % من  بلغ  ملحوظة حيث  بصفة   2018 إنخفض يف موىف سنة  امليزانية:  عجز   •
6,1 % يف موىف السنة السابقة.

العجز الجاري: سّجل رق� قياسيا جديدا سنة 2018 حيث بلغ ما يعادل 11,1 % من إج�يل الناتج املحيل مقابل   •
10,2 % سنة 2017.

 ÿااليجا التطور  من  الرغم  عىل  وذلك  اإلنشغال،  عىل  تبعث  مستويات  يف   2018 سنة  يزال  ال  التجاري:  العجز   •
للمقابيض السياحية وتحسن مداخيل الشغل، حيث بلغ (بدون احتساب مصاريف الشحن) قرابة 15,8 مليار دينار.     

     

       

I- تطّور سوق التأم¦ العـاملية:

•  رقم املعامالت الجميل لنشاط التأم¦:

    تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

(مقابل      دوالر  مليار   5.193 حوايل  لتبلغ  دوالر  مليار   5.000 مستوى  األوىل  للمرة  العاملية  التأم²  أقساط  تجاوزت 

4.976 مليار دوالر سنة 2017) محققة بذلك نسبة ðو حقيقي ايجابية بلغت 1,5 % مقابل نسق ذي وتªة أرسع يف السنة 

السابقة (3,2 %).

هذا وقد خص التباطؤ املسجل يف نسق النمو صنف التأم² عىل الحياة (0,2 % مقابل 3,4 % سنة 2017) وذلك خالفا 
لصنف التأم² عىل غª الحياة الذي ¼يز بشبه إستقرار نسق ðوه يف مستوى 3 %.

     وتبعا لذلك، تقلّص نصيب صنف التأم² عىل الحيـاة من السوق العاملية إىل 54,3 % (مقابل 55 % سنة 2017) يف ح² 
ارتفعت حّصة صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 45,7 % (مقابل 45 % سنة 2017).

     التوزيع القاري لرقم املعامالت الجميل:

      التوزيع القاري لرقم املعامالت حسب صنفي التأم¦ عىل الحياة وعىل غ� الحياة:

       

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل الحياة:

     تطّور أقساط التأم¦ املكتتبة:

سّجلت األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل الحياة سنة 2018 تباطؤا ملحوظا يف نسق ðوها حيث \ يتجاوز 
0,2 % (مقابل 3,4 % يف السنة السابقة ومعـدل تطور يف حـدود 0,6 % خالل العرشية األخªة) وبلغت 2.820 مليار دوالر 

أمريî. ويفرس هذا الفتور أساسا بحالة االنك�ش التي شهدتها السوق الصينية خالفا للسنة السابقة. 

وعموما، فقد تطور رقم معامالت األسواق املتقدمة بنسق أضعف من سنة 2017 (0,8 % مقابل 1,2 % سنة 2017)، 
مع تواصل التباين ب² مختلف أسواق هذه املجموعة. ففي ح² عانت أغلب األسواق الهامة ملنطقة أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقيا املتقدمة من حالة إنك�ش ملحوظة، حققت بعض األسواق املتقدمة األخرى تطورا إيجابيا متفاوت الوتªة عىل 
غرار الواليات املتحدة األمريكية (2,4 %) منتفعة خاصة من مبيعات عقود االدخار ومنطقة آسيا واملحيط الهادي (1,4 %) 

بفضل إنتعاشة السوق اليابانية للتأم² عىل الحياة.

ويف املقابل، شهدت البلدان الصاعدة سنة 2018 مسارا مختلفا للغاية عن السنة السابقة والتي حققت خاللها قفزة 
هامة يف نسق ðوها قاربت مستوى 12,5 %، حيث سّجلت ðوا سلبيا بحوايل 2 %. ولنئ كانت الص² هي الركيزة األساسية 
يف النمو الهام املحقق سنة 2017، فقد كان لها دورا م�ثال يف انخفاض أقساط التأم² عىل الحياة سنة 2018 جراء إتباع 
إجراءات ترشيعية صارمة متعلقة بشبكات توزيع عقود اإلدخار. ك� تأثر النمو يف عديد األسواق الصاعدة األخرى عىل غرار 
أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى نتيجة حالة االنك�ش الحاد التي عانت منها السوق البولندية، متأثرة من إنخفاض مبيعات 
عقود التأم² بوحدات الحساب، وأمريكا الالتينية نظرا لضعف الطلب عىل عقود االدخار يف عديد بلدان املنطقة. وواصلت 
أسواق الرشق األوسط وإفريقيا ðوها الضعيف عىل عكس أسواق أسيا الصاعدة (باستثناء الص²) ونجحت يف تحقيق ðو 

ايجاÿ ناهز مستوى 1,5 % (مقابل (1,5-) % سنة 2017).     

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•  رقم معامالت صنف التأم¦ عىل غ� الحياة:

     تطور أقساط التأم¦ املكتتبة:

ارتفعت جملة األقساط املكتتبة بعنوان صنف التأم² عىل غª الحياة إىل 2.373 مليار دوالر أمريî يف موىف سنة 2018 
محّققة نسبة ðّو حقيقي ناهزت 3 % مقابل 2,8 % سنة 2017. 

 هذا وقد تراجع نسق النمو بشكل طفيف يف األسواق املتقدمة، متأثرة عىل وجه الخصوص من تباطؤ النشاط يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا املتقدمة. بين� نجحت منطقة أسيا واملحيط الهادي يف تحقيق ðو هام مرتكزة 

باألساس عىل استقرار أداء السوق اليابانية وذلك خالفا للسنة السابقة.

أّما يف األسواق الصاعدة، فقد ارتفعت وتªة ðّو صنف التأم² عىل غª الحياة بنسبة 7,1 % (مقابل 6,1 % سنة 2017) 
ولكنها تظل دون معّدل التطور السنوي املحقق خالل العرشية األخªة (7,7 %). وقد واصلت أسواق أسيا الصاعدة تطورها 
الهام بأك[ من 11 % وحققت أقساط التأم² يف منطقة أوروبا الناشئة ðوا تجاوز نسبة 4 %، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي 
انك�ش        حالة  من  وإفريقيا  األوسط  الرشق  أسواق  عانت  بين�   .ÿاألورو االتحاد  بلدان  يف  الفائدة  نسب  وارتفاع  مالئم 

سنة 2018.       

 وعموما، فقد كانت الص² وأمريكا الرشقية القوت² الرئيسيت² الدافعت² للنمو في� يخص هذا الصنف.

     التوزيع القاري ألقساط التأم¦:

•    نقص الح�ية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية والتقنية عىل النطاق العاملي:

تواصلت الخسائر املادية الجملية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتقنية هامة سنة 2018 رغم تراجعها إىل 161 مليار 
دوالر أمريî مقابل 337 و180 مليار دوالر أمريî عىل التوايل سنتي 2017 و2016. 

ويف هذا الّسياق، وصلت مساهمة قطاع التأم² يف تغطية هذه الخسائر إىل 81 مليار دوالر وهو مستوى يفوق املعّدل 
السنوي املحقق خالل العرشية األخªة والذي \ يتجاوز مستوى 71 مليار دوالر ك� يعترب رابع أكرب مبلغ يعوض يف هذا 

اإلطار خالل سنة واحدة.

:Õتطّور معـّدل إنفـــاق الفـرد عىل التأم¦ ونسب االندماج يف العا  -II

بلغ املعـّدل العاملي إلنفـاق الفـرد عىل التأم² سنة 2018 ما يعادل 682 دوالر أمريî (مقابل 650 دوالر سنة  2017) 
النمّو  ومعّدالت  االقتصادي  النمّو  نسق  التباين يف  نتيجة  النامية  والبلدان  املصنعة  البلدان  ب²  فارق شاسع  تسجيل  مع 
الطبيعي للسّكان، إضافة إىل الفوارق الهامة عىل مستوى الّدخل الفردي وكذلك ثقافة التأم² املتجّذرة يف البلدان املصّنعة 

ومستوى وقيمة التجهيزات واالستث�رات.

ففي البلدان املصنعـة، بلغ معدل إنفاق الفرد عىل التأم² 3.737 دوالر (مقابل 3.516,7 دوالر سنة 2017  دوالر) منها 
2.042 دوالر بعنوان التأميـن عىل الحياة و1.694 دوالر بعنوان التأم² عىل غª الحياة. وتبعا لذلك، تعترب نسبة االندماج 

يف هذه البلدان مرتفعة إذ تعـادل 7,8 % وهو نفس املستوى املسجل سنة 2017 .

           îأمري دوالر   169 ناهز  والذي  التأم²  عىل  الفرد  إنفاق  ملعدل  املتواصل  التحّسن  ورغم  الصاعدة،  البلدان  يف  أما 

 ªسنة 2018 (مقابل 165,6 دوالر سنة 2017) منها 90 دوالر بعنوان التأم² عىل الحياة و79 دوالر بعنوان التأم² عىل غ
الحياة، فإّن نسبة االندماج تعترب ضعيفة عموما إذ \ تتجاوز 3,2 % (مقابل 3,3 %  سنة 2017).

املحقق           املستوى  نفس  يف   2018 سنة  العاملي  اإلقتصادي  النشاط  يف  التأم²  إندماج  نسبة  استقرت  فقد  وعموما، 

سنة 2017 أي 6,1 %.

Ø -IIIوقع تونس يف سوق التأم¦ العاملية:
    ال تزال حّصة تونس من رقم معامالت سوق التأم² العاملية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والرشق                       

األوسط وإفريقيا النامية، حيث \ تتجاوز 0,02 % بين� بلغت 0,09 % باملغرب و0,03 % �رص و0,24 % باإلمارات العربية 
املتحدة و0,20 % برتكيا و0,18 % باململكة العربية السعودية. 

ك� تعترب هذه النسبة جّد ضعيفة باملقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد يف ميدان التأم² إذ تبلغ  28,3 % بالواليات 
املتحدة و8,5 % باليابان و6,5 % باململكة املتحدة و5 % بفرنسا و4,7 % بأملانيا.

  
      

    وخالل سنة 2018، إستقرت نسبة إندماج التأم² يف النشاط اإلقتصادي التونيس يف مستوى 2,1 % وهي نسبة دون 
املستويات املسّجلة ببعض البلدان األخرى مثل املغرب 3,9 % واإلمارات العربية املتحدة 2,9 % وجنوب إفريقيا 12,9 % 
واململكة املتحدة 10,6 % وفرنســا 8,9 % وسـويسـرا 8,4 % والواليات املتحدة 7,5 % وكذلك دون املعــّدل العالـمي الذي 

استقر يف مستوى 6,1 %.

    ومن ناحية أخرى، تواصل تحّسن معّدل إنفاق الفرد التونيس عىل التأم²  حيث بلغ 195 دينارا تونسيا سنة 2018 (مقابل 
182,5 دينارا سنة 2017) ولكّنه يعترب ضعيفا مقارنة باملعـّدل العاملي الذي ناهز 1645,4 دينارا تونسيا .

 

مؤشـرات حول سـوق التأميـن العـاملية لسنة 2018 (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

Õرقم معامالت العا /

رقم املعامالت

/ عدد السكان

رقم املعامالت

/ الناتج املحيل الخام

العـــــا\ 

الواليات املتحدة األمريكية وكندا 

الواليات املتحدة األمريكية 

كنـــدا

أمريكا الالتينية والكاراييب

الربازيـل

املكسيـك

الشييل

األرجنتيـن

أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا املتقدمة

بريطانيا 

فرنسا 

أملانيا 

إيطاليا 

إسبانيا

سويرسا 

بلجيكيـا

السويد

الداðارك

الربتغـال

اليونـان

أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا النامية

جنوب إفريقيا

روسيا

اإلمارات العربية املتحدة

تركيـا

العربية السعودية

إيـران

املغرب

كينيـــا

لبنـان 

مصـر

الكويت

الجزائـر

األردن

تونس (**)

آسيـا املتقدمة 

اليابـان

كوريا الجنوبية 

تايوان

أسرتاليا

هونكنغ

سنغفورة

آسيـا النامية

الصيـن 

الهنـد

تايلندا

أندونيسا

ماليزيا

الفيليب²

(*) : 1 دوالر أمريî = 2,62 * 1 دينار تونيس
(**) : معطيات تهّم مجموع مؤسسات التأم² وإعادة التأم² ما عدى مؤسسة " اإلعـادة التونسيـة "
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 ثانيــــــا
تطّور نشاط سوق
التأمين وإعادة التأمين

2018في تونس سنة     

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 
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      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,6 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 
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2017
2018

تطور أهم مؤرشات نشاط القطاع (م.د)

2087,9

األعباء الفنيةالتعويضات املدفوعة رقم املعامالت

2252,4

1053,8

1262,8

598,4

640,5

2017
2018

التوظيفات الجملية املدخرات الفنية

4506,6

5026,8

4913,8

5443,3

تطّور أهم مؤرشات القطاع خالل سنتي 2017 - 2018

رقم املعامالت

التعويضات املدفوعة

األعباء الفنية 

املدخرات الفنية (1)

التوظيفات الجملية (2) 

نسبة التغطية (%) (3)

النتيجة الفنية

2.087,9

1.053,8

598,4

4.506,6

4.913,8

104,4

66,7

2.252,4

1.262,8

640,5

5.026,8

5.443,3

103,3

115,9

7,9

19,8

7

11,5

10,8

- 1,1

73,8

نسبة التطور (%)20172018املؤرشات (م.د)
2018/2017

(1):  مجموع املدخرات الفنية حسب الببانات الواردة ¸وازنات مؤسسات التأم املبارش تضاف إليها مدخرات توقعات الدعاوي للتحصيل حسب البيان ب 1
(2):  مجموع التوظيفات حسب الببانات الواردة ¸وازنات مؤسسات التأم املبارش (أصل 3 + أصل 4)

(3):  نسبة تغطية املدخرات الفنية باألصول املخصصة لها (بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع¹ل الرقابة)

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 
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      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

تـطـور رقـم املعـــامالت  (م.د)

*التأم� عىل الحياة وتكوين األموال

*التأم� عىل غË 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 الرشكة التونسية إلعادة التأم�

رقم املعامالت الجميل للقطاع

442,5

1.645,4

939,8

294,1

69,2

302,2

16,8

6,4

16,9

2.087,9

121,7

2.209,6

507,2

1.745,2

980,4

322,1

76,1

314,3

19,7

6,2

26,4

2.252,4

142

2.394,4

14,6

6,1

4,3

9,5

10

4

17,3

- 3,1

56,2

7,9

16,7

8,4
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

تطور حجم رقم املعامالت (م.د)

التأم� عىل غË الحياة

التأم� عىل الحياة وتكوين الحياة

201320142015201620172018

221,3270,2

374,7
442,5

507,2

1191,41286,1

302,1

1376,21480,6
1645,4

1745,2



الهيئة العامة للتأمين 59

2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

توزع رقم معامالت صنف التأم عىل غ� الحياة
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التقرير السنوي لقطاع التأمين

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

2018

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

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

التأم ضّد الربد وهالك املاشية
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

توزع رقم املعامالت حسب املؤسسات (م.د)

التّجاري
تأم�

مغربية
للحياة

تأمينات
حياة

BH
تأم�

الزيتونة  كتاما
تكافل

تعاونية
 التأم�
 للتعليم

تأميناتكومار
التكافلية

86,5
70,4

58,5

53,2
44,3

41,840,6
36,2

16,312,7
11,711,7

5,95,33,73,42,82,3

صنف التأم� عىل الحياة

16,3

تأمينات
بيات

كارت
حياة

قات
حياة

املتعددةستارأسرتي
لألخطار
"اإلتحاد"

قات اللويد
التونيس

األمانة
 تكافل



الهيئة العامة للتأمين 62

التقرير السنوي لقطاع التأمين

توزع األقساط الصادرة حسب مسالك التوزيع

نواب التأم

مكاتب املؤسسة

س¹رسة التأم

شبكات البنوك والربيد

مسالك أخرى

منتجو التأم عىل الحياة

40,4
%

32,5%

13,5%
11,7%

1,2% 0,7%

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

2018

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

توزع أقساط التأم الصادرة حسب مسالك التوزيع خالل سنتي 2017 - 2018

مكاتب املؤسسة

نواب التأم�

س�رسة التأم�

منتجو التأم� عىل الحياة

شبكات البنوك والربيد

مسالك أخرى

املجموع

31

41,2

14,4

0,7

11,4

1,3

100

32,5

40,4

13,5

0,7

11,7

1,2

100

1,5

-0,8

-0,9

0

0,3

-0,1

-

نسبة التطور (%)2018 (%)2017 (%)مسالك التسويق



الهيئة العامة للتأمين 63

2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

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

25,4%

14,9%

3,7% 3,1% 3%

49,7%

توزع األقساط الصادرة بعنوان
التأم عىل غ� الحياة حسب مسالك التوزيع (%)

نواب التأم

مكاتب املؤسسة

س¹رسة التأم

شبكات البنوك والربيد

مسالك أخرى

47,8%

34,6%

16,4%

0,7%0,6%

تطّور معدل قسط التأم للفرد (د)

عدد السكان (باملليون)

األقساط الصادرة (م د)

قسط التأم� للفرد (د)

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

2.087,9

182,4

2017

11,551

2.252,4

195

0,9

7,9

6,9

2018
نسبة التطور (%)

2018/2017 املؤرشات
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

تطور قسط التأم للفرد (د)

صنف التأم� عىل الحياة و تكوين األموال

تأم� السيارات

التأم� الج�عي عىل املرض

بقية فروع التأم� عىل غË الحياة

2018 2017 2016 2015 2014 2013

20,3
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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 كالتايل: 

      أقساط التأم� الصادرة

      إلغاءات أقساط التأم�

      مبالغ اإلرجاعات من أقساط التأم�

      تغËّ أقساط التأم� املكتسبة وغË الصادرة 

      تغËّ أقساط التأم� لإللغاء
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,6 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

تطّور التعويضات املدفوعة (م.د)

*التأم� عىل الحياة  وتكوين األموال

*التأم� عىل غË 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  ا لتونسية

التعويضات   الجملية   للقطاع

138

915,8

576,9

258,9

9,9

73,1

-19,3

2,5

3,3

10,5

1.053,8

60,8

1.114,6

165,5

1.097,3

662

284,6

22

101

11,1

3,9

2,7

10

1.262,8

61,8

1.324,6

19,9

19,8

14,8

9,9

122,2

38,2

157,5

56

-18,2

-4,8

19,8

1,6

18,8

نسبة التطور (%)20172018األصناف والفروع
2018/2017

(*): ال تزال مؤسسات التأم� تسّدد بقية تعويضات تتعلق ´لفات قدöة بعنوان هذا الفرع الذي أحيل إىل الصندوق الوطني للض�ن اإلجت�عي منذ سنة 1995 
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      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

2018

التأم� عىل الحياة وتكوين األموالالتأم� عىل غË الحياة

2017 2016 2015 2014 2013

784,3773,3
807,3

901,3
915,8

1.097,3

165,5

138 116,3
140,4

66,5 63,8

تطور حجم التعويضات املدفوعة (م.د)
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      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم
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توزع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم عىل غ� الحياة
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      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

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: 

التي تم دفعها إىل  أنواعها  الخدمات بجميع  السنة املحاسبية  املبالغ املدفوعة بعنوان       توافق 

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

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

  تطّـور املّدخـرات الفّنـية(1) (م.د)

*التأم� عىل الحياة وتكوين األموال

*التأم� عىل غË 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  ا لتأم�

مّدخرات  مؤسسة  اإلعادة  التونسية

املّدخرات  الجملية   للقطاع

1.484,3

2.965,7

2.241,6

66,9

65,7

499,2

25,5

7,5

38,5

20,8

4.450

230,3

4.680,3

1.787,4

3.220,5

2.371,9

67,6

106,1

570,7

24,1

10

37,2

32,9

5.007,9

305,7

5.313,6

20,4

8,6

5,8

1

61,5

14,3

-5,5

33,3

-3,4

58,2

12,5

32,7

13,5

نسبة التطور (%)20172018األصناف والفروع
2018/2017

(1): مجموع املدخرات الفنية حسب البيانات الواردة بقاùتي النتائج الفنية للتأم� عىل الحياة والتأم� عىل غË الحياة  (ب 1-1 وب 2-1) وبدون إعتبار املساهمة يف األرباح املدرجة خالل السنة
 املحاسبية يف املخرات الفنية بالنسبة لفروع التأم� عىل غË الحياة

(*): ال تزال مؤسسات التأم� تكّون مّدخرات تتعلق ´لفات قدøة بعنوان هذا الفرع الذي أحيل إىل الصندوق الوطني للض�ن اإلجت�عي منذ سنة 1995 
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التقرير السنوي لقطاع التأمين

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

2018

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

توزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم
 عىل غ� الحياة حسب طبيعتها

مدخرات التعويضات تحت التسوية

مدخرات األقساط غ� املكتسبة

  مدخرات أخرى

2,8%

80,2
%

17%

تطّـور املّدخـرات الفّنـية حسب طبيعتها (م.د)

* مدخرات التأم� عىل الحياة وتكوين األموال

* مدخرات التأم� عىل غË الحياة منها :

   - مدخرات التعويضات تحت التسوية

  -  مدخرات األقساظ غË املكتسبة

   - مدخرات أخرى

املجمــــوع

1.484,3

2.965,7

2.374,8

516,7

74,2

4.450

1.787,4

3.220,5

2.581,4

548,2

90,9

5.007,9

20,4

8,6

8,7

6,1

22,5

12,5

نسبة التطور (%)20172018طبيعة املدخرات
2018/2017
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      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 
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      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

توزع  املدخرات الفنية لصنف التأم عىل الحياة وتكوين األموال

التأم الوقتي عىل الوفاة

تكوين أموال

التأم عىل الحياة

التأم املختلط

التأم بوحدات الحساب

العمليات املقبولة

0,9%0,1%

29%

27,8%
21,5%

20,7%

        

 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� غË 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
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

تطّور األعباء الفنيةحسب أصناف وفروع التأم  (م.د)

*التأم� عىل الحياة وتكوين األموال

*التأم� عىل غË 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

88,7

509,7

313,1

68,6

21,2

93,8

6,8

3,4

0,6

2,2

598,4

95,1

545,4

332

77,8

23,5

99

7,9

2,7

0,4

2,1

640,5

7,2

7

6

13,4

10,8

5,5

16,2

- 20,6

- 33,3

- 4,5 

7

نسبة التطور (%)20172018األصناف والفروع
2018/2017

(*): ال تزال مؤسسات التأم� تتحّمل أعباء فنية تتعلق ´لفات قدøة بعنوان هذا الفرع الذي أحيل إىل الصندوق الوطني للض�ن اإلجت�عي منذ سنة 1995 
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(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

  تطور األعباء الفنية حسب طبيعتها (م.د)

* عموالت وأعباء االقتناء :

(%) من رقم املعامالت

* نفقات اإلدارة والترصف:

-  نفقات الترصف يف التعويضات

-  نفقات اإلدارة

- األعباء الفنية األخرى

(%) من رقم املعامالت

مجموع األعباء الفنية

(%) من رقم املعامالت الجميل

263,5

% 12,6 

334,9

75,8

189,4

69,7

% 16

598,4

% 28,7 

291,2

% 12,9 

349,3

83,1

204

62,2

% 15,5 

640,5

% 28,4

10,5

0,3

4,3

9,6

7,7

-10,8

-0,5

7
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نسبة التطور (%)20172018األعباء الفنية
2018/2017

توزع األعباء الفنّية حسب أصناف وفروع التأم
تأم السيارات

التأم من الحريق واألخطار املختلفة

التأم عىل الحياة وتكوين األموال

التأم الج¹عي عىل املرض

تأم النقل

تأم الصادرات والقروض

التأم ضّد الربد وهالك املاشية

العمليات املقبولة

حوادث الشغل

51,8%
12,1%

3,7% 1,2%0,4%0,3%0,1%

2018

تطور حجم األعباء الفنية (م.د)

2013

أعباء اإلدارة والترصف

2015

275,3

197,7
161,1
210,7

2014

187,6

245,4

2016

228,4

276,5

2017

263,5

334,9

291,2

349,3

عموالت وأعباء اإلقتناء 

14,8%

15,5%
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التقرير السنوي لقطاع التأمين

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

2018

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

تطور نسبة األعباء الفنّية من رقم املعامالت (%)

نسبة األعباء الفنيّة من رقم املعامالت

2018 2017 2016 2015 2014 2013

% 26,3

% 27,8

% 28,2

% 27,2

% 28,7
% 28,4

     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 غË مبارشة مثل نفقات 

وإستهالكات  الكراء  وحّصة  األعوان  نفقات  بالخصوص  وتتضّمن  العقود.  وإعداد  املطالب  ´عالجة  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 ãثيل 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 øكن 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 ´ا يف ذلك األتعاب والعموالت ومنح السمرسة   

املدفوعة يف هذا النطاق. وال ãثل أعباء التوظيفات جزءا من قاùة النتائج الفنية إال بالنسبة لصنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال.

األعباء الفّنية
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التقرير السنوي لقطاع التأمين

      مقدمة

(*):تّم إحتساب جميع مؤرشات نشاط القطاع بإعتبار املعطيات الوقتية ملؤسستي"كتاما" و"املتعّددة لألخطار اإلتّحاد" 
نظرا لعدم توّصل الهيئة إىل حّد تاريخ إعداد هذا التقرير بالقوائم املالية النهائية لهات� املؤسست� املصادق عليها من قبل 

مراقبي حساباته�.

مع تواصل الظرف اإلقتصادي الوطني الصعب، نجح قطاع التأم� سنة 2018 يف تحقيق تطّور إيجا¢ ألهم مؤرشات 
نشاطه تتمثّل أبرزها يف:

   ·ّو رقم املعامالت الجميل ´عّدل 7,9 % ليبلغ 2.552,4 م.د مقابل 2.087,9 م.د سنة 2017. 
    

   زيادة هامة يف حجم التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� بحوايل 20 % مقابل إرتفاعها املحدود بنسبة 
3,3 % سنة 2017 حيث بلغت 1.262,8 م.د. مقابل 1053,8 م.د سنة 2017.

    
لهم  املؤمن  إزاء  التـزاماتها  لتسديد كامل  التأم�  املكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  املدخرات  إرتفاع إج�يل    

واملنتفع� بعقود التأم� بنسبة 11,5 % لتناهز 5.027 م.د مقابل 4.506,6 م.د سنة 2017.

   تراجع نسق ·ّو األعباء الفنية مقارنة بالسنة املاضية حيث سّجلت إرتفاعا بنسبة 7 % مقابل 18,5 % سنة 2017 
وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د.

مقابل      م.د   5.443,3 لتعادل   %  10,8 بنسبة  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املوظفة  لألموال  الجملية  القيمة  تطّور    
4.913,8 م.د سنة 2017. 

   تحّسن النتيجة الفنية الجمليـة ملؤسسات القطاع حيث بلغت 115,9 م.د (مقابل 66,7 م.د سنة 2017) وناهزت تبعا 
لذلك النتيجـة الصافية بعنـوان هذه السنة 138,2 م.د.

       رقم املعامالت

تطور حجم رقم املعامالت:

    شهد رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� خالل سنة 2018 ·ّوا ´عّدل 7,9 % مقابل 12,5 % يف السنة السـابقة 
مقـابل              م.د   2.252,4 لذلك  تبعا  وبلغ   (2018–2014) األخËة  الخ�سية  خالل   %  9,8 حدود  يف  تطور  ومعدل 

2.087,9 م.د سنة 2017. 

            %  7,3 مقابل   %  16,7 بنسبة  هاما  تطورا  سّجل  فقد  التأم�،  إلعادة  التونسية  الرشكة  معامالت  لرقم  بالنسبة  أّما      
سنة 2017 حيث ناهز 142 م.د مقابل 121,7 م.د يف موىف السنة املنقضية.

 
مقابل                م.د   2.394,4 التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكة  باعتبار  القطاع  معامالت  رقم  إج�يل  بلغ  فقد  وبالتايل،    

2.209,6 م.د سنة 2017 محققا بذلك ·ّوا بنسبة 8,4 % مقابل 12,2 % يف موىف السنة الفارطة (ملحق عــدد 1-5).

 

هذا وشمل التطور املسّجل سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 خاصة صنف التأم� عىل الحياة بالرغم من تواصل تراجع 
نسق ·ّوه حيث بلغ 14,6 % مقابل 18,1 % سنة 2017 و24 % سنة 2016. أّما أقساط التأم� املكتتبة بعنوان صنف 
التأم� عىل غË الحياة، فقد شهدت زيادة ´عّدل 6,1 % مقابل 11,1 % سنة 2017 مع تسجيل تفاوت كبË ب� مختلف 

فروع هذا الصنف.

فبالنسبة لفرع تأم� الّسيارات، إنخفض نسق ·ّو رقم معامالته بصفة ملحوظة إىل حدود 4,3 % مقابل إرتفاعه الهام 
بنسبة 12,6 % سنة 2017 وشبه إستقراره يف مستوى 8,7 % سنتي 2015 و2016.

وسّجل رقم معامالت فرع تأم� الصادرات والقروض أعىل نسبة ·ّو ب� مختلف الفروع بلغت 17,3 % مقابل 16,7 % 
بلغ 10 % مقابل      التوايل بنسق عال  الثانية عىل  للسنة  النقل  تأم�  إرتفاع رقم معامالت فرع  سنة 2017. ك� وتواصل 

17,9 % سنة 2017 وذلك بعد أن تراجع خالل سنة 2016 بحوايل 17,2 %. 

ومن جهته، عرف رقم معامالت فـرع التأم� الج�عي عىل املرض إرتفاعا هاما بنسبة 9,5 % مقابل 10,9 % سنة 2017، 
بين� سجل فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ·وا بحوايل 4 % مقابل 5,8 % سنة 2017. 

ويف املقابل، تقلّص رقم معامالت فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بأكÖ من 3 % بعد اإلرتفاع امللحوظ الذي عرفه 
سنة 2017 بنسبة 14,3 % (مقابل تراجعه خالل سنة 2016 بنسبة 8,2 %).

:هيكلة محفظة سوق التأم

رقم املعامالت الجميل للقطاع:

حّققت حّصة صنف التأم� عىل الحياة تحّسنا مستمرّا طيلة السنوات األخËة حيث بلغت 22,5 % سنة 2018 مقابل 
21,2 % سنة 2017 و20,2 % سنة 2016 و18 % سنة 2015. ومع ذلك، فهي تبقى حصة متواضعة وضعيفة مقارنة باملعدل 

العاملي الذي إستقر يف حدود 54,3 % خالل سنتي 2017 و2018.

وبالتوازي، فقد ظلّت حّصة التأم� عىل غË الحياة مرتفعة يف حدود 77,5 % مقابل عىل التوايل 78,8 % سنة 2017 
ومعدل عاملي يف حدود 45,7 % سنتي 2017 و2018.  

وحافظت الهيكلة العامة ملحفظة سوق التأم� خالل سنة 2018 عىل تركيبتها عىل غرار السنوات السابقة بسيطرة فرع 
املكتتبة  النسبي واملتواصل لحّصته حيث إستأثر لوحده عىل 43,5 % من إج�يل األقساط  الرتاجع  السيارات رغم  تأم� 
مقابل إستقرار يف مستوى 45 % سنتي 2016 و2017. أّما صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال فيحتّل املرتبة الثانية 
بحصة تعادل 22,5 %، يليه فرع التأم� الج�عي عىل املرض بحصة تعادل 14,3 %، ثّم فرع التأم� من الحريق واألخطار 
املختلفة الذي تواصل تراجع حصته لتناهز 14 % مقابل 14,5 % سنة 2017 و15,4 % سنة 2016. هذا، وشهدت حّصة 
           % و3,1  الفارطة  السنة  موىف  يف   %  3,3 (مقابل   %  3,4 حدود  يف  منخفضة  بقائها  مع  إستقرار  شبه  النقل  تأم�  فرع 

سنة 2016).

يتجاوز  إذ ال  التأم� حج�  أنشطة  أقل  املاشية  الربد وهالك  التأم� ضد  الصادرات وفرع  تأم�  فرع  كّل من  ويضّل 
نصيبه� عىل التوايل 0,9 % و0,3 % من مجموع رقم املعامالت.

بالنسبة للتأم التكافيل:

تدّعمت حصة مؤسسات التأميـن التكافيل من إج�يل رقم معامالت القطـاع لسنة 2018 لتصل إىل حوايل 4,7 % مقابل 
4,1 % سنة 2017 و3,8 % سنة 2016 وبلغ مجموع األقساط الصادرة عنها أكÖ من 104,6 م.د مقابل 86 م.د يف السنة 
مقابل         %  55,2 من   Öبأك األوىل  املرتبة  يتصّدر  الذي  السيارات  تأم�  فرع  أساسا  اإليجا¢  التطّور  هذا  وشمل  السابقة. 
الحياة وتكوين األموال إىل حدود 18,9 % مقابل        التأم� عىل  بين� تراجعت حصة كّل من صنف  52,1 % سنة 2017، 
19,3 % سنة 2017، وكذلك حصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة من 14,8 % سنة 2017 إىل 13,3 % سنة 
2018 وأيضا حصة فرع التأم� الج�عي عىل املرض من 8,9 % سنة 2017 إىل 8,1 % وتأم� النقل من 4,8 % سنة 2017 

إىل 4,3 % سنة 2018.

  
:توّزع رقم املعامالت حسب مؤسسات التأم

بالنسبة لصنف الـتأم عىل غ� الحياة:

   واصلت مؤسسة "ستار" تصدر املرتبة األوىل من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان التأم� عىل غË الحياة حيث بلغت 
حصتها 19,8 % ، تليها مؤسسة "كومار" بحصة تعادل 11,7 % ثم مؤسسة "قات" ومؤسسة املتعددة لألخطار"االتحاد" 

بحصة تناهز عىل التوايل 9,9 % و9,4 %. 

    وß يتجاوز نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ 10 %، ك� كانت حصة مؤسسات التأم� التكافيل يف حدود 4,9 % من 
مجموع رقم املعامالت املحقق بعنوان هذا الصنف.

 

بالنسبة لصنف الـتأم عىل الحياة:

واصلت مؤسسة "التجاري تأم�" مجهوداتها نحو تعزيز مكانتها ب� املؤسسات املختصة يف التأم� عىل الحياة وتكوين 
األموال لتفوق حصتها من إج�يل األقساط املكتتبة بعنوان هذا الصنف نسبة 17 % مقابل 15,2 % سنة 2017، بين� عرفت 
حصة مؤسسة "مغربية للحياة" شبه إستقرار يف نفس املستوى الذي بلغته يف موىف السنة السابقة يف حدود 11,5 % .أّما 
مؤسسة "كارت للحياة"، فقد سجلت حّصتها تحّسنا نسبيا وإرتفعت من 9,1 % سنة 2017 إىل 10,5 % سنة 2018 لتحتّل 
بذلك املركز الثالث يف ترتيب املؤسسات املختصة يف صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال وتتقّدم بذلك وألول مرّة منذ 
                2017 سنة   %  10,3 مقابل   %  8,7 إىل  حصتها  تراجع  تواصل  التي  حياة"  "تأمينات  مؤسسة  عىل  نشاطها  بدء  تاريخ 
(و13,6 % سنة 2016). وبالتوازي، واصلت حّصة مؤسسة "قات للحياة" إرتفاعها بصفة ملحوظة لتناهز 8,2 % مقابل 6 % 

سنة 2017 (و4,9 % فقط سنة 2016).

وتبعا لذلك تعّززت حّصة أقساط التأم� عىل الحياة املكتتبة من قبل مؤسسات التأم� املختصة يف التأم� عىل الحياة 
لتصل إىل 56 % (مقابل52,1 % سنة 2017) وتراجع نصيب مؤسسات التأم� التعاوÞ إىل حدود 4,4 % (مقـابل 4,9 %           

سنة 2017) وقاربت حّصة مؤسسات التأميــن التكافيل 3,9 % (مقابل 3,7 % سنة 2017).

ومن ناحية أخرى، نجحت مؤسسة "تأمينات بيات" يف الحفاظ عىل مكانتها الثانية عىل مستوى القطاع (مبارشة بعد 
مؤسسة "التجاري تأم�") من حيث رقم املعامالت املحقق بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال حيث بلغ 

70,4 م.د (مقابل 64,7 م.د سنة 2017).
  

 
  توّزع رقم املعامالت حسب مسالك التوزيع:

واصلت نيابات التّأم� تصّدرها للمركز األّول من حيث حجم األقساط الصادرة من قبلها حيث بلغت حّصتها 40,4 % 
         %  31 (مقابل   %  32,5 تعادل  بحصة  التّأم�  مؤسسات  مكاتب  تليها   ،(2017 سنة   %  41,2 (مقابل   2017 سنة  خالل 
سنة 2017) ثّم س�رسة التّأم� ´ا يقارب 13,5 % (مقابل 14,4 % سنة 2017). ك� نجحت شبكات البنوك والربيد خالل 
السنوات األخËة يف مزيد تدعيم حّصتها من مجموع األقساط الصادرة حيث إرتفعت من 9,7 % سنة 2016 إىل 11,4 % 
سنة 2017 ثّم 11,7 % سنة 2018. وإستقرت حّصة منتجي التأم� عىل الحياة يف نفس مستواها خالل السنة املاضية يف 

حدود 0,7 % (ملحق عـدد 2-6).

ومن ناحية أخرى، ãّكنت شبكات البنوك والربيد من إكتتاب أكرب قسط من األقساط الصادرة بعنوان صنف التأم� عىل 
الحياة وتكوين األموال ´ا يعادل 49,7 % (مقابل 51,8 % سنة 2017)، تليها مكاتــب مؤسســات التأم� 25,4 % (مقابل 
23,5 % سنة 2017)، ثّم نواب التأم� يف حدود 14,9 % (مقابل 12 % سنة 2017)، بين� بلغت حصة س�رسة التأم�    

3,7 % ومنتجي التأم� عىل الحياة 3 % (ملحق عـدد 3-6). 

يف ح� توزّعت األقساط الصادرة بعنوان مختلف فروع التأم� عىل غË الحياة ب� 47,8 % لدى نواب التأم� (مقابل 
49 % سنة 2017) و34,6 % بالنسبة ملكاتب املؤسسات (مقابل 33,1 % سنة 2017) و16,4 % بالنسبة لس�رسة التأم� 

(مقابل 16,7 % سنة 2017) و0,7 % 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 65,8 % و34,1 % منها من قبل نيابات التأم� يف ح� أّن مكاتب املؤسسات تستقطب الجزء األكرب من 
األقساط الصادرة بعنوان فروع التأم� الج�عي عىل املرض (53,1 %) وتأم� النقل (45,4 %) وتأم� الصادرات (92 %) 

والتأم� ضد الربد وهالك املاشية (66 %) (ملحق عـدد 3-6).

تطـّور معـّدل قسـط التأم للفـرد: 

تواصل تحّسن معّدل قسط التأم� للفرد عىل مدى السنوات األخËة وبلغ 195 دينار سنة 2018 مقابل 182,4 دينار 
سنة 2017 (و164,2 دينار سنة 2016)، مسّجال بذلك إرتفاعا بنسبة 6,9 %.

وãثّـل حّصـة التأم� عىل الحيــاة وتكوين األمــوال من هذا القسط 22,5 % (مقابل 21,2 % سنة 2017) أي ما يقارب 
44 دينار مقــابل معـّدل عاملي يفوق 893 دينار، بين� ãثل الحصة من هذا القسـط بعنـوان التأميــن عىل غيــر الحياة 

77,5 % (مقابل 78,8 % سنة 2017) وتعادل 151 دينار مقــابل معـّدل عاملي يف حدود 752 دينار.

      التعويضات املدفوعة

  
 تطور حجم التعويضات املدفوعة:

سّجلت التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأم� خالل سنة 2018 عودة إىل اإلرتفاع بصفة ملحوظة و´عّدل 
تطّور قارب نسبة 20 % وذلك بعد أن تواصل تراجع نسق ·ّوها يف السنت� املنقضيت� حيث عرفت زيادة محدودة بنحو   
مقابل     م.د   1.262,8 التأم�  مؤسسات  قبل  من  املسددة  املبالغ  مجموع  وبلغ   .2016 سنة  و7,4 %   2017 سنة   % 3,6

1.053,8 م.د سنة 2017 و1.017,6 م.د سنة 2016.

وتبعا لذلك، فاق املعّدل السنوي لنمّو إج�يل رقم معامالت مؤسسات التأم� خالل الفرتة (2014–2018) والذي نــاهز 
9,8 % نسق ·ّو التعويضات املدفوعة والذي بلغ 8,3 % خالل نفس الفرتة (ملحق عـــدد 7).    

أّما التعويضات املدفوعة من قبل الرشكة التونسية إلعادة التأم�، فقد عرفت ·وا طفيفا بحوايل 1,6 % مقابل إرتفاعها 
امللحوظ بأكÖ من 44 % يف السنة السابقة (وبعد تقلصها بحوايل 6 % سنة 2016)، وبلغت 61,8 م.د مقابل 60,8 م.د     

سنة 2017 (و42 م.د سنة 2016). 

           %  18,8 ´عدل  التأم�  إلعادة  التونسية  الرشكـة  باعتبار  للقطاع  الجملية  التعويضات  حجم  إرتفع  فقد  وبالتايل، 

سنة 2018، وناهز 1.324,6 م.د مقابل 1.114,6 م.د سنة 2017 و1.059,6 م.د سنة 2016. 

وشمل هذا اإلرتفاع الهام يف نسق ·ّو التعويضات املسددة خالل سنة 2018 عىل حد السواء صنفي  التأم� عىل الحياة 
وعىل غË الحياة.

بنسبة      ·ّوها  تواصل  فقد  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  التأم�  بعنوان صنف  املدفوعة  التعويضات  لحجم  فبالنسبة 
19,9 % مقابل 18,7 % سنة 2017 (وذلك بعد إنخفاضها بنسبة 17,2 % سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، وتجاوزت تبعا 

لذلك 165 م.د مقابل138 م.د سنة 2017 (و116,3 م.د سنة 2016).

وكذلك الشأن يف ما يخّص مجموع التعويضات املدفوعة بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة التي عرفت ·وا هاما 
بنسبة 19,8 % مقابل ارتفاعها الطفيف بحوايل 1,6 % سنة 2017 (و´عّدل 11,6 % سنة 2016). ومع ذلك، تّم تسجيل 
تفاوت كبË يف نسق ·و املبالغ املسددة بعنوان مختلف الفروع نتيجة ما تتميّز به أغلبيتها من عدم االنتظام والتفاوت يف 

أهمية وخطورة األخطار املتعلّقة بها من سنة إىل أخرى. 

فقد شهدت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات إرتفاعا هاما تجاوز املستويات املسّجلة منذ سنة 2010 
بذلك مجموعها         وبلغ  السابقة و12,4 % سنة 2016،  السنة  1,7 % يف  يتجاوز   ß مقابل ·ّو محدود وبلغ حوايل 15 % 

662 م.د مقابل عىل التوايل 576,9 م.د و567,4 م.د سنتي 2017 و2016.

ك� تواصل إرتفاع حجم التعويضات املسّددة بعنوان فرع التأم� الج�عي عىل املرض بوتËة عالية عىل غرار السنوات 
السابقة حيث سجلت زيادة بنسبة تناهز 10 % مقابل 11,8 % سنة 2017 (و12,9 % سنة 2016) وبلغت بذلك جملة 

املبالغ املدفوعة 284,6 م.د مقابل 258,9 م.د سنة 2017 (و231,5 م.د سنة 2016).

وبالتوازي، سجلت أغلب بقية فروع التأم� عىل غË الحياة األخرى ·ّوا بدرجات متفاوتة. فقد إرتفعت التعويضات 
املسددة بعنوان فرع تأم� النقل بصفة ملحوظة تجاوزت نسبة 122 % (بعد تقلّصها خالل السنت� املاضيت� 2017 و2016 

عىل التوايل بنسبة 15,4 % و52 %)، وبلغت بذلك 22 م.د مقابل 9,9 م.د سنة 2017 و11,7 م.د سنة 2016.

ك� عرفت التعويضات املدفوعة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة والتي تتسم عىل غرار فرع تأم� 
النقل بحدة تأرجح نسق ·وها، زيادة هامة بأكÖ من 38 % (مقابل تراجعها بنسبة 3,3 % سنة 2017 وإرتفاعها بنسبة 

34,5 % سنة 2016) وتجاوزت 100 م.د (مقابل 73,1 م.د سنة 2017).

أّما فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية، فبعد تواصل تراجع التعويضات املسّددة بعنوانه ملّدة ثالث سنوات متتالية، 
شهدت سنة 2018 إرتفاعا ملحوظا للمبالغ املدفوعة بنسبة 56 % حيث بلغت 3,9 م.د مقابل 2,5 م.د سنة 2017. 

ومن ناحيتها، سّجلت املبالغ املسددة بعنوان فرع تأم� الصادرات والقروض ·ّوا إستثنائيا حيث إرتفعت إىل مستوى 
قيايس ß تبلغه من قبل وناهزت 11,1 م.د (مقابل 10 م.د كأقىص مستوى بلغته سنة 2008).

ويف املقابل، شهدت املبالغ املسددة بعنوان تأم� العمليات املقبولة تراجعا بنسبة 4,8 % خالفا لنموها الهام بنسبة 
36,4 % يف السنة السابقة وبلغت 10 م.د مقابل 10,5 م.د سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات بعنوان حوادث 

الشغل التي تقلّص حجمها بأكÖ من 18 % بعد إرتفاعها بنسبة 10 % سنة 2017.

:توزع التعويضات املدفوعة حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حّصة التعويضات املدفوعة سنة 2018 بعنوان صنفي التأم� يف نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة 
وبلغت 13,1 % بعنوان التأم� عىل الحياة (مقابل 11,4 % سنة 2016) و86,9 % بعنوان مختلف فروع صنف التأم� عىل 

غË الحياة (مقابل 88,6 % سنة 2016). 

هذا، وتواصل تراجع حصة التعويضات املدفوعة بعنوان فرع تأم� السيارات رغم بقائها ذات أهمية بالغة حيث مثّلت 
التأم�  فرع  حّصة  تقلّصت  ك�   ،(2016 سنة  و55,7 %   2017 سنة   % 54,7 (مقابل  التعويضات  مجموع  من   % 52,4
الجـ�عي عىل املرض إىل حـدود املستوى الذي كانت عليه سنة 2016 حيث بلغت 22,5 % (مقابل 24,6 % سنة 2017)، 
بين� عادت حّصة فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة إىل اإلرتفاع لتعادل نسبة 8 % (مقابل 6,9 % سنة 2017      

و7,5 % سنة 2016). 

 

تطور نسبة التعويضات املدفوعة من رقم املعامالت:

تبعا لنمّو رقم املعامالت املحقق سنة 2018 بنسق أدè من معـّدل ·و املبالغ املسددة (7,9 % مقابل 19,8 %)، إرتفع 
حجم التعويضات الجملية املدفـوعة من مجموع رقــم املعـامالت بحوايل 5,6 % وبلغت نسبته 56,1 % مقابل 50,5 % 

سنة 2017.

وتبقى هذه النسبة متفاوتة كثËا ب� مختلف أصناف وفروع التـأم� حيث تبلغ 88,4 % بالنسبة لفرع التأم� الج�عي 
عىل املرض و67,5 % بعنوان فرع تأم� السيارات و62,9 % بالنسبة للتأم� ضّد الربد وهالك املاشية و32 % بالنسبة لتأم� 

الحريق والعوامل الطبيعية و29 % بالنسبة لفرع تأم� النقل و32,6 % بعنوان صنف التأم� عىل الحياة.

    املُدخـرات الفنيـة

تطور حجم املدخرات الفنية: 
   

إرتفع حجم املدخرات الفنية ملؤسسات التأم� يف نهاية سنة 2018 بنفس النسق الذي بلغته يف السنة املاضية أي ´عّدل 
12,5 % (مقابل 8,1 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 5.007,9 م.د مقابل 4.450 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 8). وعموما، 

فاق معّدل التطّور السنوي املسّجل خالل الخ�سية األخËة (2014–2018) نسبة 10,2 %. 

كمـا سّجلت املّدخرات الفنيّة ملؤسسة اإلعادة التونسية تطّورا هاما بنسبة 32,7 % وبلغ مجموعها 305,7 م.د مقابل 
230,3 م.د سنة 2017.

م.د            4.680,3 مقابل  م.د   5.313,6 إىل  القطاع  مستوى  عىل  املكّونة  الفنية  املدخرات  مجموع  إرتفع  لذلك،  وتبعا 
سنة 2017 أي بزيادة تصل إىل 13,5 %.  

بعنوان صنف  املكّونة  املّدخرات  تطّور حجم  بتواصل  بالخصوص  الفنية  املدخرات  مجموع  ·ّو  نسق  إرتفاع  ويفّرس 
التأم� عىل الحياة وتكوين األموال خالل السنوات األخËة بنسق عال بلغ 20,4 % سنة 2018 مقابل عىل التوايل 16,9 % 

و18,2 % سنتي 2017 و2016.

ك� شهدت مدخرات صنف التأم� عىل غË الحياة من جهتها ·ّوا بنسبة 8,6 % مقابل 10,7 % يف السنة السابقة.

توزع املدخرات الفنية حسب طبيعتها:

تواصل إرتفاع حّصة املدخرات الفنية املكّونة بعنوان صنف التأم� عىل الحياة وتكوين األموال من مجموع املدخرات 
لتعادل 35,7 % مقابل 33,4 % سنة 2017 (و32,2 % سنة 2016)، بين� تراجعت حّصتها بعنوان مختلف فروع التأم� 

عىل غË الحياة إىل 64,3 % مقابل 66,6 % سنة 2017.

وتتوّزع املدخرات الفنية بعنوان صنف التأم� عىل غË الحياة والبالغ مجموعها 3.220,5 م.د إىل:

وتناهز    الصنف  هذا  مدخرات  مجموع  من   %  80 حّصتها  تفوق  التي  التسوية  تحت  التعويضات  مّدخرات   •
2.581,4 م.د مقابل 2.374,8 م.د سنة 2017 أي بزيادة يف حدود 8,7 %، وهي تهّم باألساس فرعي تأم� السيارات بحصة 

تقارب 76 % والحريق واألخطار املختلفة ´ا يعادل 16,8 %.

مّدخرات األقسـاط غË املكتسبة التي بلغت 548,2 م.د (مقابل 516,7 م.د سنة 2017) ومثّلت 17 % من إج�يل   •
املّدخرات (مقابل 17,4 % سنة 2017). 

مّدخرات فنية أخرى قاربت 91 م.د (مقابل 74,2 م.د سنة 2017)، وتتكّون من املدخرات الحسابية للجرايات   •
ومدخرات األقسـاط السارية ومدخرات التعديل وãثل حوايل 2,8 % من مجموع املدخرات.

:     توزع املدخرات الفنية حسب أصناف وفروع التأم

تتصّدر املدخرات املكونة بعنوان فرع تأم� السيارات املرتبة األوىل بحصة تعادل 47,4 % من مجموع املدخرات الفنية 
(مقابل 50,4 % سنة 2017)، وãثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية أكÖ من 82 % منها. ويفّرس ذلك باألهمية الكربى 
لهذا الفرع يف سوق التأم� (43,5 % من رقم املعامالت الجميل)، عالوة عىل تواصل طول اآلجال وإجراءات تعويض األرضار 

املرتبطة بحوادث السيارات وخاصة البدنية منها والتّي عادة ما تُـؤّدي إىل التّقايض. 

ك� تواصل إرتفاع املدخرات الفنيّة املكونة بعنوان فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة ´عّدل 14,3 % وبلغت 
            %  11,2 (مقابل  املدخرات  مجموع  من   %  11,4 حّصتها  بذلك  ومثّلت   ،(2017 سنة  م.د   499,2 (مقابل  م.د   570,7

سنة 2017).

وعىل غرار السنة السابقة، شهدت املدخرات الفنية املكّونة بعنوان فرع تأم� النقل زيادة هامة بنسبة تفوق 61 % 
(مقابل 18,8 % سنة 2017 وتراجع بحوايل (13,6 -) % سنة 2016) وكذلك بعنوان فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية 

بنمو ملحوظ تجاوز 33 % (مقابل 17,2 % سنة 2017 وإنخفاض بأكÖ من (8,5 -) % سنة 2016).

      
     األعبـاء الفنيـة

تطّور حجم األعباء الفنية:

شهد نسق ·ّو األعباء الفنيّة تراجعا مقارنة بالسنة املاضية التي شهدت إرتفاعا هاما حيث كان يف حدود 7 % مقابل 
18,6 % سنة 2017 (و6,3 % سنة 2016)، وبلغ مجموعها 640,5 م.د مقابل 598,4 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 1-9).

وتبعا لذلك، إنخفض نسبيا وزنها مقارنة بإج�يل رقم املعامالت إىل 28,4 % مقابل 28,7 % سنة 2017. 

هذا، ويعترب معّدل النمو السنوي ملجموع األعباء خالل الخ�سية األخËة (2014-2018) والذي بلغ 11,5 % مرتفعا      
ال سيّ� وأنّه يفوق معّدل ·ّو رقم املعامــالت خالل نفس الفرتة والذي ناهز 9,8 %.

:توزع األعباء الفنية حسب أصناف وفروع التأم

إستقرت حصة األعباء املرتبطة بصنفي التأم� عىل الحياة وتكوين األموال والتأم� عىل غË الحياة يف نفس املستوى 
الذي بلغته يف السنة املاضية ومثلت عىل التوايل 14,8 % و85,2 % من مجموع األعباء.

وãثّل األعباء املرتبطة بفرع تأم� السيارات 51,8 % من مجموع األعباء نظرا ألهميته البالغة ب� الفروع (43,5 % من 
إج�يل رقم معامالت القطاع)، وتأñ يف املرتبة الثانية أعباء فرع التأم� من الحريق واألخطار املختلفة (14 % من إج�يل 
رقم املعامالت) بحّصة تعادل 15,5 %. ك� تحتّل األعباء الفنية املرتبطة بفرع التأم� الج�عي عىل املرض حّصة هامة تفوق 

12 % من مجموع األعباء (مقابل 11,5 % سنة 2017 ) نتيجة إرتفاعها الهام بنسبة 13,4 % سنة 2018. 

توزع األعباء الفنية حسب طبيعتها:

واصلت عموالت وأعباء اإلقتناء ·ّوها بنسق هام بلغ 10,5 % (مقابل 15,4 % سنة 2017)، وإرتفعت بذلك حّصتها من 
املبلغ الجميل لألعباء الفنية إىل 45,5 % (مقابل 44 % سنة 2017).

          %  56 (مقابل  الفنية  لألعباء  الجميل  املبلغ  من   %  54,5 إىل  والترصف  اإلدارة  نفقات  حصة  تراجعت  املقابل،  ويف 
سنة 2017) رغم إرتفاعها بنسبة 4,3 % سنة 2018 (ملحق عدد 2-9).

 

         النشاط الفني و املايل للقطاع و أهّم مؤرشات الّسالمة املالية

النتائج الفنية:

 بلغت النتيجة الفنية الجملية لرشكات التأم� املبارش 115,9 م.د سنة 2018 تتوزع ب�  69,8 م.د بعنوان صنف التأم� 
عىل الحياة وتكوين األموال و46,1 م.د بالنسبة لصنف التأم� عىل غË الحياة.

النتائج املحاسبية الصافية:
    

وبالتوازي، حقق القطاع نتيجة صافية جملية بلغت 138,2 م.د (ملحــق عـدد 1-5).

األموال الذاتية:

النتائج  إحتساب  املؤّجلة وبدون  النتائج  (بإعتبار  نهاية سنة 2018  التأم� يف  الذاتية ملؤسسات  األموال  بلغ مجموع 
الصافية لهذه السنة) ما يعادل 1.329,3 م.د مقابل 1.243,8 م.د سنة 2017 مسّجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,9 % (مقابل  

4,8 % يف السنة املاضية) (ملحــق عـدد 10).

     ورغم هذا التحّسن يف وتËة النمو املسّجل عىل مستوى مجموع األموال الذاتيّة مقارنة بالسنة السابقة، فقد شهدت 
سنة 2018:

     •   شبه إستقرار إلج�يل األرباح املؤّجلة يف املستوى الذي بلغته خالل السنت� املاضيت� حيث ناهزت 192,2 م.د مقابل 
191,6 م.د سنة 2017 و189,6 م.د سنة 2016. 

    •  تواصل إرتفاع مجموع الخسائر املؤّجلة بنسق عال للسنة الثانية عىل التوايل (بعد تراجعها الهام سنة 2016) حيث 
بلغت 184 م.د مقابل 139 م. سنة 2017 و82,2 م.د سنة 2016.

التوظيفات املالية الجملية:

إرتفعت قيمة التوظيفات املالية الجملية ملؤسسات التأم� وإعادة التأم� املبارش إىل 5.443,3 م.د سنة 2018 مقابل 
4.913,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة تطّور تعادل 10,8 %.

  
تغطية املدخرات الفنية: 

سّجلت سنة 2018 انخفاضا يف نسبة تغطية املدخرات الفنية بالتوظيفات املخصصة لها طبقــا ألحكام مجلة التأم�، 
حيث بلغت 103,3 % مقابل 104,4 % سنة 2017 (وذلك بدون إعتبار النقص يف املدخرات املسّجل تبعا ألع�ل الرقابة).

هامش املالءة املالية:

التأم�  املتوفّر لدى مؤسسات  الهامش  باحتساب  التأم� منذ سنة 2003  املالية ملؤسسات  املالءة  تقدير هامش  يتم 
األموال  الحياة وتكوين  التأم� عىل  يتّم إحتسابه حسب صنفي  الذي   èاألد بالهامش  املؤّجلة ومقارنته  الخسائر  باعتبار 

والتأم� عىل غË الحياة.

وقد بلغ مجموع هامش املالءة املتوفّر لدى مؤسسات التّأم� سنة 2018 ما يعادل 1.224,3 م.د مقابل 1.073,8 م.د 
سنة 2017. 

أّمــــا مجموع هــامش املـالءة املالية األدè، فقد بلغ 423,2 م.د سنة 2018 مقابل 389 م.د سنة 2017.
 

مقابل        2018 سنة   % 289,3 القطاع  بالنسبة ملجموع   èاألد الهامش  من  املتوفّر  الهامش  نسبة  بلغت  فقد  وبالتايل، 
276 % سنة 2017. 

   

2018

تطور األموال الذاتية (م.د)

رأس املال

املال املشرتك

اإلحتياطي واألموال الذاتية األخرى

األرباح املؤّجلة

الخسائر املؤجلة

مجموع األموال الذاتية
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تطور األموال الذاتية
(بإعتبار النتائج املؤجلة وبدون إحتساب النتائج االصافية للسنة) (م.د)
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

       نشاط إعادة التأم� 

    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:
    

تواصل إرتفاع األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش بنسق عال تجاوز نسبة 56 % مقابل  5,6 % يف السنة 
السابقة (وبعد تراجعها بحوايل 1,8 % سنة 2016) حيث بلغت 26,4 م.د مقابل 16,9 م.د سنة 2017 (ملحق عـدد 18).

 % 4,8 بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املدفوعة  التعويضات  تقلّص حجم  املقابل،  ويف 
(مقابل إرتفاعها الهام بأك© من 36 % خالل السنة املنقضية) وبلغت تبعا لذلك 10 م.د (مقابل 10,5 م.د سنة 2017).

ك® عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2018 بعنوان العمليات املقبولة ªوا هاما بنسبة تجاوزت 58 % مقابل 
24 % سنة 2017 (و3,1 % سنة 2016) وناهزت 33 م.د مقابل 20,8 م.د سنة 2017 (و16,7 م.د سنة 2016). 

وتبعا لذلك، بلغ الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة 5,1 م.د مقابل 3,3 م.د سنة 2017.

العمليات املسندة:

سّجل مجموع األقساط املسندة واملعاد إسنادها من قبل رشكات التأم� املبارش سنة 2018 إرتفاعا بنسبة 6,3 % (مقابل 
7,6 % يف السنة السابقة)، وبلغت 404,6 م.د مقابل 380,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 19).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� من 18,2 % 
سنة 2017 إىل 18 % سنة 2018.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد األعىل بالنسبة لفرع تأم� الحريق حيث تجاوزت 75,1 % يليه فرع تأم� النقل بأك© من   
66 % ثّم فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بحوايل 57 %.

أّما بالنسبة لفرع تأم� الصادرات، فإّن إرتفاع نسبة اإلسناد بعنوانه والتي ناهزت 64,8 % تفّرس أساسا بعملية اإلسناد 
الرشكة  فيه  الترصف  تتوىل  الذي  التصدير  التجارية لصندوق ض®ن مخاطر   Çاملخاطر غ بعنوان  الصادرة  لألقساط  الكيل 

التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وتواصل خالل سنة 2018 تقلّص إج®يل العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� بصفة 
ملحوظة إىل حدود 63,3 م.د مقابل 132,5 م.د سنة 2017.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

  إرتفع نسق ªّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" ليبلغ 16,7 % مقابل 7,3 % سنة 2017 وبلغت 
تبعا لذلك 142 م.د مقابل 121,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 18).

  وبالتوازي تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا هاما بنسبة 32,7 % مقابل 12,4 % يف السنة السابقة 
وبلغ حجمها 305,7 م.د مقابل 230,3 م.د سنة 2017.  

  ويف املقابل، شهدت كلفة الحوادث إرتفاعا ملحوظا بنسبة 56,7 % مقابل 42,5 % سنة 2017، لتعادل 124,6 م.د 
مقابل 79,5 م.د سنة 2017 وذلك نتيجة تفاقم حجم وعدد الحوادث الهامة التي شهدتها سنة 2018 (والتي كان من أبرزها 

حادث إصطدام سفينة "أوليس" التابعة للرشكة التونسية للمالحة بالسفينة القربصية).  
       

  وتبعا لذلك، سّجلت سنة 2018 نتيجة فنيّة سلبية بعنوان العمليــات املقبولة من قبل رشكة "اإلعادة التونسية" ناهزت 
(28 -) م.د مقابل فائض فني بلغ 7,6 م.د سنة 2017 (و25,5 م.د سنة 2016).

العمليات املعاد إسنادها:

األقسـاط  إرتفاع  تواصل  التونسية" سنة 2018،  "اإلعـادة  املقبولة من طرف رشكة  لألقساط  الهام  النمو  مع  بالتوازي 
              2017 سنة  م.د   49,4 مقابل  م.د   56 لتتجاوز  السابقة،  السنة  يف   %  10,3 مقابل   %  13,6 بنسبة  إسنادها  املعـاد 

(ملحق عدد 19).
    

وتبعا لذلك، بلغت نسبة إعـادة اإلسناد 39,5 % مقابل 40,6 % سنة 2017.

ك® شهــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ªّوا ملحوظا بأك© من 90 % مقابل 57,8 % يف السنة السابقة، 
وبلغت حوايل 67 م.د مقابل 35,2 م.د سنة 2017.

وتبعا لذلك، إختتمت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2018 بتسجيل عجز فّني للسنة الثانية عىل التوايل بعنوان عمليات 
إعادة اإلسناد بلغ 31,5 م.د مقابل 1,3 م.د سنة 2017.

 

املؤرشات الصافية للنشاط:

إرتفعت النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد ملؤسسة اإلعـادة التونسية إىل 8,7 م.د مقابل 3,8 م.د سنة 2017.

وبالتوازي، تحّسنت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة يف موىف سنة 2018 لرتتفع إىل حدود 17 م.د مقابل 12,3 م.د يف 
السنة املنقضية.

           نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

بلغ عــــدد املؤسسات غÇ املقيمة بسوق التأم� التونسية 7 مؤسسات يف موّىف سنة 2018 وتوجد يف شكل 5 فروع 
املقيم�                Çغ األشخاص  تأم�  وإعادة  تأم�  عمليات  يف  وتختص  أجنبيّة،  تام�  إعادة  لرشكات  Øثيلي�  ومكتب� 

(ملحق عدد 2).

التونسية  التأم�  التأم� من جهة وتدعيم نشاط سوق  إعادة  تنويع سوق  للتشجيع عىل  باألساس  لها  الرتخيص  وتّم 
وصحتها املالية من خالل توفÇ طاقات إضافية يف مجال تغطية إعادة التأم� من جهة أخرى. 

ويتمثل موضوع نشاط الفرع أساسا يف ما ييل: 

   عمليات إعادة التأم� املتأتية من السوق الخارجية أي التي تكون فيها املخاطر غÇ واقعة بالبالد التونسية و تهم 
األشخاص غÇ القاطن� بها،

   عمليات إعادة التأم� أو إعادة اإلسناد التي وقعت تغطيتها من قبل رشكات التأم� التونسية املرخص لها يف الغرض.

اإلكتتاب  بعمليات  القيام  له  Úكن  وال  األم  الرشكة  بنشاط  التعريف  عىل  التمثييل  املكتب  تدّخل  يقترص  بين® 
واإلستخالص.
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     جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Ýوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÝوارد شبه جبائية متأتية من مساه®ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

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 Ýقتضاه 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� مه® 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 Úكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغÇها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 6 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 12 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

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 الح®ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Ýقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Ýقتىض 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 Ýقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك® 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 Ýقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض®ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاêة وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

 - مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Ýقتىض 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 إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Ýقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض®ن. 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 

ض®ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Ýهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض®ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه¢ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض¢ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح®ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÝقتىض 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 أع®ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

ك® تّم Ýوجب القانون عدد 24 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 مارس 2019 املتعلق بجرب األرضار التي تلحق باملؤسسات 
باملؤسسات  تلحق  التي  املبارشة  املادية  األرضار  جرب  يف  وظرفية  إستثنائية  مساهمة  إقرار  الفيضانات  نتيجة  اإلقتصادية 
اإلقتصادية نتيجة للفيضانات من خالل توسيع مجال تدّخل صندوق ض®ن املؤمن لهم إىل املساهمة يف تعويض نسبة من 

هذه األرضار.

وتتوزع املساه®ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
يف                 املؤرخ   2002 لسنة   2123 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك®  الصندوق  هذا  Øويل  وطرق   Çتسي وتراتيب  تدّخل  رشوط 
23 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 Øّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Ýوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك® تّم تنقيحه وإØامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 

2018 بثالث (3) دنانÇ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره Ýناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم�. 

  • املساه¢ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض 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 تسيÇه وقاعدة ونسب املساه®ت 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�:

القانون       Ýقتىض  وإØامها  تنقيحها  تّم  ك®  التأم�  مجلة  من  السادس  العنوان  Ýقتىض  للتأم�  العامة  الهيئة  أحدثت 

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 إج®يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج®يل 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 أªوذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاñ من األمر عدد 2553 لسنة 
2008 املـؤرخ يف 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 Ýقتىض 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 وتم تدعيمها Ýقتىض الفصل 27 من قانون املالية 

لسنة 2018. 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 الض®نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه® كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاêة املنتفع� من الض®نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه® كان الض®ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباò يف إتجاه Øك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض®ن  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 óانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� 

يف عقود التأم� الج®عي ال تقل عن óانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان بالنسبة للعقود 

املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 

،òة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباêتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  Úكن  ال  الج®عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -

باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014 رشط وجود 

مساهمة للمنخرط يف العقد،

- 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.

وØّكن صفة "الفنية" من Øييز املدخرات الفنية عن غÇها 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 إستث®رها (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 مه® كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Ýا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه®ت اإلجت®عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت®عي  الض®ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت®عية  املساه®ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج®عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Ýوجب 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 
.òالفصـل 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 Ýجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

  
 

تطور أهم مؤرشات العمليات املقبولة من طرف رشكات التأم� (م.د)

النتائج الفنيةأعباء الترصفالتعويضات املدفوعة األقساط املقبولة
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2018
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    تطّور أهم مؤرشات العمليات املقبولة (م.د)

األقساط املقبولة
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

       نشاط إعادة التأم� 

    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:
    

تواصل إرتفاع األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش بنسق عال تجاوز نسبة 56 % مقابل  5,6 % يف السنة 
السابقة (وبعد تراجعها بحوايل 1,8 % سنة 2016) حيث بلغت 26,4 م.د مقابل 16,9 م.د سنة 2017 (ملحق عـدد 18).

 % 4,8 بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املدفوعة  التعويضات  تقلّص حجم  املقابل،  ويف 
(مقابل إرتفاعها الهام بأك© من 36 % خالل السنة املنقضية) وبلغت تبعا لذلك 10 م.د (مقابل 10,5 م.د سنة 2017).

ك® عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2018 بعنوان العمليات املقبولة ªوا هاما بنسبة تجاوزت 58 % مقابل 
24 % سنة 2017 (و3,1 % سنة 2016) وناهزت 33 م.د مقابل 20,8 م.د سنة 2017 (و16,7 م.د سنة 2016). 

وتبعا لذلك، بلغ الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة 5,1 م.د مقابل 3,3 م.د سنة 2017.

العمليات املسندة:

سّجل مجموع األقساط املسندة واملعاد إسنادها من قبل رشكات التأم� املبارش سنة 2018 إرتفاعا بنسبة 6,3 % (مقابل 
7,6 % يف السنة السابقة)، وبلغت 404,6 م.د مقابل 380,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 19).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� من 18,2 % 
سنة 2017 إىل 18 % سنة 2018.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد األعىل بالنسبة لفرع تأم� الحريق حيث تجاوزت 75,1 % يليه فرع تأم� النقل بأك© من   
66 % ثّم فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بحوايل 57 %.

أّما بالنسبة لفرع تأم� الصادرات، فإّن إرتفاع نسبة اإلسناد بعنوانه والتي ناهزت 64,8 % تفّرس أساسا بعملية اإلسناد 
الرشكة  فيه  الترصف  تتوىل  الذي  التصدير  التجارية لصندوق ض®ن مخاطر   Çاملخاطر غ بعنوان  الصادرة  لألقساط  الكيل 

التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وتواصل خالل سنة 2018 تقلّص إج®يل العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� بصفة 
ملحوظة إىل حدود 63,3 م.د مقابل 132,5 م.د سنة 2017.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

  إرتفع نسق ªّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" ليبلغ 16,7 % مقابل 7,3 % سنة 2017 وبلغت 
تبعا لذلك 142 م.د مقابل 121,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 18).

  وبالتوازي تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا هاما بنسبة 32,7 % مقابل 12,4 % يف السنة السابقة 
وبلغ حجمها 305,7 م.د مقابل 230,3 م.د سنة 2017.  

  ويف املقابل، شهدت كلفة الحوادث إرتفاعا ملحوظا بنسبة 56,7 % مقابل 42,5 % سنة 2017، لتعادل 124,6 م.د 
مقابل 79,5 م.د سنة 2017 وذلك نتيجة تفاقم حجم وعدد الحوادث الهامة التي شهدتها سنة 2018 (والتي كان من أبرزها 

حادث إصطدام سفينة "أوليس" التابعة للرشكة التونسية للمالحة بالسفينة القربصية).  
       

  وتبعا لذلك، سّجلت سنة 2018 نتيجة فنيّة سلبية بعنوان العمليــات املقبولة من قبل رشكة "اإلعادة التونسية" ناهزت 
(28 -) م.د مقابل فائض فني بلغ 7,6 م.د سنة 2017 (و25,5 م.د سنة 2016).

العمليات املعاد إسنادها:

األقسـاط  إرتفاع  تواصل  التونسية" سنة 2018،  "اإلعـادة  املقبولة من طرف رشكة  لألقساط  الهام  النمو  مع  بالتوازي 
              2017 سنة  م.د   49,4 مقابل  م.د   56 لتتجاوز  السابقة،  السنة  يف   %  10,3 مقابل   %  13,6 بنسبة  إسنادها  املعـاد 

(ملحق عدد 19).
    

وتبعا لذلك، بلغت نسبة إعـادة اإلسناد 39,5 % مقابل 40,6 % سنة 2017.

ك® شهــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ªّوا ملحوظا بأك© من 90 % مقابل 57,8 % يف السنة السابقة، 
وبلغت حوايل 67 م.د مقابل 35,2 م.د سنة 2017.

وتبعا لذلك، إختتمت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2018 بتسجيل عجز فّني للسنة الثانية عىل التوايل بعنوان عمليات 
إعادة اإلسناد بلغ 31,5 م.د مقابل 1,3 م.د سنة 2017.

 

املؤرشات الصافية للنشاط:

إرتفعت النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد ملؤسسة اإلعـادة التونسية إىل 8,7 م.د مقابل 3,8 م.د سنة 2017.

وبالتوازي، تحّسنت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة يف موىف سنة 2018 لرتتفع إىل حدود 17 م.د مقابل 12,3 م.د يف 
السنة املنقضية.

           نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

بلغ عــــدد املؤسسات غÇ املقيمة بسوق التأم� التونسية 7 مؤسسات يف موّىف سنة 2018 وتوجد يف شكل 5 فروع 
املقيم�                Çغ األشخاص  تأم�  وإعادة  تأم�  عمليات  يف  وتختص  أجنبيّة،  تام�  إعادة  لرشكات  Øثيلي�  ومكتب� 

(ملحق عدد 2).

التونسية  التأم�  التأم� من جهة وتدعيم نشاط سوق  إعادة  تنويع سوق  للتشجيع عىل  باألساس  لها  الرتخيص  وتّم 
وصحتها املالية من خالل توفÇ طاقات إضافية يف مجال تغطية إعادة التأم� من جهة أخرى. 

ويتمثل موضوع نشاط الفرع أساسا يف ما ييل: 

   عمليات إعادة التأم� املتأتية من السوق الخارجية أي التي تكون فيها املخاطر غÇ واقعة بالبالد التونسية و تهم 
األشخاص غÇ القاطن� بها،

   عمليات إعادة التأم� أو إعادة اإلسناد التي وقعت تغطيتها من قبل رشكات التأم� التونسية املرخص لها يف الغرض.

اإلكتتاب  بعمليات  القيام  له  Úكن  وال  األم  الرشكة  بنشاط  التعريف  عىل  التمثييل  املكتب  تدّخل  يقترص  بين® 
واإلستخالص.
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     جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Ýوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÝوارد شبه جبائية متأتية من مساه®ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

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 Ýقتضاه 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� مه® 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 Úكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغÇها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 6 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 12 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

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 الح®ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Ýقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Ýقتىض 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 Ýقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك® 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 Ýقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض®ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاêة وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

 - مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Ýقتىض 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 إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Ýقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض®ن. 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 

ض®ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Ýهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض®ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه¢ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض¢ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح®ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÝقتىض 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 أع®ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

ك® تّم Ýوجب القانون عدد 24 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 مارس 2019 املتعلق بجرب األرضار التي تلحق باملؤسسات 
باملؤسسات  تلحق  التي  املبارشة  املادية  األرضار  جرب  يف  وظرفية  إستثنائية  مساهمة  إقرار  الفيضانات  نتيجة  اإلقتصادية 
اإلقتصادية نتيجة للفيضانات من خالل توسيع مجال تدّخل صندوق ض®ن املؤمن لهم إىل املساهمة يف تعويض نسبة من 

هذه األرضار.

وتتوزع املساه®ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
يف                 املؤرخ   2002 لسنة   2123 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك®  الصندوق  هذا  Øويل  وطرق   Çتسي وتراتيب  تدّخل  رشوط 
23 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 Øّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Ýوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك® تّم تنقيحه وإØامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 

2018 بثالث (3) دنانÇ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره Ýناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم�. 

  • املساه¢ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض 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 تسيÇه وقاعدة ونسب املساه®ت 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�:

القانون       Ýقتىض  وإØامها  تنقيحها  تّم  ك®  التأم�  مجلة  من  السادس  العنوان  Ýقتىض  للتأم�  العامة  الهيئة  أحدثت 

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 إج®يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج®يل 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 أªوذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاñ من األمر عدد 2553 لسنة 
2008 املـؤرخ يف 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 Ýقتىض 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 وتم تدعيمها Ýقتىض الفصل 27 من قانون املالية 

لسنة 2018. 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 الض®نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه® كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاêة املنتفع� من الض®نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه® كان الض®ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباò يف إتجاه Øك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض®ن  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 óانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� 

يف عقود التأم� الج®عي ال تقل عن óانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان بالنسبة للعقود 

املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 

،òة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباêتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  Úكن  ال  الج®عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -

باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014 رشط وجود 

مساهمة للمنخرط يف العقد،

- 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.

وØّكن صفة "الفنية" من Øييز املدخرات الفنية عن غÇها 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 إستث®رها (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 مه® كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Ýا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه®ت اإلجت®عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت®عي  الض®ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت®عية  املساه®ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج®عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Ýوجب 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 
.òالفصـل 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 Ýجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

  
 

تطور أهم مؤرشات العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� (م.د)

التعويضات عىل كاهل معيدي التأم�األقساط املسندة

2017
2018

النتائج الفنية

-132,5-63,3

72,6

141,1

380,7
404,6

تطّور مؤرشات العمليات املسندة (م.د)

األقساط املسندة

نسبة اإلسناد (%)

املدخرات الفنية عىل كاهل معيدي التأم�

التعويضات عىل كاهل معيدي التأم�

النتائج الفنية

380,7

 %18,2

543,8

72,6

-132,5

404,6

 %18

646,3

141,1

-63,3

6,3

- 0,2

18,8

94,4

- 52,2

نسبة التطور (%)20172018املؤرشات 
2018/2017
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

       نشاط إعادة التأم� 

    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:
    

تواصل إرتفاع األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش بنسق عال تجاوز نسبة 56 % مقابل  5,6 % يف السنة 
السابقة (وبعد تراجعها بحوايل 1,8 % سنة 2016) حيث بلغت 26,4 م.د مقابل 16,9 م.د سنة 2017 (ملحق عـدد 18).

 % 4,8 بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املدفوعة  التعويضات  تقلّص حجم  املقابل،  ويف 
(مقابل إرتفاعها الهام بأك© من 36 % خالل السنة املنقضية) وبلغت تبعا لذلك 10 م.د (مقابل 10,5 م.د سنة 2017).

ك® عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2018 بعنوان العمليات املقبولة ªوا هاما بنسبة تجاوزت 58 % مقابل 
24 % سنة 2017 (و3,1 % سنة 2016) وناهزت 33 م.د مقابل 20,8 م.د سنة 2017 (و16,7 م.د سنة 2016). 

وتبعا لذلك، بلغ الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة 5,1 م.د مقابل 3,3 م.د سنة 2017.

العمليات املسندة:

سّجل مجموع األقساط املسندة واملعاد إسنادها من قبل رشكات التأم� املبارش سنة 2018 إرتفاعا بنسبة 6,3 % (مقابل 
7,6 % يف السنة السابقة)، وبلغت 404,6 م.د مقابل 380,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 19).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� من 18,2 % 
سنة 2017 إىل 18 % سنة 2018.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد األعىل بالنسبة لفرع تأم� الحريق حيث تجاوزت 75,1 % يليه فرع تأم� النقل بأك© من   
66 % ثّم فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بحوايل 57 %.

أّما بالنسبة لفرع تأم� الصادرات، فإّن إرتفاع نسبة اإلسناد بعنوانه والتي ناهزت 64,8 % تفّرس أساسا بعملية اإلسناد 
الرشكة  فيه  الترصف  تتوىل  الذي  التصدير  التجارية لصندوق ض®ن مخاطر   Çاملخاطر غ بعنوان  الصادرة  لألقساط  الكيل 

التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وتواصل خالل سنة 2018 تقلّص إج®يل العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� بصفة 
ملحوظة إىل حدود 63,3 م.د مقابل 132,5 م.د سنة 2017.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

  إرتفع نسق ªّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" ليبلغ 16,7 % مقابل 7,3 % سنة 2017 وبلغت 
تبعا لذلك 142 م.د مقابل 121,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 18).

  وبالتوازي تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا هاما بنسبة 32,7 % مقابل 12,4 % يف السنة السابقة 
وبلغ حجمها 305,7 م.د مقابل 230,3 م.د سنة 2017.  

  ويف املقابل، شهدت كلفة الحوادث إرتفاعا ملحوظا بنسبة 56,7 % مقابل 42,5 % سنة 2017، لتعادل 124,6 م.د 
مقابل 79,5 م.د سنة 2017 وذلك نتيجة تفاقم حجم وعدد الحوادث الهامة التي شهدتها سنة 2018 (والتي كان من أبرزها 

حادث إصطدام سفينة "أوليس" التابعة للرشكة التونسية للمالحة بالسفينة القربصية).  
       

  وتبعا لذلك، سّجلت سنة 2018 نتيجة فنيّة سلبية بعنوان العمليــات املقبولة من قبل رشكة "اإلعادة التونسية" ناهزت 
(28 -) م.د مقابل فائض فني بلغ 7,6 م.د سنة 2017 (و25,5 م.د سنة 2016).

العمليات املعاد إسنادها:

األقسـاط  إرتفاع  تواصل  التونسية" سنة 2018،  "اإلعـادة  املقبولة من طرف رشكة  لألقساط  الهام  النمو  مع  بالتوازي 
              2017 سنة  م.د   49,4 مقابل  م.د   56 لتتجاوز  السابقة،  السنة  يف   %  10,3 مقابل   %  13,6 بنسبة  إسنادها  املعـاد 

(ملحق عدد 19).
    

وتبعا لذلك، بلغت نسبة إعـادة اإلسناد 39,5 % مقابل 40,6 % سنة 2017.

ك® شهــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ªّوا ملحوظا بأك© من 90 % مقابل 57,8 % يف السنة السابقة، 
وبلغت حوايل 67 م.د مقابل 35,2 م.د سنة 2017.

وتبعا لذلك، إختتمت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2018 بتسجيل عجز فّني للسنة الثانية عىل التوايل بعنوان عمليات 
إعادة اإلسناد بلغ 31,5 م.د مقابل 1,3 م.د سنة 2017.

 

املؤرشات الصافية للنشاط:

إرتفعت النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد ملؤسسة اإلعـادة التونسية إىل 8,7 م.د مقابل 3,8 م.د سنة 2017.

وبالتوازي، تحّسنت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة يف موىف سنة 2018 لرتتفع إىل حدود 17 م.د مقابل 12,3 م.د يف 
السنة املنقضية.

           نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

بلغ عــــدد املؤسسات غÇ املقيمة بسوق التأم� التونسية 7 مؤسسات يف موّىف سنة 2018 وتوجد يف شكل 5 فروع 
املقيم�                Çغ األشخاص  تأم�  وإعادة  تأم�  عمليات  يف  وتختص  أجنبيّة،  تام�  إعادة  لرشكات  Øثيلي�  ومكتب� 

(ملحق عدد 2).

التونسية  التأم�  التأم� من جهة وتدعيم نشاط سوق  إعادة  تنويع سوق  للتشجيع عىل  باألساس  لها  الرتخيص  وتّم 
وصحتها املالية من خالل توفÇ طاقات إضافية يف مجال تغطية إعادة التأم� من جهة أخرى. 

ويتمثل موضوع نشاط الفرع أساسا يف ما ييل: 

   عمليات إعادة التأم� املتأتية من السوق الخارجية أي التي تكون فيها املخاطر غÇ واقعة بالبالد التونسية و تهم 
األشخاص غÇ القاطن� بها،

   عمليات إعادة التأم� أو إعادة اإلسناد التي وقعت تغطيتها من قبل رشكات التأم� التونسية املرخص لها يف الغرض.

اإلكتتاب  بعمليات  القيام  له  Úكن  وال  األم  الرشكة  بنشاط  التعريف  عىل  التمثييل  املكتب  تدّخل  يقترص  بين® 
واإلستخالص.

-1

     جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Ýوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÝوارد شبه جبائية متأتية من مساه®ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

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 Ýقتضاه 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� مه® 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 Úكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغÇها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 6 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 12 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

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 الح®ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Ýقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Ýقتىض 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 Ýقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك® 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 Ýقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض®ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاêة وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

 - مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Ýقتىض 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 إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Ýقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض®ن. 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 

ض®ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Ýهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض®ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه¢ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض¢ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح®ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÝقتىض 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 أع®ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

ك® تّم Ýوجب القانون عدد 24 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 مارس 2019 املتعلق بجرب األرضار التي تلحق باملؤسسات 
باملؤسسات  تلحق  التي  املبارشة  املادية  األرضار  جرب  يف  وظرفية  إستثنائية  مساهمة  إقرار  الفيضانات  نتيجة  اإلقتصادية 
اإلقتصادية نتيجة للفيضانات من خالل توسيع مجال تدّخل صندوق ض®ن املؤمن لهم إىل املساهمة يف تعويض نسبة من 

هذه األرضار.

وتتوزع املساه®ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
يف                 املؤرخ   2002 لسنة   2123 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك®  الصندوق  هذا  Øويل  وطرق   Çتسي وتراتيب  تدّخل  رشوط 
23 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 Øّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Ýوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك® تّم تنقيحه وإØامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 

2018 بثالث (3) دنانÇ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره Ýناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم�. 

  • املساه¢ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض 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 تسيÇه وقاعدة ونسب املساه®ت 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�:

القانون       Ýقتىض  وإØامها  تنقيحها  تّم  ك®  التأم�  مجلة  من  السادس  العنوان  Ýقتىض  للتأم�  العامة  الهيئة  أحدثت 

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 إج®يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج®يل 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 أªوذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاñ من األمر عدد 2553 لسنة 
2008 املـؤرخ يف 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 Ýقتىض 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 وتم تدعيمها Ýقتىض الفصل 27 من قانون املالية 

لسنة 2018. 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 الض®نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه® كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاêة املنتفع� من الض®نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه® كان الض®ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباò يف إتجاه Øك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض®ن  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 óانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� 

يف عقود التأم� الج®عي ال تقل عن óانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان بالنسبة للعقود 

املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 

،òة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباêتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  Úكن  ال  الج®عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -

باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014 رشط وجود 

مساهمة للمنخرط يف العقد،

- 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.

وØّكن صفة "الفنية" من Øييز املدخرات الفنية عن غÇها 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 إستث®رها (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 مه® كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Ýا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه®ت اإلجت®عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت®عي  الض®ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت®عية  املساه®ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج®عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Ýوجب 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 
.òالفصـل 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 Ýجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

  
 

تطور أهم مؤرشات العمليات املقبولة من طرف االعادة التونسية (م.د)

كلفة الحوادثاألقساط املقبولة

2017
2018

142

121,7124,6

79,5

7,6

-27,9

النتائج الفنية

تطّور أهم مؤرشات العمليات املقبولة  (م.د)

األقساط املقبولة

املدخرات الفنية

كلفة الحوادث

النتيجة الفنية

121,7

230,3

79,5

7,6

142

305,7

124,6

-27,9

16,7

32,7

56,7

-

نسبة التطور (%)20172018املؤرشات 
2018/2017
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التقرير السنوي لقطاع التأمين

       نشاط إعادة التأم� 

    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:
    

تواصل إرتفاع األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش بنسق عال تجاوز نسبة 56 % مقابل  5,6 % يف السنة 
السابقة (وبعد تراجعها بحوايل 1,8 % سنة 2016) حيث بلغت 26,4 م.د مقابل 16,9 م.د سنة 2017 (ملحق عـدد 18).

 % 4,8 بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املدفوعة  التعويضات  تقلّص حجم  املقابل،  ويف 
(مقابل إرتفاعها الهام بأك© من 36 % خالل السنة املنقضية) وبلغت تبعا لذلك 10 م.د (مقابل 10,5 م.د سنة 2017).

ك® عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2018 بعنوان العمليات املقبولة ªوا هاما بنسبة تجاوزت 58 % مقابل 
24 % سنة 2017 (و3,1 % سنة 2016) وناهزت 33 م.د مقابل 20,8 م.د سنة 2017 (و16,7 م.د سنة 2016). 

وتبعا لذلك، بلغ الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة 5,1 م.د مقابل 3,3 م.د سنة 2017.

العمليات املسندة:

سّجل مجموع األقساط املسندة واملعاد إسنادها من قبل رشكات التأم� املبارش سنة 2018 إرتفاعا بنسبة 6,3 % (مقابل 
7,6 % يف السنة السابقة)، وبلغت 404,6 م.د مقابل 380,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 19).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� من 18,2 % 
سنة 2017 إىل 18 % سنة 2018.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد األعىل بالنسبة لفرع تأم� الحريق حيث تجاوزت 75,1 % يليه فرع تأم� النقل بأك© من   
66 % ثّم فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بحوايل 57 %.

أّما بالنسبة لفرع تأم� الصادرات، فإّن إرتفاع نسبة اإلسناد بعنوانه والتي ناهزت 64,8 % تفّرس أساسا بعملية اإلسناد 
الرشكة  فيه  الترصف  تتوىل  الذي  التصدير  التجارية لصندوق ض®ن مخاطر   Çاملخاطر غ بعنوان  الصادرة  لألقساط  الكيل 

التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وتواصل خالل سنة 2018 تقلّص إج®يل العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� بصفة 
ملحوظة إىل حدود 63,3 م.د مقابل 132,5 م.د سنة 2017.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

  إرتفع نسق ªّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" ليبلغ 16,7 % مقابل 7,3 % سنة 2017 وبلغت 
تبعا لذلك 142 م.د مقابل 121,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 18).

  وبالتوازي تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا هاما بنسبة 32,7 % مقابل 12,4 % يف السنة السابقة 
وبلغ حجمها 305,7 م.د مقابل 230,3 م.د سنة 2017.  

  ويف املقابل، شهدت كلفة الحوادث إرتفاعا ملحوظا بنسبة 56,7 % مقابل 42,5 % سنة 2017، لتعادل 124,6 م.د 
مقابل 79,5 م.د سنة 2017 وذلك نتيجة تفاقم حجم وعدد الحوادث الهامة التي شهدتها سنة 2018 (والتي كان من أبرزها 

حادث إصطدام سفينة "أوليس" التابعة للرشكة التونسية للمالحة بالسفينة القربصية).  
       

  وتبعا لذلك، سّجلت سنة 2018 نتيجة فنيّة سلبية بعنوان العمليــات املقبولة من قبل رشكة "اإلعادة التونسية" ناهزت 
(28 -) م.د مقابل فائض فني بلغ 7,6 م.د سنة 2017 (و25,5 م.د سنة 2016).

العمليات املعاد إسنادها:

األقسـاط  إرتفاع  تواصل  التونسية" سنة 2018،  "اإلعـادة  املقبولة من طرف رشكة  لألقساط  الهام  النمو  مع  بالتوازي 
              2017 سنة  م.د   49,4 مقابل  م.د   56 لتتجاوز  السابقة،  السنة  يف   %  10,3 مقابل   %  13,6 بنسبة  إسنادها  املعـاد 

(ملحق عدد 19).
    

وتبعا لذلك، بلغت نسبة إعـادة اإلسناد 39,5 % مقابل 40,6 % سنة 2017.

ك® شهــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ªّوا ملحوظا بأك© من 90 % مقابل 57,8 % يف السنة السابقة، 
وبلغت حوايل 67 م.د مقابل 35,2 م.د سنة 2017.

وتبعا لذلك، إختتمت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2018 بتسجيل عجز فّني للسنة الثانية عىل التوايل بعنوان عمليات 
إعادة اإلسناد بلغ 31,5 م.د مقابل 1,3 م.د سنة 2017.

 

2018

املؤرشات الصافية للنشاط:

إرتفعت النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد ملؤسسة اإلعـادة التونسية إىل 8,7 م.د مقابل 3,8 م.د سنة 2017.

وبالتوازي، تحّسنت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة يف موىف سنة 2018 لرتتفع إىل حدود 17 م.د مقابل 12,3 م.د يف 
السنة املنقضية.

           نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

بلغ عــــدد املؤسسات غÇ املقيمة بسوق التأم� التونسية 7 مؤسسات يف موّىف سنة 2018 وتوجد يف شكل 5 فروع 
املقيم�                Çغ األشخاص  تأم�  وإعادة  تأم�  عمليات  يف  وتختص  أجنبيّة،  تام�  إعادة  لرشكات  Øثيلي�  ومكتب� 

(ملحق عدد 2).

التونسية  التأم�  التأم� من جهة وتدعيم نشاط سوق  إعادة  تنويع سوق  للتشجيع عىل  باألساس  لها  الرتخيص  وتّم 
وصحتها املالية من خالل توفÇ طاقات إضافية يف مجال تغطية إعادة التأم� من جهة أخرى. 

ويتمثل موضوع نشاط الفرع أساسا يف ما ييل: 

   عمليات إعادة التأم� املتأتية من السوق الخارجية أي التي تكون فيها املخاطر غÇ واقعة بالبالد التونسية و تهم 
األشخاص غÇ القاطن� بها،

   عمليات إعادة التأم� أو إعادة اإلسناد التي وقعت تغطيتها من قبل رشكات التأم� التونسية املرخص لها يف الغرض.

اإلكتتاب  بعمليات  القيام  له  Úكن  وال  األم  الرشكة  بنشاط  التعريف  عىل  التمثييل  املكتب  تدّخل  يقترص  بين® 
واإلستخالص.
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     جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Ýوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÝوارد شبه جبائية متأتية من مساه®ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

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 Ýقتضاه 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� مه® 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 Úكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغÇها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 6 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 12 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

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 الح®ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Ýقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Ýقتىض 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 Ýقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك® 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 Ýقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض®ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاêة وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

 - مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Ýقتىض 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 إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Ýقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض®ن. 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 

ض®ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Ýهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض®ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه¢ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض¢ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح®ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÝقتىض 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 أع®ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

ك® تّم Ýوجب القانون عدد 24 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 مارس 2019 املتعلق بجرب األرضار التي تلحق باملؤسسات 
باملؤسسات  تلحق  التي  املبارشة  املادية  األرضار  جرب  يف  وظرفية  إستثنائية  مساهمة  إقرار  الفيضانات  نتيجة  اإلقتصادية 
اإلقتصادية نتيجة للفيضانات من خالل توسيع مجال تدّخل صندوق ض®ن املؤمن لهم إىل املساهمة يف تعويض نسبة من 

هذه األرضار.

وتتوزع املساه®ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
يف                 املؤرخ   2002 لسنة   2123 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك®  الصندوق  هذا  Øويل  وطرق   Çتسي وتراتيب  تدّخل  رشوط 
23 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 Øّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Ýوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك® تّم تنقيحه وإØامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 

2018 بثالث (3) دنانÇ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره Ýناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم�. 

  • املساه¢ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض 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 تسيÇه وقاعدة ونسب املساه®ت 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�:

القانون       Ýقتىض  وإØامها  تنقيحها  تّم  ك®  التأم�  مجلة  من  السادس  العنوان  Ýقتىض  للتأم�  العامة  الهيئة  أحدثت 

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 إج®يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج®يل 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 أªوذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاñ من األمر عدد 2553 لسنة 
2008 املـؤرخ يف 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 Ýقتىض 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 وتم تدعيمها Ýقتىض الفصل 27 من قانون املالية 

لسنة 2018. 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 الض®نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه® كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاêة املنتفع� من الض®نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه® كان الض®ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباò يف إتجاه Øك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض®ن  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 óانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� 

يف عقود التأم� الج®عي ال تقل عن óانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان بالنسبة للعقود 

املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 

،òة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباêتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  Úكن  ال  الج®عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -

باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014 رشط وجود 

مساهمة للمنخرط يف العقد،

- 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.

وØّكن صفة "الفنية" من Øييز املدخرات الفنية عن غÇها 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 إستث®رها (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 مه® كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Ýا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه®ت اإلجت®عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت®عي  الض®ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت®عية  املساه®ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج®عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Ýوجب 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 
.òالفصـل 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 Ýجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

  
 

تطور أهم مؤرشات العمليات املعاد إسنادها من قبل االعادة التونسية (م.د)

2017
2018

كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم�األقساط املعاد إسنادها

56,1
49,4

35,2

66,9

-1,3-31,5

النتيجة الفنية إلعادة اإلسناد

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

49,4

%40,6

122,3

35,2

-1,3

56,1

% 39,5

173

66,9

-31,5

13,6

-1,1

41,5

90

-

نسبة التطور (%)20172018املؤرشات
2018/2017
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

       نشاط إعادة التأم� 

    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:
    

تواصل إرتفاع األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش بنسق عال تجاوز نسبة 56 % مقابل  5,6 % يف السنة 
السابقة (وبعد تراجعها بحوايل 1,8 % سنة 2016) حيث بلغت 26,4 م.د مقابل 16,9 م.د سنة 2017 (ملحق عـدد 18).

 % 4,8 بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املدفوعة  التعويضات  تقلّص حجم  املقابل،  ويف 
(مقابل إرتفاعها الهام بأك© من 36 % خالل السنة املنقضية) وبلغت تبعا لذلك 10 م.د (مقابل 10,5 م.د سنة 2017).

ك® عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2018 بعنوان العمليات املقبولة ªوا هاما بنسبة تجاوزت 58 % مقابل 
24 % سنة 2017 (و3,1 % سنة 2016) وناهزت 33 م.د مقابل 20,8 م.د سنة 2017 (و16,7 م.د سنة 2016). 

وتبعا لذلك، بلغ الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة 5,1 م.د مقابل 3,3 م.د سنة 2017.

العمليات املسندة:

سّجل مجموع األقساط املسندة واملعاد إسنادها من قبل رشكات التأم� املبارش سنة 2018 إرتفاعا بنسبة 6,3 % (مقابل 
7,6 % يف السنة السابقة)، وبلغت 404,6 م.د مقابل 380,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 19).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� من 18,2 % 
سنة 2017 إىل 18 % سنة 2018.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد األعىل بالنسبة لفرع تأم� الحريق حيث تجاوزت 75,1 % يليه فرع تأم� النقل بأك© من   
66 % ثّم فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بحوايل 57 %.

أّما بالنسبة لفرع تأم� الصادرات، فإّن إرتفاع نسبة اإلسناد بعنوانه والتي ناهزت 64,8 % تفّرس أساسا بعملية اإلسناد 
الرشكة  فيه  الترصف  تتوىل  الذي  التصدير  التجارية لصندوق ض®ن مخاطر   Çاملخاطر غ بعنوان  الصادرة  لألقساط  الكيل 

التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وتواصل خالل سنة 2018 تقلّص إج®يل العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� بصفة 
ملحوظة إىل حدود 63,3 م.د مقابل 132,5 م.د سنة 2017.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

  إرتفع نسق ªّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" ليبلغ 16,7 % مقابل 7,3 % سنة 2017 وبلغت 
تبعا لذلك 142 م.د مقابل 121,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 18).

  وبالتوازي تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا هاما بنسبة 32,7 % مقابل 12,4 % يف السنة السابقة 
وبلغ حجمها 305,7 م.د مقابل 230,3 م.د سنة 2017.  

  ويف املقابل، شهدت كلفة الحوادث إرتفاعا ملحوظا بنسبة 56,7 % مقابل 42,5 % سنة 2017، لتعادل 124,6 م.د 
مقابل 79,5 م.د سنة 2017 وذلك نتيجة تفاقم حجم وعدد الحوادث الهامة التي شهدتها سنة 2018 (والتي كان من أبرزها 

حادث إصطدام سفينة "أوليس" التابعة للرشكة التونسية للمالحة بالسفينة القربصية).  
       

  وتبعا لذلك، سّجلت سنة 2018 نتيجة فنيّة سلبية بعنوان العمليــات املقبولة من قبل رشكة "اإلعادة التونسية" ناهزت 
(28 -) م.د مقابل فائض فني بلغ 7,6 م.د سنة 2017 (و25,5 م.د سنة 2016).

العمليات املعاد إسنادها:

األقسـاط  إرتفاع  تواصل  التونسية" سنة 2018،  "اإلعـادة  املقبولة من طرف رشكة  لألقساط  الهام  النمو  مع  بالتوازي 
              2017 سنة  م.د   49,4 مقابل  م.د   56 لتتجاوز  السابقة،  السنة  يف   %  10,3 مقابل   %  13,6 بنسبة  إسنادها  املعـاد 

(ملحق عدد 19).
    

وتبعا لذلك، بلغت نسبة إعـادة اإلسناد 39,5 % مقابل 40,6 % سنة 2017.

ك® شهــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ªّوا ملحوظا بأك© من 90 % مقابل 57,8 % يف السنة السابقة، 
وبلغت حوايل 67 م.د مقابل 35,2 م.د سنة 2017.

وتبعا لذلك، إختتمت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2018 بتسجيل عجز فّني للسنة الثانية عىل التوايل بعنوان عمليات 
إعادة اإلسناد بلغ 31,5 م.د مقابل 1,3 م.د سنة 2017.

 

املؤرشات الصافية للنشاط:

إرتفعت النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد ملؤسسة اإلعـادة التونسية إىل 8,7 م.د مقابل 3,8 م.د سنة 2017.

وبالتوازي، تحّسنت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة يف موىف سنة 2018 لرتتفع إىل حدود 17 م.د مقابل 12,3 م.د يف 
السنة املنقضية.

           نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

بلغ عــــدد املؤسسات غÇ املقيمة بسوق التأم� التونسية 7 مؤسسات يف موّىف سنة 2018 وتوجد يف شكل 5 فروع 
املقيم�                Çغ األشخاص  تأم�  وإعادة  تأم�  عمليات  يف  وتختص  أجنبيّة،  تام�  إعادة  لرشكات  Øثيلي�  ومكتب� 

(ملحق عدد 2).

التونسية  التأم�  التأم� من جهة وتدعيم نشاط سوق  إعادة  تنويع سوق  للتشجيع عىل  باألساس  لها  الرتخيص  وتّم 
وصحتها املالية من خالل توفÇ طاقات إضافية يف مجال تغطية إعادة التأم� من جهة أخرى. 

ويتمثل موضوع نشاط الفرع أساسا يف ما ييل: 

   عمليات إعادة التأم� املتأتية من السوق الخارجية أي التي تكون فيها املخاطر غÇ واقعة بالبالد التونسية و تهم 
األشخاص غÇ القاطن� بها،

   عمليات إعادة التأم� أو إعادة اإلسناد التي وقعت تغطيتها من قبل رشكات التأم� التونسية املرخص لها يف الغرض.

اإلكتتاب  بعمليات  القيام  له  Úكن  وال  األم  الرشكة  بنشاط  التعريف  عىل  التمثييل  املكتب  تدّخل  يقترص  بين® 
واإلستخالص.

-1

     جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Ýوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÝوارد شبه جبائية متأتية من مساه®ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

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 Ýقتضاه 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� مه® 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 Úكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغÇها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 6 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 12 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

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 الح®ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Ýقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Ýقتىض 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 Ýقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك® 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 Ýقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض®ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاêة وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

 - مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Ýقتىض 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 إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Ýقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض®ن. 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 

ض®ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Ýهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض®ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه¢ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض¢ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح®ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÝقتىض 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 أع®ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

ك® تّم Ýوجب القانون عدد 24 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 مارس 2019 املتعلق بجرب األرضار التي تلحق باملؤسسات 
باملؤسسات  تلحق  التي  املبارشة  املادية  األرضار  جرب  يف  وظرفية  إستثنائية  مساهمة  إقرار  الفيضانات  نتيجة  اإلقتصادية 
اإلقتصادية نتيجة للفيضانات من خالل توسيع مجال تدّخل صندوق ض®ن املؤمن لهم إىل املساهمة يف تعويض نسبة من 

هذه األرضار.

وتتوزع املساه®ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
يف                 املؤرخ   2002 لسنة   2123 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك®  الصندوق  هذا  Øويل  وطرق   Çتسي وتراتيب  تدّخل  رشوط 
23 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 Øّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Ýوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك® تّم تنقيحه وإØامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 

2018 بثالث (3) دنانÇ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره Ýناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم�. 

  • املساه¢ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض 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 تسيÇه وقاعدة ونسب املساه®ت 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�:

القانون       Ýقتىض  وإØامها  تنقيحها  تّم  ك®  التأم�  مجلة  من  السادس  العنوان  Ýقتىض  للتأم�  العامة  الهيئة  أحدثت 

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 إج®يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج®يل 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 أªوذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاñ من األمر عدد 2553 لسنة 
2008 املـؤرخ يف 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 Ýقتىض 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 وتم تدعيمها Ýقتىض الفصل 27 من قانون املالية 

لسنة 2018. 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 الض®نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه® كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاêة املنتفع� من الض®نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه® كان الض®ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباò يف إتجاه Øك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض®ن  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 óانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� 

يف عقود التأم� الج®عي ال تقل عن óانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان بالنسبة للعقود 

املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 

،òة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباêتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  Úكن  ال  الج®عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -

باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014 رشط وجود 

مساهمة للمنخرط يف العقد،

- 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.

وØّكن صفة "الفنية" من Øييز املدخرات الفنية عن غÇها 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 إستث®رها (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 مه® كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Ýا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه®ت اإلجت®عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت®عي  الض®ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت®عية  املساه®ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج®عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Ýوجب 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 
.òالفصـل 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 Ýجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

  
 

تطّور املؤرشات الصافية لنشاط االعادة التونسية (م.د)

النتيجة الفنية الصافيةاألقساط الصافية
بعد إعادة اإلسناد

النتيجة الجملية للنشاط

2017
2018

72,3

85,9

3,8
8,712,3

17

تطّور املؤرشات الصافية للنشاط  (م.د)

األقساط الصافية

النتيجة الفنية الصافية بعد إعادة اإلسناد

النتيجة الجملية للنشاط

72,3

3,8

12,3

85,9

8,7

17

18,8
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38,2
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

       نشاط إعادة التأم� 

    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:
    

تواصل إرتفاع األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش بنسق عال تجاوز نسبة 56 % مقابل  5,6 % يف السنة 
السابقة (وبعد تراجعها بحوايل 1,8 % سنة 2016) حيث بلغت 26,4 م.د مقابل 16,9 م.د سنة 2017 (ملحق عـدد 18).

 % 4,8 بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املدفوعة  التعويضات  تقلّص حجم  املقابل،  ويف 
(مقابل إرتفاعها الهام بأك© من 36 % خالل السنة املنقضية) وبلغت تبعا لذلك 10 م.د (مقابل 10,5 م.د سنة 2017).

ك® عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2018 بعنوان العمليات املقبولة ªوا هاما بنسبة تجاوزت 58 % مقابل 
24 % سنة 2017 (و3,1 % سنة 2016) وناهزت 33 م.د مقابل 20,8 م.د سنة 2017 (و16,7 م.د سنة 2016). 

وتبعا لذلك، بلغ الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة 5,1 م.د مقابل 3,3 م.د سنة 2017.

العمليات املسندة:

سّجل مجموع األقساط املسندة واملعاد إسنادها من قبل رشكات التأم� املبارش سنة 2018 إرتفاعا بنسبة 6,3 % (مقابل 
7,6 % يف السنة السابقة)، وبلغت 404,6 م.د مقابل 380,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 19).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� من 18,2 % 
سنة 2017 إىل 18 % سنة 2018.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد األعىل بالنسبة لفرع تأم� الحريق حيث تجاوزت 75,1 % يليه فرع تأم� النقل بأك© من   
66 % ثّم فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بحوايل 57 %.

أّما بالنسبة لفرع تأم� الصادرات، فإّن إرتفاع نسبة اإلسناد بعنوانه والتي ناهزت 64,8 % تفّرس أساسا بعملية اإلسناد 
الرشكة  فيه  الترصف  تتوىل  الذي  التصدير  التجارية لصندوق ض®ن مخاطر   Çاملخاطر غ بعنوان  الصادرة  لألقساط  الكيل 

التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وتواصل خالل سنة 2018 تقلّص إج®يل العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� بصفة 
ملحوظة إىل حدود 63,3 م.د مقابل 132,5 م.د سنة 2017.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

  إرتفع نسق ªّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" ليبلغ 16,7 % مقابل 7,3 % سنة 2017 وبلغت 
تبعا لذلك 142 م.د مقابل 121,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 18).

  وبالتوازي تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا هاما بنسبة 32,7 % مقابل 12,4 % يف السنة السابقة 
وبلغ حجمها 305,7 م.د مقابل 230,3 م.د سنة 2017.  

  ويف املقابل، شهدت كلفة الحوادث إرتفاعا ملحوظا بنسبة 56,7 % مقابل 42,5 % سنة 2017، لتعادل 124,6 م.د 
مقابل 79,5 م.د سنة 2017 وذلك نتيجة تفاقم حجم وعدد الحوادث الهامة التي شهدتها سنة 2018 (والتي كان من أبرزها 

حادث إصطدام سفينة "أوليس" التابعة للرشكة التونسية للمالحة بالسفينة القربصية).  
       

  وتبعا لذلك، سّجلت سنة 2018 نتيجة فنيّة سلبية بعنوان العمليــات املقبولة من قبل رشكة "اإلعادة التونسية" ناهزت 
(28 -) م.د مقابل فائض فني بلغ 7,6 م.د سنة 2017 (و25,5 م.د سنة 2016).

العمليات املعاد إسنادها:

األقسـاط  إرتفاع  تواصل  التونسية" سنة 2018،  "اإلعـادة  املقبولة من طرف رشكة  لألقساط  الهام  النمو  مع  بالتوازي 
              2017 سنة  م.د   49,4 مقابل  م.د   56 لتتجاوز  السابقة،  السنة  يف   %  10,3 مقابل   %  13,6 بنسبة  إسنادها  املعـاد 

(ملحق عدد 19).
    

وتبعا لذلك، بلغت نسبة إعـادة اإلسناد 39,5 % مقابل 40,6 % سنة 2017.

ك® شهــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ªّوا ملحوظا بأك© من 90 % مقابل 57,8 % يف السنة السابقة، 
وبلغت حوايل 67 م.د مقابل 35,2 م.د سنة 2017.

وتبعا لذلك، إختتمت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2018 بتسجيل عجز فّني للسنة الثانية عىل التوايل بعنوان عمليات 
إعادة اإلسناد بلغ 31,5 م.د مقابل 1,3 م.د سنة 2017.

 

املؤرشات الصافية للنشاط:

إرتفعت النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد ملؤسسة اإلعـادة التونسية إىل 8,7 م.د مقابل 3,8 م.د سنة 2017.

وبالتوازي، تحّسنت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة يف موىف سنة 2018 لرتتفع إىل حدود 17 م.د مقابل 12,3 م.د يف 
السنة املنقضية.

           نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

بلغ عــــدد املؤسسات غÇ املقيمة بسوق التأم� التونسية 7 مؤسسات يف موّىف سنة 2018 وتوجد يف شكل 5 فروع 
املقيم�                Çغ األشخاص  تأم�  وإعادة  تأم�  عمليات  يف  وتختص  أجنبيّة،  تام�  إعادة  لرشكات  Øثيلي�  ومكتب� 

(ملحق عدد 2).

التونسية  التأم�  التأم� من جهة وتدعيم نشاط سوق  إعادة  تنويع سوق  للتشجيع عىل  باألساس  لها  الرتخيص  وتّم 
وصحتها املالية من خالل توفÇ طاقات إضافية يف مجال تغطية إعادة التأم� من جهة أخرى. 

ويتمثل موضوع نشاط الفرع أساسا يف ما ييل: 

   عمليات إعادة التأم� املتأتية من السوق الخارجية أي التي تكون فيها املخاطر غÇ واقعة بالبالد التونسية و تهم 
األشخاص غÇ القاطن� بها،

   عمليات إعادة التأم� أو إعادة اإلسناد التي وقعت تغطيتها من قبل رشكات التأم� التونسية املرخص لها يف الغرض.

اإلكتتاب  بعمليات  القيام  له  Úكن  وال  األم  الرشكة  بنشاط  التعريف  عىل  التمثييل  املكتب  تدّخل  يقترص  بين® 
واإلستخالص.

-1

     جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Ýوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÝوارد شبه جبائية متأتية من مساه®ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

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 Ýقتضاه 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� مه® 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 Úكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغÇها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 6 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 12 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

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 الح®ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Ýقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Ýقتىض 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 Ýقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك® 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 Ýقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض®ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاêة وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

 - مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Ýقتىض 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 إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Ýقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض®ن. 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 

ض®ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Ýهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض®ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه¢ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض¢ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح®ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÝقتىض 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 أع®ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

ك® تّم Ýوجب القانون عدد 24 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 مارس 2019 املتعلق بجرب األرضار التي تلحق باملؤسسات 
باملؤسسات  تلحق  التي  املبارشة  املادية  األرضار  جرب  يف  وظرفية  إستثنائية  مساهمة  إقرار  الفيضانات  نتيجة  اإلقتصادية 
اإلقتصادية نتيجة للفيضانات من خالل توسيع مجال تدّخل صندوق ض®ن املؤمن لهم إىل املساهمة يف تعويض نسبة من 

هذه األرضار.

وتتوزع املساه®ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
يف                 املؤرخ   2002 لسنة   2123 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك®  الصندوق  هذا  Øويل  وطرق   Çتسي وتراتيب  تدّخل  رشوط 
23 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 Øّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Ýوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك® تّم تنقيحه وإØامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 

2018 بثالث (3) دنانÇ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره Ýناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم�. 

  • املساه¢ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض 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 تسيÇه وقاعدة ونسب املساه®ت 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�:

القانون       Ýقتىض  وإØامها  تنقيحها  تّم  ك®  التأم�  مجلة  من  السادس  العنوان  Ýقتىض  للتأم�  العامة  الهيئة  أحدثت 

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 إج®يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج®يل 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 أªوذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاñ من األمر عدد 2553 لسنة 
2008 املـؤرخ يف 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 Ýقتىض 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 وتم تدعيمها Ýقتىض الفصل 27 من قانون املالية 

لسنة 2018. 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 الض®نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه® كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاêة املنتفع� من الض®نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه® كان الض®ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباò يف إتجاه Øك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض®ن  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 óانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� 

يف عقود التأم� الج®عي ال تقل عن óانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان بالنسبة للعقود 

املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 

،òة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباêتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  Úكن  ال  الج®عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -

باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014 رشط وجود 

مساهمة للمنخرط يف العقد،

- 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.

وØّكن صفة "الفنية" من Øييز املدخرات الفنية عن غÇها 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 إستث®رها (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 مه® كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Ýا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه®ت اإلجت®عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت®عي  الض®ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت®عية  املساه®ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج®عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Ýوجب 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 
.òالفصـل 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 Ýجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

  
 

تنشط فروع رشكات التأم� األجنبية واملكاتب التمثيلية التابعة لها يف إطار أحكام كل من الفصل� 67 

و68 من مجلة التأم� والفصل 147 من القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 املتعلق 

بإصدار مجلة إسداء الخدمات املالية لغÇ املقيم�. 

وينّص الفصل 147 من القانون املذكور عىل:

 إبرام إتفاقية ب� وزير املالية واملؤسسة املعنية بعد استشارة الهيئة العامة للتأم� وتتم املصادقة 

باملجلس األعىل لالستث®ر طبقا ألحكام  التي عوضت  العليا لالستث®ر  اللجنة  بعد أخذ رأي  بأمر  عليها 

النقطة 3 من الفصل 32 من القانون عدد 71 لسنة 2016 املتعلق بقانون االستث®ر. وتحدد هذه اإلتفاقية 

مجال نشاط هذه املؤسسات واإلمتيازات الجبائية والرصفية والديوانية املمنوحة إليها ورشوط منحها،

 عرض مؤسسات التأم� وإعادة التأم� األجنبية عىل موافقة وزير املالية، طبقا  ألحكام الفصل 68 

من مجلة التأم�، لنائب خاص بها يكلف بإدارة جميع العمليات التي تعتزم القيام بها بالبالد التونسية.

مجال النشاط



2018

ثالثا
 جباية قطاع التأمين

       نشاط إعادة التأم� 

    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:
    

تواصل إرتفاع األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش بنسق عال تجاوز نسبة 56 % مقابل  5,6 % يف السنة 
السابقة (وبعد تراجعها بحوايل 1,8 % سنة 2016) حيث بلغت 26,4 م.د مقابل 16,9 م.د سنة 2017 (ملحق عـدد 18).

 % 4,8 بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املدفوعة  التعويضات  تقلّص حجم  املقابل،  ويف 
(مقابل إرتفاعها الهام بأك© من 36 % خالل السنة املنقضية) وبلغت تبعا لذلك 10 م.د (مقابل 10,5 م.د سنة 2017).

ك® عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2018 بعنوان العمليات املقبولة ªوا هاما بنسبة تجاوزت 58 % مقابل 
24 % سنة 2017 (و3,1 % سنة 2016) وناهزت 33 م.د مقابل 20,8 م.د سنة 2017 (و16,7 م.د سنة 2016). 

وتبعا لذلك، بلغ الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة 5,1 م.د مقابل 3,3 م.د سنة 2017.

العمليات املسندة:

سّجل مجموع األقساط املسندة واملعاد إسنادها من قبل رشكات التأم� املبارش سنة 2018 إرتفاعا بنسبة 6,3 % (مقابل 
7,6 % يف السنة السابقة)، وبلغت 404,6 م.د مقابل 380,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 19).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� من 18,2 % 
سنة 2017 إىل 18 % سنة 2018.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد األعىل بالنسبة لفرع تأم� الحريق حيث تجاوزت 75,1 % يليه فرع تأم� النقل بأك© من   
66 % ثّم فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بحوايل 57 %.

أّما بالنسبة لفرع تأم� الصادرات، فإّن إرتفاع نسبة اإلسناد بعنوانه والتي ناهزت 64,8 % تفّرس أساسا بعملية اإلسناد 
الرشكة  فيه  الترصف  تتوىل  الذي  التصدير  التجارية لصندوق ض®ن مخاطر   Çاملخاطر غ بعنوان  الصادرة  لألقساط  الكيل 

التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وتواصل خالل سنة 2018 تقلّص إج®يل العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� بصفة 
ملحوظة إىل حدود 63,3 م.د مقابل 132,5 م.د سنة 2017.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

  إرتفع نسق ªّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" ليبلغ 16,7 % مقابل 7,3 % سنة 2017 وبلغت 
تبعا لذلك 142 م.د مقابل 121,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 18).

  وبالتوازي تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا هاما بنسبة 32,7 % مقابل 12,4 % يف السنة السابقة 
وبلغ حجمها 305,7 م.د مقابل 230,3 م.د سنة 2017.  

  ويف املقابل، شهدت كلفة الحوادث إرتفاعا ملحوظا بنسبة 56,7 % مقابل 42,5 % سنة 2017، لتعادل 124,6 م.د 
مقابل 79,5 م.د سنة 2017 وذلك نتيجة تفاقم حجم وعدد الحوادث الهامة التي شهدتها سنة 2018 (والتي كان من أبرزها 

حادث إصطدام سفينة "أوليس" التابعة للرشكة التونسية للمالحة بالسفينة القربصية).  
       

  وتبعا لذلك، سّجلت سنة 2018 نتيجة فنيّة سلبية بعنوان العمليــات املقبولة من قبل رشكة "اإلعادة التونسية" ناهزت 
(28 -) م.د مقابل فائض فني بلغ 7,6 م.د سنة 2017 (و25,5 م.د سنة 2016).

العمليات املعاد إسنادها:

األقسـاط  إرتفاع  تواصل  التونسية" سنة 2018،  "اإلعـادة  املقبولة من طرف رشكة  لألقساط  الهام  النمو  مع  بالتوازي 
              2017 سنة  م.د   49,4 مقابل  م.د   56 لتتجاوز  السابقة،  السنة  يف   %  10,3 مقابل   %  13,6 بنسبة  إسنادها  املعـاد 

(ملحق عدد 19).
    

وتبعا لذلك، بلغت نسبة إعـادة اإلسناد 39,5 % مقابل 40,6 % سنة 2017.

ك® شهــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ªّوا ملحوظا بأك© من 90 % مقابل 57,8 % يف السنة السابقة، 
وبلغت حوايل 67 م.د مقابل 35,2 م.د سنة 2017.

وتبعا لذلك، إختتمت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2018 بتسجيل عجز فّني للسنة الثانية عىل التوايل بعنوان عمليات 
إعادة اإلسناد بلغ 31,5 م.د مقابل 1,3 م.د سنة 2017.

 

املؤرشات الصافية للنشاط:

إرتفعت النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد ملؤسسة اإلعـادة التونسية إىل 8,7 م.د مقابل 3,8 م.د سنة 2017.

وبالتوازي، تحّسنت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة يف موىف سنة 2018 لرتتفع إىل حدود 17 م.د مقابل 12,3 م.د يف 
السنة املنقضية.

           نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

بلغ عــــدد املؤسسات غÇ املقيمة بسوق التأم� التونسية 7 مؤسسات يف موّىف سنة 2018 وتوجد يف شكل 5 فروع 
املقيم�                Çغ األشخاص  تأم�  وإعادة  تأم�  عمليات  يف  وتختص  أجنبيّة،  تام�  إعادة  لرشكات  Øثيلي�  ومكتب� 

(ملحق عدد 2).

التونسية  التأم�  التأم� من جهة وتدعيم نشاط سوق  إعادة  تنويع سوق  للتشجيع عىل  باألساس  لها  الرتخيص  وتّم 
وصحتها املالية من خالل توفÇ طاقات إضافية يف مجال تغطية إعادة التأم� من جهة أخرى. 

ويتمثل موضوع نشاط الفرع أساسا يف ما ييل: 

   عمليات إعادة التأم� املتأتية من السوق الخارجية أي التي تكون فيها املخاطر غÇ واقعة بالبالد التونسية و تهم 
األشخاص غÇ القاطن� بها،

   عمليات إعادة التأم� أو إعادة اإلسناد التي وقعت تغطيتها من قبل رشكات التأم� التونسية املرخص لها يف الغرض.

اإلكتتاب  بعمليات  القيام  له  Úكن  وال  األم  الرشكة  بنشاط  التعريف  عىل  التمثييل  املكتب  تدّخل  يقترص  بين® 
واإلستخالص.
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     جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Ýوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÝوارد شبه جبائية متأتية من مساه®ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

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 Ýقتضاه 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� مه® 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 Úكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغÇها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 6 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 12 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

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 الح®ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Ýقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Ýقتىض 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 Ýقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك® 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 Ýقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض®ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاêة وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

 - مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Ýقتىض 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 إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Ýقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض®ن. 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 

ض®ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Ýهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض®ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه¢ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض¢ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح®ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÝقتىض 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 أع®ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

ك® تّم Ýوجب القانون عدد 24 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 مارس 2019 املتعلق بجرب األرضار التي تلحق باملؤسسات 
باملؤسسات  تلحق  التي  املبارشة  املادية  األرضار  جرب  يف  وظرفية  إستثنائية  مساهمة  إقرار  الفيضانات  نتيجة  اإلقتصادية 
اإلقتصادية نتيجة للفيضانات من خالل توسيع مجال تدّخل صندوق ض®ن املؤمن لهم إىل املساهمة يف تعويض نسبة من 

هذه األرضار.

وتتوزع املساه®ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
يف                 املؤرخ   2002 لسنة   2123 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك®  الصندوق  هذا  Øويل  وطرق   Çتسي وتراتيب  تدّخل  رشوط 
23 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 Øّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Ýوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك® تّم تنقيحه وإØامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 

2018 بثالث (3) دنانÇ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره Ýناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم�. 

  • املساه¢ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض 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 تسيÇه وقاعدة ونسب املساه®ت 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�:

القانون       Ýقتىض  وإØامها  تنقيحها  تّم  ك®  التأم�  مجلة  من  السادس  العنوان  Ýقتىض  للتأم�  العامة  الهيئة  أحدثت 

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 إج®يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج®يل 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 أªوذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاñ من األمر عدد 2553 لسنة 
2008 املـؤرخ يف 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 Ýقتىض 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 وتم تدعيمها Ýقتىض الفصل 27 من قانون املالية 

لسنة 2018. 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 الض®نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه® كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاêة املنتفع� من الض®نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه® كان الض®ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباò يف إتجاه Øك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض®ن  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 óانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� 

يف عقود التأم� الج®عي ال تقل عن óانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان بالنسبة للعقود 

املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 

،òة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباêتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  Úكن  ال  الج®عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -

باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014 رشط وجود 

مساهمة للمنخرط يف العقد،

- 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.

وØّكن صفة "الفنية" من Øييز املدخرات الفنية عن غÇها 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 إستث®رها (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 مه® كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Ýا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه®ت اإلجت®عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت®عي  الض®ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت®عية  املساه®ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج®عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Ýوجب 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 
.òالفصـل 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 Ýجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

       نشاط إعادة التأم� 

    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:
    

تواصل إرتفاع األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش بنسق عال تجاوز نسبة 56 % مقابل  5,6 % يف السنة 
السابقة (وبعد تراجعها بحوايل 1,8 % سنة 2016) حيث بلغت 26,4 م.د مقابل 16,9 م.د سنة 2017 (ملحق عـدد 18).

 % 4,8 بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املدفوعة  التعويضات  تقلّص حجم  املقابل،  ويف 
(مقابل إرتفاعها الهام بأك© من 36 % خالل السنة املنقضية) وبلغت تبعا لذلك 10 م.د (مقابل 10,5 م.د سنة 2017).

ك® عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2018 بعنوان العمليات املقبولة ªوا هاما بنسبة تجاوزت 58 % مقابل 
24 % سنة 2017 (و3,1 % سنة 2016) وناهزت 33 م.د مقابل 20,8 م.د سنة 2017 (و16,7 م.د سنة 2016). 

وتبعا لذلك، بلغ الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة 5,1 م.د مقابل 3,3 م.د سنة 2017.

العمليات املسندة:

سّجل مجموع األقساط املسندة واملعاد إسنادها من قبل رشكات التأم� املبارش سنة 2018 إرتفاعا بنسبة 6,3 % (مقابل 
7,6 % يف السنة السابقة)، وبلغت 404,6 م.د مقابل 380,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 19).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� من 18,2 % 
سنة 2017 إىل 18 % سنة 2018.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد األعىل بالنسبة لفرع تأم� الحريق حيث تجاوزت 75,1 % يليه فرع تأم� النقل بأك© من   
66 % ثّم فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بحوايل 57 %.

أّما بالنسبة لفرع تأم� الصادرات، فإّن إرتفاع نسبة اإلسناد بعنوانه والتي ناهزت 64,8 % تفّرس أساسا بعملية اإلسناد 
الرشكة  فيه  الترصف  تتوىل  الذي  التصدير  التجارية لصندوق ض®ن مخاطر   Çاملخاطر غ بعنوان  الصادرة  لألقساط  الكيل 

التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وتواصل خالل سنة 2018 تقلّص إج®يل العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� بصفة 
ملحوظة إىل حدود 63,3 م.د مقابل 132,5 م.د سنة 2017.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

  إرتفع نسق ªّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" ليبلغ 16,7 % مقابل 7,3 % سنة 2017 وبلغت 
تبعا لذلك 142 م.د مقابل 121,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 18).

  وبالتوازي تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا هاما بنسبة 32,7 % مقابل 12,4 % يف السنة السابقة 
وبلغ حجمها 305,7 م.د مقابل 230,3 م.د سنة 2017.  

  ويف املقابل، شهدت كلفة الحوادث إرتفاعا ملحوظا بنسبة 56,7 % مقابل 42,5 % سنة 2017، لتعادل 124,6 م.د 
مقابل 79,5 م.د سنة 2017 وذلك نتيجة تفاقم حجم وعدد الحوادث الهامة التي شهدتها سنة 2018 (والتي كان من أبرزها 

حادث إصطدام سفينة "أوليس" التابعة للرشكة التونسية للمالحة بالسفينة القربصية).  
       

  وتبعا لذلك، سّجلت سنة 2018 نتيجة فنيّة سلبية بعنوان العمليــات املقبولة من قبل رشكة "اإلعادة التونسية" ناهزت 
(28 -) م.د مقابل فائض فني بلغ 7,6 م.د سنة 2017 (و25,5 م.د سنة 2016).

العمليات املعاد إسنادها:

األقسـاط  إرتفاع  تواصل  التونسية" سنة 2018،  "اإلعـادة  املقبولة من طرف رشكة  لألقساط  الهام  النمو  مع  بالتوازي 
              2017 سنة  م.د   49,4 مقابل  م.د   56 لتتجاوز  السابقة،  السنة  يف   %  10,3 مقابل   %  13,6 بنسبة  إسنادها  املعـاد 

(ملحق عدد 19).
    

وتبعا لذلك، بلغت نسبة إعـادة اإلسناد 39,5 % مقابل 40,6 % سنة 2017.

ك® شهــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ªّوا ملحوظا بأك© من 90 % مقابل 57,8 % يف السنة السابقة، 
وبلغت حوايل 67 م.د مقابل 35,2 م.د سنة 2017.

وتبعا لذلك، إختتمت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2018 بتسجيل عجز فّني للسنة الثانية عىل التوايل بعنوان عمليات 
إعادة اإلسناد بلغ 31,5 م.د مقابل 1,3 م.د سنة 2017.

 

املؤرشات الصافية للنشاط:

إرتفعت النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد ملؤسسة اإلعـادة التونسية إىل 8,7 م.د مقابل 3,8 م.د سنة 2017.

وبالتوازي، تحّسنت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة يف موىف سنة 2018 لرتتفع إىل حدود 17 م.د مقابل 12,3 م.د يف 
السنة املنقضية.

           نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

بلغ عــــدد املؤسسات غÇ املقيمة بسوق التأم� التونسية 7 مؤسسات يف موّىف سنة 2018 وتوجد يف شكل 5 فروع 
املقيم�                Çغ األشخاص  تأم�  وإعادة  تأم�  عمليات  يف  وتختص  أجنبيّة،  تام�  إعادة  لرشكات  Øثيلي�  ومكتب� 

(ملحق عدد 2).

التونسية  التأم�  التأم� من جهة وتدعيم نشاط سوق  إعادة  تنويع سوق  للتشجيع عىل  باألساس  لها  الرتخيص  وتّم 
وصحتها املالية من خالل توفÇ طاقات إضافية يف مجال تغطية إعادة التأم� من جهة أخرى. 

ويتمثل موضوع نشاط الفرع أساسا يف ما ييل: 

   عمليات إعادة التأم� املتأتية من السوق الخارجية أي التي تكون فيها املخاطر غÇ واقعة بالبالد التونسية و تهم 
األشخاص غÇ القاطن� بها،

   عمليات إعادة التأم� أو إعادة اإلسناد التي وقعت تغطيتها من قبل رشكات التأم� التونسية املرخص لها يف الغرض.

اإلكتتاب  بعمليات  القيام  له  Úكن  وال  األم  الرشكة  بنشاط  التعريف  عىل  التمثييل  املكتب  تدّخل  يقترص  بين® 
واإلستخالص.

-1

     جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Ýوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÝوارد شبه جبائية متأتية من مساه®ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

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 Ýقتضاه 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� مه® 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 Úكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغÇها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 6 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 12 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

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 الح®ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Ýقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Ýقتىض 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 Ýقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك® 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 Ýقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض®ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاêة وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

 - مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Ýقتىض 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 إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Ýقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض®ن. 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 

ض®ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Ýهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض®ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه¢ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض¢ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح®ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÝقتىض 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 أع®ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

ك® تّم Ýوجب القانون عدد 24 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 مارس 2019 املتعلق بجرب األرضار التي تلحق باملؤسسات 
باملؤسسات  تلحق  التي  املبارشة  املادية  األرضار  جرب  يف  وظرفية  إستثنائية  مساهمة  إقرار  الفيضانات  نتيجة  اإلقتصادية 
اإلقتصادية نتيجة للفيضانات من خالل توسيع مجال تدّخل صندوق ض®ن املؤمن لهم إىل املساهمة يف تعويض نسبة من 

هذه األرضار.

وتتوزع املساه®ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
يف                 املؤرخ   2002 لسنة   2123 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك®  الصندوق  هذا  Øويل  وطرق   Çتسي وتراتيب  تدّخل  رشوط 
23 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 Øّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Ýوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك® تّم تنقيحه وإØامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 

2018 بثالث (3) دنانÇ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره Ýناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم�. 

  • املساه¢ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض 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 تسيÇه وقاعدة ونسب املساه®ت 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�:

القانون       Ýقتىض  وإØامها  تنقيحها  تّم  ك®  التأم�  مجلة  من  السادس  العنوان  Ýقتىض  للتأم�  العامة  الهيئة  أحدثت 

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 إج®يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج®يل 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 أªوذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاñ من األمر عدد 2553 لسنة 
2008 املـؤرخ يف 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 Ýقتىض 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 وتم تدعيمها Ýقتىض الفصل 27 من قانون املالية 

لسنة 2018. 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 الض®نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه® كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاêة املنتفع� من الض®نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه® كان الض®ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباò يف إتجاه Øك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض®ن  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 óانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� 

يف عقود التأم� الج®عي ال تقل عن óانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان بالنسبة للعقود 

املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 

،òة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباêتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  Úكن  ال  الج®عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -

باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014 رشط وجود 

مساهمة للمنخرط يف العقد،

- 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.

وØّكن صفة "الفنية" من Øييز املدخرات الفنية عن غÇها 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 إستث®رها (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 مه® كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Ýا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه®ت اإلجت®عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت®عي  الض®ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت®عية  املساه®ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج®عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Ýوجب 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 
.òالفصـل 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 Ýجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 
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       نشاط إعادة التأم� 

    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:
    

تواصل إرتفاع األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش بنسق عال تجاوز نسبة 56 % مقابل  5,6 % يف السنة 
السابقة (وبعد تراجعها بحوايل 1,8 % سنة 2016) حيث بلغت 26,4 م.د مقابل 16,9 م.د سنة 2017 (ملحق عـدد 18).

 % 4,8 بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املدفوعة  التعويضات  تقلّص حجم  املقابل،  ويف 
(مقابل إرتفاعها الهام بأك© من 36 % خالل السنة املنقضية) وبلغت تبعا لذلك 10 م.د (مقابل 10,5 م.د سنة 2017).

ك® عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2018 بعنوان العمليات املقبولة ªوا هاما بنسبة تجاوزت 58 % مقابل 
24 % سنة 2017 (و3,1 % سنة 2016) وناهزت 33 م.د مقابل 20,8 م.د سنة 2017 (و16,7 م.د سنة 2016). 

وتبعا لذلك، بلغ الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة 5,1 م.د مقابل 3,3 م.د سنة 2017.

العمليات املسندة:

سّجل مجموع األقساط املسندة واملعاد إسنادها من قبل رشكات التأم� املبارش سنة 2018 إرتفاعا بنسبة 6,3 % (مقابل 
7,6 % يف السنة السابقة)، وبلغت 404,6 م.د مقابل 380,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 19).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� من 18,2 % 
سنة 2017 إىل 18 % سنة 2018.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد األعىل بالنسبة لفرع تأم� الحريق حيث تجاوزت 75,1 % يليه فرع تأم� النقل بأك© من   
66 % ثّم فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بحوايل 57 %.

أّما بالنسبة لفرع تأم� الصادرات، فإّن إرتفاع نسبة اإلسناد بعنوانه والتي ناهزت 64,8 % تفّرس أساسا بعملية اإلسناد 
الرشكة  فيه  الترصف  تتوىل  الذي  التصدير  التجارية لصندوق ض®ن مخاطر   Çاملخاطر غ بعنوان  الصادرة  لألقساط  الكيل 

التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وتواصل خالل سنة 2018 تقلّص إج®يل العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� بصفة 
ملحوظة إىل حدود 63,3 م.د مقابل 132,5 م.د سنة 2017.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

  إرتفع نسق ªّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" ليبلغ 16,7 % مقابل 7,3 % سنة 2017 وبلغت 
تبعا لذلك 142 م.د مقابل 121,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 18).

  وبالتوازي تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا هاما بنسبة 32,7 % مقابل 12,4 % يف السنة السابقة 
وبلغ حجمها 305,7 م.د مقابل 230,3 م.د سنة 2017.  

  ويف املقابل، شهدت كلفة الحوادث إرتفاعا ملحوظا بنسبة 56,7 % مقابل 42,5 % سنة 2017، لتعادل 124,6 م.د 
مقابل 79,5 م.د سنة 2017 وذلك نتيجة تفاقم حجم وعدد الحوادث الهامة التي شهدتها سنة 2018 (والتي كان من أبرزها 

حادث إصطدام سفينة "أوليس" التابعة للرشكة التونسية للمالحة بالسفينة القربصية).  
       

  وتبعا لذلك، سّجلت سنة 2018 نتيجة فنيّة سلبية بعنوان العمليــات املقبولة من قبل رشكة "اإلعادة التونسية" ناهزت 
(28 -) م.د مقابل فائض فني بلغ 7,6 م.د سنة 2017 (و25,5 م.د سنة 2016).

العمليات املعاد إسنادها:

األقسـاط  إرتفاع  تواصل  التونسية" سنة 2018،  "اإلعـادة  املقبولة من طرف رشكة  لألقساط  الهام  النمو  مع  بالتوازي 
              2017 سنة  م.د   49,4 مقابل  م.د   56 لتتجاوز  السابقة،  السنة  يف   %  10,3 مقابل   %  13,6 بنسبة  إسنادها  املعـاد 

(ملحق عدد 19).
    

وتبعا لذلك، بلغت نسبة إعـادة اإلسناد 39,5 % مقابل 40,6 % سنة 2017.

ك® شهــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ªّوا ملحوظا بأك© من 90 % مقابل 57,8 % يف السنة السابقة، 
وبلغت حوايل 67 م.د مقابل 35,2 م.د سنة 2017.

وتبعا لذلك، إختتمت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2018 بتسجيل عجز فّني للسنة الثانية عىل التوايل بعنوان عمليات 
إعادة اإلسناد بلغ 31,5 م.د مقابل 1,3 م.د سنة 2017.

 

املؤرشات الصافية للنشاط:

إرتفعت النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد ملؤسسة اإلعـادة التونسية إىل 8,7 م.د مقابل 3,8 م.د سنة 2017.

وبالتوازي، تحّسنت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة يف موىف سنة 2018 لرتتفع إىل حدود 17 م.د مقابل 12,3 م.د يف 
السنة املنقضية.

           نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

بلغ عــــدد املؤسسات غÇ املقيمة بسوق التأم� التونسية 7 مؤسسات يف موّىف سنة 2018 وتوجد يف شكل 5 فروع 
املقيم�                Çغ األشخاص  تأم�  وإعادة  تأم�  عمليات  يف  وتختص  أجنبيّة،  تام�  إعادة  لرشكات  Øثيلي�  ومكتب� 

(ملحق عدد 2).

التونسية  التأم�  التأم� من جهة وتدعيم نشاط سوق  إعادة  تنويع سوق  للتشجيع عىل  باألساس  لها  الرتخيص  وتّم 
وصحتها املالية من خالل توفÇ طاقات إضافية يف مجال تغطية إعادة التأم� من جهة أخرى. 

ويتمثل موضوع نشاط الفرع أساسا يف ما ييل: 

   عمليات إعادة التأم� املتأتية من السوق الخارجية أي التي تكون فيها املخاطر غÇ واقعة بالبالد التونسية و تهم 
األشخاص غÇ القاطن� بها،

   عمليات إعادة التأم� أو إعادة اإلسناد التي وقعت تغطيتها من قبل رشكات التأم� التونسية املرخص لها يف الغرض.

اإلكتتاب  بعمليات  القيام  له  Úكن  وال  األم  الرشكة  بنشاط  التعريف  عىل  التمثييل  املكتب  تدّخل  يقترص  بين® 
واإلستخالص.
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     جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Ýوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÝوارد شبه جبائية متأتية من مساه®ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

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 Ýقتضاه 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� مه® 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 Úكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغÇها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 6 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 12 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

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 الح®ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Ýقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Ýقتىض 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 Ýقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك® 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 Ýقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض®ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاêة وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

 - مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Ýقتىض 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 إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Ýقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض®ن. 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 

ض®ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Ýهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض®ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه¢ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض¢ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح®ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÝقتىض 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 أع®ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

ك® تّم Ýوجب القانون عدد 24 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 مارس 2019 املتعلق بجرب األرضار التي تلحق باملؤسسات 
باملؤسسات  تلحق  التي  املبارشة  املادية  األرضار  جرب  يف  وظرفية  إستثنائية  مساهمة  إقرار  الفيضانات  نتيجة  اإلقتصادية 
اإلقتصادية نتيجة للفيضانات من خالل توسيع مجال تدّخل صندوق ض®ن املؤمن لهم إىل املساهمة يف تعويض نسبة من 

هذه األرضار.

وتتوزع املساه®ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
يف                 املؤرخ   2002 لسنة   2123 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك®  الصندوق  هذا  Øويل  وطرق   Çتسي وتراتيب  تدّخل  رشوط 
23 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 Øّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Ýوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك® تّم تنقيحه وإØامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 

2018 بثالث (3) دنانÇ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره Ýناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم�. 

  • املساه¢ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض 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 تسيÇه وقاعدة ونسب املساه®ت 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�:

القانون       Ýقتىض  وإØامها  تنقيحها  تّم  ك®  التأم�  مجلة  من  السادس  العنوان  Ýقتىض  للتأم�  العامة  الهيئة  أحدثت 

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 إج®يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج®يل 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 أªوذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاñ من األمر عدد 2553 لسنة 
2008 املـؤرخ يف 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 Ýقتىض 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 وتم تدعيمها Ýقتىض الفصل 27 من قانون املالية 

لسنة 2018. 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 الض®نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه® كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاêة املنتفع� من الض®نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه® كان الض®ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباò يف إتجاه Øك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض®ن  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 óانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� 

يف عقود التأم� الج®عي ال تقل عن óانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان بالنسبة للعقود 

املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 

،òة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباêتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  Úكن  ال  الج®عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -

باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014 رشط وجود 

مساهمة للمنخرط يف العقد،

- 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.

وØّكن صفة "الفنية" من Øييز املدخرات الفنية عن غÇها 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 إستث®رها (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 مه® كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Ýا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه®ت اإلجت®عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت®عي  الض®ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت®عية  املساه®ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج®عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Ýوجب 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 
.òالفصـل 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 Ýجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 
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       نشاط إعادة التأم� 

    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:
    

تواصل إرتفاع األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش بنسق عال تجاوز نسبة 56 % مقابل  5,6 % يف السنة 
السابقة (وبعد تراجعها بحوايل 1,8 % سنة 2016) حيث بلغت 26,4 م.د مقابل 16,9 م.د سنة 2017 (ملحق عـدد 18).

 % 4,8 بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املدفوعة  التعويضات  تقلّص حجم  املقابل،  ويف 
(مقابل إرتفاعها الهام بأك© من 36 % خالل السنة املنقضية) وبلغت تبعا لذلك 10 م.د (مقابل 10,5 م.د سنة 2017).

ك® عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2018 بعنوان العمليات املقبولة ªوا هاما بنسبة تجاوزت 58 % مقابل 
24 % سنة 2017 (و3,1 % سنة 2016) وناهزت 33 م.د مقابل 20,8 م.د سنة 2017 (و16,7 م.د سنة 2016). 

وتبعا لذلك، بلغ الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة 5,1 م.د مقابل 3,3 م.د سنة 2017.

العمليات املسندة:

سّجل مجموع األقساط املسندة واملعاد إسنادها من قبل رشكات التأم� املبارش سنة 2018 إرتفاعا بنسبة 6,3 % (مقابل 
7,6 % يف السنة السابقة)، وبلغت 404,6 م.د مقابل 380,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 19).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� من 18,2 % 
سنة 2017 إىل 18 % سنة 2018.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد األعىل بالنسبة لفرع تأم� الحريق حيث تجاوزت 75,1 % يليه فرع تأم� النقل بأك© من   
66 % ثّم فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بحوايل 57 %.

أّما بالنسبة لفرع تأم� الصادرات، فإّن إرتفاع نسبة اإلسناد بعنوانه والتي ناهزت 64,8 % تفّرس أساسا بعملية اإلسناد 
الرشكة  فيه  الترصف  تتوىل  الذي  التصدير  التجارية لصندوق ض®ن مخاطر   Çاملخاطر غ بعنوان  الصادرة  لألقساط  الكيل 

التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وتواصل خالل سنة 2018 تقلّص إج®يل العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� بصفة 
ملحوظة إىل حدود 63,3 م.د مقابل 132,5 م.د سنة 2017.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

  إرتفع نسق ªّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" ليبلغ 16,7 % مقابل 7,3 % سنة 2017 وبلغت 
تبعا لذلك 142 م.د مقابل 121,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 18).

  وبالتوازي تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا هاما بنسبة 32,7 % مقابل 12,4 % يف السنة السابقة 
وبلغ حجمها 305,7 م.د مقابل 230,3 م.د سنة 2017.  

  ويف املقابل، شهدت كلفة الحوادث إرتفاعا ملحوظا بنسبة 56,7 % مقابل 42,5 % سنة 2017، لتعادل 124,6 م.د 
مقابل 79,5 م.د سنة 2017 وذلك نتيجة تفاقم حجم وعدد الحوادث الهامة التي شهدتها سنة 2018 (والتي كان من أبرزها 

حادث إصطدام سفينة "أوليس" التابعة للرشكة التونسية للمالحة بالسفينة القربصية).  
       

  وتبعا لذلك، سّجلت سنة 2018 نتيجة فنيّة سلبية بعنوان العمليــات املقبولة من قبل رشكة "اإلعادة التونسية" ناهزت 
(28 -) م.د مقابل فائض فني بلغ 7,6 م.د سنة 2017 (و25,5 م.د سنة 2016).

العمليات املعاد إسنادها:

األقسـاط  إرتفاع  تواصل  التونسية" سنة 2018،  "اإلعـادة  املقبولة من طرف رشكة  لألقساط  الهام  النمو  مع  بالتوازي 
              2017 سنة  م.د   49,4 مقابل  م.د   56 لتتجاوز  السابقة،  السنة  يف   %  10,3 مقابل   %  13,6 بنسبة  إسنادها  املعـاد 

(ملحق عدد 19).
    

وتبعا لذلك، بلغت نسبة إعـادة اإلسناد 39,5 % مقابل 40,6 % سنة 2017.

ك® شهــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ªّوا ملحوظا بأك© من 90 % مقابل 57,8 % يف السنة السابقة، 
وبلغت حوايل 67 م.د مقابل 35,2 م.د سنة 2017.

وتبعا لذلك، إختتمت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2018 بتسجيل عجز فّني للسنة الثانية عىل التوايل بعنوان عمليات 
إعادة اإلسناد بلغ 31,5 م.د مقابل 1,3 م.د سنة 2017.

 

املؤرشات الصافية للنشاط:

إرتفعت النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد ملؤسسة اإلعـادة التونسية إىل 8,7 م.د مقابل 3,8 م.د سنة 2017.

وبالتوازي، تحّسنت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة يف موىف سنة 2018 لرتتفع إىل حدود 17 م.د مقابل 12,3 م.د يف 
السنة املنقضية.

           نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

بلغ عــــدد املؤسسات غÇ املقيمة بسوق التأم� التونسية 7 مؤسسات يف موّىف سنة 2018 وتوجد يف شكل 5 فروع 
املقيم�                Çغ األشخاص  تأم�  وإعادة  تأم�  عمليات  يف  وتختص  أجنبيّة،  تام�  إعادة  لرشكات  Øثيلي�  ومكتب� 

(ملحق عدد 2).

التونسية  التأم�  التأم� من جهة وتدعيم نشاط سوق  إعادة  تنويع سوق  للتشجيع عىل  باألساس  لها  الرتخيص  وتّم 
وصحتها املالية من خالل توفÇ طاقات إضافية يف مجال تغطية إعادة التأم� من جهة أخرى. 

ويتمثل موضوع نشاط الفرع أساسا يف ما ييل: 

   عمليات إعادة التأم� املتأتية من السوق الخارجية أي التي تكون فيها املخاطر غÇ واقعة بالبالد التونسية و تهم 
األشخاص غÇ القاطن� بها،

   عمليات إعادة التأم� أو إعادة اإلسناد التي وقعت تغطيتها من قبل رشكات التأم� التونسية املرخص لها يف الغرض.

اإلكتتاب  بعمليات  القيام  له  Úكن  وال  األم  الرشكة  بنشاط  التعريف  عىل  التمثييل  املكتب  تدّخل  يقترص  بين® 
واإلستخالص.

-1

     جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Ýوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÝوارد شبه جبائية متأتية من مساه®ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

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 Ýقتضاه 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� مه® 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 Úكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغÇها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 6 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 12 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

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 الح®ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Ýقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Ýقتىض 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 Ýقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك® 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 Ýقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض®ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاêة وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

 - مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Ýقتىض 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 إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Ýقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض®ن. 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 

ض®ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Ýهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض®ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه¢ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض¢ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح®ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÝقتىض 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 أع®ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

ك® تّم Ýوجب القانون عدد 24 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 مارس 2019 املتعلق بجرب األرضار التي تلحق باملؤسسات 
باملؤسسات  تلحق  التي  املبارشة  املادية  األرضار  جرب  يف  وظرفية  إستثنائية  مساهمة  إقرار  الفيضانات  نتيجة  اإلقتصادية 
اإلقتصادية نتيجة للفيضانات من خالل توسيع مجال تدّخل صندوق ض®ن املؤمن لهم إىل املساهمة يف تعويض نسبة من 

هذه األرضار.

وتتوزع املساه®ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
يف                 املؤرخ   2002 لسنة   2123 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك®  الصندوق  هذا  Øويل  وطرق   Çتسي وتراتيب  تدّخل  رشوط 
23 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 Øّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Ýوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك® تّم تنقيحه وإØامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 

2018 بثالث (3) دنانÇ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره Ýناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم�. 

  • املساه¢ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض 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 تسيÇه وقاعدة ونسب املساه®ت 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�:

القانون       Ýقتىض  وإØامها  تنقيحها  تّم  ك®  التأم�  مجلة  من  السادس  العنوان  Ýقتىض  للتأم�  العامة  الهيئة  أحدثت 

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 إج®يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج®يل 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 أªوذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاñ من األمر عدد 2553 لسنة 
2008 املـؤرخ يف 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 Ýقتىض 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 وتم تدعيمها Ýقتىض الفصل 27 من قانون املالية 

لسنة 2018. 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 الض®نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه® كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاêة املنتفع� من الض®نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه® كان الض®ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباò يف إتجاه Øك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض®ن  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 óانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� 

يف عقود التأم� الج®عي ال تقل عن óانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان بالنسبة للعقود 

املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 

،òة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباêتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  Úكن  ال  الج®عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -

باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014 رشط وجود 

مساهمة للمنخرط يف العقد،

- 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.

وØّكن صفة "الفنية" من Øييز املدخرات الفنية عن غÇها 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 إستث®رها (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 مه® كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Ýا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه®ت اإلجت®عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت®عي  الض®ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت®عية  املساه®ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج®عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Ýوجب 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 
.òالفصـل 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 Ýجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 
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       نشاط إعادة التأم� 

    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:
    

تواصل إرتفاع األقساط املقبولة من قبل رشكات التأم� املبارش بنسق عال تجاوز نسبة 56 % مقابل  5,6 % يف السنة 
السابقة (وبعد تراجعها بحوايل 1,8 % سنة 2016) حيث بلغت 26,4 م.د مقابل 16,9 م.د سنة 2017 (ملحق عـدد 18).

 % 4,8 بنسبة  املقبولة  العمليات  بعنوان  التأم�  مؤسسات  قبل  من  املدفوعة  التعويضات  تقلّص حجم  املقابل،  ويف 
(مقابل إرتفاعها الهام بأك© من 36 % خالل السنة املنقضية) وبلغت تبعا لذلك 10 م.د (مقابل 10,5 م.د سنة 2017).

ك® عرف حجم املدخرات الفنية املكّونة سنة 2018 بعنوان العمليات املقبولة ªوا هاما بنسبة تجاوزت 58 % مقابل 
24 % سنة 2017 (و3,1 % سنة 2016) وناهزت 33 م.د مقابل 20,8 م.د سنة 2017 (و16,7 م.د سنة 2016). 

وتبعا لذلك، بلغ الفائض الفني الناتج عن العمليات املقبولة 5,1 م.د مقابل 3,3 م.د سنة 2017.

العمليات املسندة:

سّجل مجموع األقساط املسندة واملعاد إسنادها من قبل رشكات التأم� املبارش سنة 2018 إرتفاعا بنسبة 6,3 % (مقابل 
7,6 % يف السنة السابقة)، وبلغت 404,6 م.د مقابل 380,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 19).

وتبعا لذلك، تواصل إنخفاض مؤرش حجم األقساط املسندة من رقم املعامالت الجميل ملؤسسات التأم� من 18,2 % 
سنة 2017 إىل 18 % سنة 2018.

هذا وتعترب نسبة اإلسناد األعىل بالنسبة لفرع تأم� الحريق حيث تجاوزت 75,1 % يليه فرع تأم� النقل بأك© من   
66 % ثّم فرع التأم� ضّد الربد وهالك املاشية بحوايل 57 %.

أّما بالنسبة لفرع تأم� الصادرات، فإّن إرتفاع نسبة اإلسناد بعنوانه والتي ناهزت 64,8 % تفّرس أساسا بعملية اإلسناد 
الرشكة  فيه  الترصف  تتوىل  الذي  التصدير  التجارية لصندوق ض®ن مخاطر   Çاملخاطر غ بعنوان  الصادرة  لألقساط  الكيل 

التونسية لتأم� التجارة الخارجية "كوتيناس" لحساب الّدولة.

هذا، وتواصل خالل سنة 2018 تقلّص إج®يل العجز الفّني الناتج عن العمليات املسندة من قبل رشكات التأم� بصفة 
ملحوظة إىل حدود 63,3 م.د مقابل 132,5 م.د سنة 2017.

 

عمليات إعادة التأم� للرشكة التونسية إلعادة التأم�:

العمليات املقبولة:

  إرتفع نسق ªّو األقساط املقبولة من طرف رشكة "اإلعادة التونسية" ليبلغ 16,7 % مقابل 7,3 % سنة 2017 وبلغت 
تبعا لذلك 142 م.د مقابل 121,7 م.د سنة 2017 (ملحق عدد 18).

  وبالتوازي تطّورت املدخرات الفنية بنسق أرسع وسّجلت إرتفاعا هاما بنسبة 32,7 % مقابل 12,4 % يف السنة السابقة 
وبلغ حجمها 305,7 م.د مقابل 230,3 م.د سنة 2017.  

  ويف املقابل، شهدت كلفة الحوادث إرتفاعا ملحوظا بنسبة 56,7 % مقابل 42,5 % سنة 2017، لتعادل 124,6 م.د 
مقابل 79,5 م.د سنة 2017 وذلك نتيجة تفاقم حجم وعدد الحوادث الهامة التي شهدتها سنة 2018 (والتي كان من أبرزها 

حادث إصطدام سفينة "أوليس" التابعة للرشكة التونسية للمالحة بالسفينة القربصية).  
       

  وتبعا لذلك، سّجلت سنة 2018 نتيجة فنيّة سلبية بعنوان العمليــات املقبولة من قبل رشكة "اإلعادة التونسية" ناهزت 
(28 -) م.د مقابل فائض فني بلغ 7,6 م.د سنة 2017 (و25,5 م.د سنة 2016).

العمليات املعاد إسنادها:

األقسـاط  إرتفاع  تواصل  التونسية" سنة 2018،  "اإلعـادة  املقبولة من طرف رشكة  لألقساط  الهام  النمو  مع  بالتوازي 
              2017 سنة  م.د   49,4 مقابل  م.د   56 لتتجاوز  السابقة،  السنة  يف   %  10,3 مقابل   %  13,6 بنسبة  إسنادها  املعـاد 

(ملحق عدد 19).
    

وتبعا لذلك، بلغت نسبة إعـادة اإلسناد 39,5 % مقابل 40,6 % سنة 2017.

ك® شهــدت كلفة الحوادث عىل كاهل معيدي التأم� ªّوا ملحوظا بأك© من 90 % مقابل 57,8 % يف السنة السابقة، 
وبلغت حوايل 67 م.د مقابل 35,2 م.د سنة 2017.

وتبعا لذلك، إختتمت رشكة "اإلعـادة التونسية" سنة 2018 بتسجيل عجز فّني للسنة الثانية عىل التوايل بعنوان عمليات 
إعادة اإلسناد بلغ 31,5 م.د مقابل 1,3 م.د سنة 2017.

 

املؤرشات الصافية للنشاط:

إرتفعت النتيجة الفّنية الصافية بعد إعادة اإلسناد ملؤسسة اإلعـادة التونسية إىل 8,7 م.د مقابل 3,8 م.د سنة 2017.

وبالتوازي، تحّسنت النتيجة الجملية لنشاط الرشكة يف موىف سنة 2018 لرتتفع إىل حدود 17 م.د مقابل 12,3 م.د يف 
السنة املنقضية.

           نشاط مؤسسات إعادة التأم� غ� املقيمة

بلغ عــــدد املؤسسات غÇ املقيمة بسوق التأم� التونسية 7 مؤسسات يف موّىف سنة 2018 وتوجد يف شكل 5 فروع 
املقيم�                Çغ األشخاص  تأم�  وإعادة  تأم�  عمليات  يف  وتختص  أجنبيّة،  تام�  إعادة  لرشكات  Øثيلي�  ومكتب� 

(ملحق عدد 2).

التونسية  التأم�  التأم� من جهة وتدعيم نشاط سوق  إعادة  تنويع سوق  للتشجيع عىل  باألساس  لها  الرتخيص  وتّم 
وصحتها املالية من خالل توفÇ طاقات إضافية يف مجال تغطية إعادة التأم� من جهة أخرى. 

ويتمثل موضوع نشاط الفرع أساسا يف ما ييل: 

   عمليات إعادة التأم� املتأتية من السوق الخارجية أي التي تكون فيها املخاطر غÇ واقعة بالبالد التونسية و تهم 
األشخاص غÇ القاطن� بها،

   عمليات إعادة التأم� أو إعادة اإلسناد التي وقعت تغطيتها من قبل رشكات التأم� التونسية املرخص لها يف الغرض.

اإلكتتاب  بعمليات  القيام  له  Úكن  وال  األم  الرشكة  بنشاط  التعريف  عىل  التمثييل  املكتب  تدّخل  يقترص  بين® 
واإلستخالص.
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     جباية قطاع التأم�

يساهم قطاع التأم� Ýوارد جبائية متأتية من املعلوم الوحيد عىل التأم� وÝوارد شبه جبائية متأتية من مساه®ته 
لفائدة بعض الصناديق الخاّصة بالخزينة ولفائدة ميزانية الهيئة العامة للتأم�.

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 Ýقتضاه 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� مه® 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 Úكن أن تحدث خارج البالد التونسية.

ويحتسب املعلوم الوحيد عىل التأم� عىل أساس مبلغ األقساط الّصادرة وغÇها من املبالغ املتّفق عليها لفائدة املؤّمن 
بعد طرح املبالغ التي تّم إلغاؤها أو إرجاعها.

وقد حّددت نسبة املعلوم بـ :
• 6 % بالنسبة لعقود التّأم� عىل أخطار املالحة البحرية والجّوية.

• 12 % بالنسبة لعقود التأم� عىل األخطار األخرى.

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 الح®ية املدنية وسالمة الجوالن بالطرقات Ýقتىض الفصول 46 و47 و48 من قانون املالية لسنة 1997.  
وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم بعنوان اإلكتتاب يف عقود التأم�: 

أحدثت Ýقتىض 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 Ýقتىض الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 املؤرخ يف 31 ديسمرب 1979 واملتعلّق بقانون املالية لسنة 
1980 ك® 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 Ýقتىض الفصول من 172 إىل 176 من مجلة التأم� ليحّل، إستنادا إىل الفصل الثالث من القــانون 
عــدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005، محّل صندوق الض®ن لفائدة ضحايا حوادث السيارات يف جميع مستحّقاته وإلتزاماته 

القاêة وتتوزع املساه®ت لفائدته كالتايل:

 - مساهمة املؤّمن لهم:

أحدثت Ýقتىض 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 إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها 

والّصافية من اإللغاءات واألداءات. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�:

أحدثت Ýقتىض األمر عـدد 2069 لسنـة 2006 املـؤرخ يف 24 جويلية 2006 وحّددت نسبتها بـ 10 % من التكاليف 
الفعلية لصندوق الّض®ن. 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 

ض®ن حوادث املرور، 
املبالغ املالية املأذون برصفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون Ýهام التبليغ لفائدة املكلف العام بنزاعات الدولة 

يف حّق صندوق ض®ن حوادث املرور.

وتتوّزع هذه املساهمة حسب حّصة كّل مؤسسة من أقساط التأم� أو معاليم اإلشرتاك املتعلّقة بفرع تأم� املسؤولية 
املدنية الناتجة عن إستع®ل العربات الربية ذات محرّك ومجروراتها بعنوان السنة املنقضية.

• مساه¢ت مؤسسات التأم� لفائدة صندوق ض¢ن املؤّمن لهم: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض الفصول من 35 إىل 39 من قــانون املالية لسنة 2001 بهدف ح®ية املؤمن لهم من عجز 
مؤسسات التأم� عن الوفاء بالتزاماتها. 

وÝقتىض 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 أع®ل حرق أو إتالف أو نهب مرتبطة باإلضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد خالل 

الفتــرة املمتـــّدة مــن 17 ديسمرب 2010 إلــى 28 فيفري 2011".

ك® تّم Ýوجب القانون عدد 24 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 مارس 2019 املتعلق بجرب األرضار التي تلحق باملؤسسات 
باملؤسسات  تلحق  التي  املبارشة  املادية  األرضار  جرب  يف  وظرفية  إستثنائية  مساهمة  إقرار  الفيضانات  نتيجة  اإلقتصادية 
اإلقتصادية نتيجة للفيضانات من خالل توسيع مجال تدّخل صندوق ض®ن املؤمن لهم إىل املساهمة يف تعويض نسبة من 

هذه األرضار.

وتتوزع املساه®ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 املتعلّق بضبط 
يف                 املؤرخ   2002 لسنة   2123 عدد  باألمر  تنقيحه  تّم  ك®  الصندوق  هذا  Øويل  وطرق   Çتسي وتراتيب  تدّخل  رشوط 
23 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 Øّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك Ýوجب أحكام 
الفصل 8 من املرسوم عدد 40 آنف الذكر. وقد حّدد مبلغها (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من األمر عدد 418 املذكور 
أعاله ك® تّم تنقيحه وإØامه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمـــر 
عــدد 4651 لسنـــة 2011 املـــؤرخ فـي 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 

2018 بثالث (3) دنانÇ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم� يقع إصداره Ýناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم�. 

  • املساه¢ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق Ýقتىض 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 تسيÇه وقاعدة ونسب املساه®ت 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�:

القانون       Ýقتىض  وإØامها  تنقيحها  تّم  ك®  التأم�  مجلة  من  السادس  العنوان  Ýقتىض  للتأم�  العامة  الهيئة  أحدثت 

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 إج®يل أقساط التأم� الصافية من اإللغاءات واألداءات والصادرة بعنوان السنة 
املحاسبية املنقضية.

- بالنسبة ملؤسسات إعادة التأم�: 0,3 % من إج®يل 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 أªوذج تضبطه الهيئة.

2 - معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم� وقد حــّدد الفصل الثاñ من األمر عدد 2553 لسنة 
2008 املـؤرخ يف 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 Ýقتىض 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 وتم تدعيمها Ýقتىض الفصل 27 من قانون املالية 

لسنة 2018. 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 الض®نات املمنوحة لتشمل املبالغ املدفوعة يف شكل رأس مال أو إيراد مه® كان شكله (عمري، محدد املدة) 

أو وحدات الحساب،
- توحيد قاêة املنتفع� من الض®نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه® كان الض®ن 

املمنوح،
- توسيع اإلمتياز الجباò يف إتجاه Øك� املؤسسات املكتتبة لعقود تأم� عىل الحياة وتكوين األموال من طرح أقساط 
بالترشيع  عليها  املنصوص  إلتزاماتها  بض®ن  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 óانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل كل املنخرط� 

يف عقود التأم� الج®عي ال تقل عن óانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان بالنسبة للعقود 

املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 

،òة املنتفع� يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباêتحديد قا -

االنتفاع  للمنخرط  وال  للمكتتب  دونها  Úكن  ال  الج®عي  التأم�  عقود  يف  املنخرط  ملساهمة  دنيا  نسبة  تحديد   -

باالمتيازات الجبائية املمنوحة بهذا العنوان. وينسحب هذا الرشط عىل العقود املكتتبة قبل غرة جانفي 2014 رشط وجود 

مساهمة للمنخرط يف العقد،

- 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.

وØّكن صفة "الفنية" من Øييز املدخرات الفنية عن غÇها 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 إستث®رها (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 مه® كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض Ýا يف ذلك اإلمتيازات العينية وقبل 
طرح املساه®ت اإلجت®عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن 
التكوين  األداء عىل  إحتساب  قاعدة  تشملها  ال  اإلجت®عي  الض®ن  بعنوان  املؤجر  املحمولة عىل  اإلجت®عية  املساه®ت 

املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف عقود التأم� الج®عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمستحّق� Ýوجب 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 
.òالفصـل 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 Ýجلّة األداء عىل 

القيمة املضافة. 

  
 



 قائمة الجداول والمالحق

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم
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  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 ¡جلة  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  استع²ل  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية 

حوادث املرور،
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤّرخ يف 13 فيفري 2008 املتعلّق بإدراج عنوان سادس ¡جلة التأم يخص إحداث 

 .""الهيئة العامة للتأم
يخص           التأم ¡جلة  سابع  عنوان  بإدراج  املتعلّق   2014 جويلية   24 يف  املؤّرخ   2014 لسنة   47 عدد  القانون 

"التأم التكافيل". 

II - اإلطار القانو� للتأمينات الوجوبية:
                                                                                                                                                                                                      

1 - تأم� السيارات:

 تأم التأم يخص  بإدراج عنوان خامس ¡جلة  واملتعلق  أوت 2005  املؤرخ يف 15  لسنة 2005  القانون عدد 86   -
يف  باألشخاص  الالحقة  األرضار  عن  التعويض  ونظام  محرك  ذات  الربية  العربات  استع²ل  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 أÆوذج 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 املساه²ت املخصصة لصندوق ض²ن 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 قاÓة األطباء الرشعي واألطباء املتحصل عىل شهادة الكفاءة يف 
تقدير الرضر البد× وفقا ألحكام الفصل 138 من مجلة التأم (ك² تّم إÕامه بالقاÓت 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 قاÓة 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 أÆوذج 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 ك² تّم إÕامه 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 ك² تّم تنقيحه ¡قتىض 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 الض²نات اإلختيارية.

 اإلتفاق املربم بتاريخ 8 جانفي 2007 ب الجامعة التونسية لرشكات التأم والجامعة الوطنية للنقل واملتعلق بتأم
سيارات األجرة ( اللواج والتاكيس والنقل الريفي) واملتعلق ¡راجعة 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 ك² تّم تنقيحها أثناء إجت²عها 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.

4 - التأم� الوجو� للمسؤولية املهنية:

الفصل 13 من قرار وزير التجارة املؤرخ يف 25 سبتمرب 1978 واملتعلّق بتنظيم املخي²ت السياحية.
الفصل 3 و12 من القانون عدد 55 لسنة 1981 املؤرخ يف 23 جوان 1981 واملتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ك² 

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 م²رسة 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 مل²رسة 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 و¡راقبة الترصّف يف إزالتها.

العنوان الثا× 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 واملؤÕن العدلي وأمناء الفلسة 
.واملترصّف القضائي

الفصل 4 من قرار وزير الصحة العمومية املؤّرخ يف 27 أفريل 1998 واملتعلّق بضبط قاÓة 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.
املحرتفة إلنتاج  الهياكل  باملصادقة عىل كراس رشوط م²رسة  واملتعلق  8 سبتمرب 2001  املؤرخ يف  الثقافة  قرار وزير 

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 êكن أن تلحقها باملتدرب أو الغ« من قبل الهياكل واملؤسسات املرّخص لها ¡²رسة 

أنشطة الغوص.
الفصل 19 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2008 املؤرخ يف 21 جويلية 2008 واملتعلق بتنقيح وإÕام 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 إىل 100 من مجلة التأم

 تأم لوجوب  الخاضعة  غ«  املنشآت  قاÓة  بضبط  واملتعلق   1995 مارس   6 يف  املؤّرخ   1995 لسنة   415 عدد  األمر 
املسؤولية العرشية للمتدخل يف إنجازها ك² 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 القانو� للتأمينات غ� الوجوبية: 

1 - التأم� عىل الحياة وتكوين األموال:

الفصول من 34 إىل 42 من مجلة التأم الصادرة ¡قتىض القانون عدد 24 لسنة 1992 املؤّرخ يف9 مارس 1992.
الفصل 108 من القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل 

األموال.
 الرتتيب عدد 2016/1 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 13 جويلية 2016 واملتعلّق بالتأم عىل الحياة 

وتكوين األموال.
الرتتيب عدد 2018/04 الصادر عن مجلس الهيئة العامة للتأم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 حول التنصيصات الوجوبية 

املدرجة باملذكرات الفنية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.

 الفصالن 12 و13 من قرار وزير املالية املؤّرخ يف 27 فيفري 2001 املتعلّق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم
وطريقة إحتسـابها وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات والقرارات الالّحقة املنّقحة له.

2 - التأم� البحري:

املؤّرخ     1962 لسنة   13 عـدد  القانون  ¡قتىض  الصـــادرة  البحرية  التجارة  مجلة  من   365 إىل   297 من  الفصول 
 يف 24 أفريل 1962.

البحري           الناقل  املبلغ األقىص ملسؤولية  بالرتفيع يف  املؤّرخ يف 20 جانفي 1990 واملتعلّق  األمر عدد 216 لسنة 1990 
يف تعويض التلف أو التعيّب أو األرضار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع.

3 - التأم� الجوي:

املنجرّة       نتائج املسؤولية  لتغطية  الدولة  املتعلق ¡نح ض²ن  أكتوبر 2001  املرسوم عدد 1 لسنة 2001 املؤرخ يف 11 
عن املخاطر الحربية واملخاطر الشبيهة بها يف مجال النقل الجوي.

4 - التأم� الفالحي:

القانون عدد 66 املؤرخ يف 18 ديسمرب 2017 املتعلق بقانون املالية لسنة 2018 واملتعلّق بإحداث صندوق تعويض 
األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

التضامني املوظف لفائدة  األمر عدد729 املؤرخ يف 18 أوت 2018 املتعلق بضبط قاÓة املنتجات الخاضعة للمعلوم 
صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

األمر عدد 821 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط األنشطة املعنية بتدخالت صندوق تعويض األرضار الفالحية 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسي«ه ورشوط تدخالته.

األمر عدد 822 املؤرخ يف 9 أكتوبر 2018 املتعلق بضبط مساهمة املرصح يف صندوق تعويض األرضار الفالحية الناجمة 
عن الجوائح الطبيعية ومقاييس إحتسابها.

5 - مؤسسات التأم� غ� املقيمة:

.الفصالن 67 و68 من مجلة التأم
القانون عدد 64 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بإصدار مجلة الخدمات املالية لغ« املقيم ك² تم 

تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2018.

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 ض²ن Õويل الصادرات ملرحلة ما 

قبل الشحن ك² تّم تنقيحة بالقانون عدد 36 لسنة 2019 املؤرخ يف 16 أفريل 2019.
األمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 واملتعلّق بضبط رشوط تغطية وطرق س« صندوق 

وضبط            الصادرات  Õويل  قروض  لض²ن  اإلسرتاتيجية  اللجنة  وإحداث  الشحن  قبل  ما  ملرحلة  الصادرات  Õويل  ض²ن 
تراتيب س«ها.

القانون عدد 80 لسنة 2008 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2008 واملتعلق بالرتخيص للدولة يف اإلكتتاب يف الزيادة يف رأس مال 
الرشكة التونسية لتأم التجارة الخارجية.

اإلتفاقية املربمة ب وزير املالية والرئيس املدير العام لرشكة "كوتيناس" بتاريخ 2 جانفي 2009 والتي ُعهدت ¡وجبها 
تنشط                  التي   التأم مؤسسات  بقية  ولحساب  لحسابها  وذلك  املذكورة  الرشكة  إىل  املنظومة  هذه  يف  الترصّف  مهّمة 

يف هذا املجال. 
 

IV - النصـوص األخـرى:

1 - القطاع التعاو�:

األمر العيل املؤّرخ يف 19 فيفري 1954 واملتعلّق بالجمعيات التعاونية.
القرار املؤّرخ يف 26 ماي 1961 واملتعلّق بالقانون األسايس األÆوذجي 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�:

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 الح²ية 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 إضافة العدد 
التأم إىل  القيمة املضافة حول "العموالت املدفوعة من قبل مؤّسسات  31 مكّرر للجدول "أ" امللحق ¡جلّة األداء عىل 
اإلعفاء من  التّأم" وإقرار مبدإ  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضع   التأم والّداخلة ضمن عنارص قسط   التأم الوسطاء يف 

معلوم الطابع الجباò (300 مليم) وجعلها قرصا عىل الفوات«. 
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 التعاو× الفالحي عىل 

.العقود املربمة مع مؤّسسات التأم
 الفصل 24 من قانون املالية لسنة 2014 حول تشجيع اإلدخار طويل املدى.

املذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 واملتعلقة باإلمتيازات الجبائية لعقود التأم عىل الحياة وتكوين األموال.
 

4 - النظام املحاسبي ومتابعة نشاط قطاع التأم�:

          التأم ¡ؤسسات  الخاصة  املحاسبية  املعاي«  عىل  باملصادقة  املتعلق   2000 جوان   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
.وإعادة التأم

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة 
التأم التكافيل.

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 فيفري 2001 واملتعلق بضبط قاÓة املدخرات الفنية ملؤسسات التأم وطريقة إحتسـابها 
وشـروط توظيف أموال تلك املدخرات ك² تّم تنقيحه بالقرار املـؤرخ يف 28 مارس 2005 وبالقرار املؤّرخ يف 5 جانفي 2009 

وذلك يف إتجاه إعت²د جداول الوفيات التونسية مع تحديد نسبة الفائدة الفنية املضمونة ونسبة املساهمة يف األرباح الدنيا 
الراجعة للمؤّمن له وسقف لنسبة نفقات إدارة العقود (يف إطار إستك²ل 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  حالة  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 قاÓة األصول  ثّم وبالقرار  املعنية 

التكافيل أن توظّف فيها أموال مدخراتها الفّنية وفقا لرشوط محّددة).
 املنشور عدد 258 بتاريخ 2 أكتوبر 2010 املتعلق بضبط رشوط وطرق تحرير تقارير مراقبي حسابات مؤسسات التأم

.وإعادة التأم املوجهة إىل الهيئة العامة للتأم
ترتيب مجلس الهيئة لسنة 2018 املتعلّق بتحديد Æوذج لتقرير الخب« اإلكتواري املنصوص عليه باملنشور عدد 258.

.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

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 ض²ن 
املؤمن لهم يهدف إىل ح²ية املؤمن لهم من عجز مؤسسات التأم عن الوفاء بإلتزاماتها.

نتيجة  اإلقتصادية  باملؤسسات  التي تلحق  املتعلق بجرب األرضار  املؤرخ يف مارس 2019  القانون عدد 24 لسنة 2019 
الفيضانات.

"اإلتحاد"   للتأم التعاضدية  الرشكـــة  من  الرتخيص  بسحب  املتعلق   2003 سبتمرب   26 يف  املؤرخ  املالية  وزير  قرار 
وتحويل محفظة عقود التأم التي Õتلكها إىل الرشكة التعاونية للتأم "اإلتحاد".

األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤرخ يف 14 فيفري 2002 واملتعلق بضبط رشوط تدخل وتراتيب تسي« وطرق Õويـل 
صندوق ضمـان املؤمن لهم كمـا تّم تنقيحه باألمـر عدد 2123 لسنة 2002 املـؤرخ يف 23 سبتمرب 2002 واألمر عدد 789 
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 واألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 
17 ديسمرب 2018 وذلك يف إتجاه الرتفيع يف مبلغ مساهمة املؤمن لهم يف موارده بهدف تعبئة املوارد الكافية به ملجابهة 
مختلف النفقات املرتقبة الناتجة عن التوسيع الظريف ملجال تدّخله والذي سيشمل تعويض األرضار الناجمة عن الفيضانات.
إتفاقية تسي« صندوق ض²ن 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 ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" تتعلّق بالتّرصّف يف الصندوق يف 
عمليّة  ينظّم  إجراءات  دليل  وإعداد  الشعبية  والتحرّكـات  اإلضطرابات  عن  الناتجة  األرضار  بتعويض  املتعلّق  الجانب 

التعويض ذات الّصلة. 
األمر الحكومي عدد614 لسنة 2019 املؤرخ يف 12 جويلية 2019 واملتعلق بتحديد املناطق والفرتة املشمولت بالتعويض 

و صيغ و إجراءات تدخل صندوق ض²ن املؤمن لهم. 
قرار وزير املالية املؤرخ يف 2 أكتوبر 2019 حول تعي أعضاء اللجنة املكلفة بالبت يف مطالب التعويض عن األرضار 

املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.
 إتّفاقية تسي« صندوق ض²ن املؤمن لهم املربمة مع "الرشكة التّونسيّة إلعادة التأم" واملتعلّقة بالتّرصّف يف الصندوق 

يف الجانب املتعلّق بتعويض األرضار املادية املبارشة الناتجة عن الفياضانات املسجلة يوم 22 سبتمرب 2018 بنابل.

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  ك²  له  املخّصصة  املساه²ت  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 والض²ن وتأم  الفالحية وتأم األخطار   تأم البنوك وهي:  بتوزيعها عرب شبكة 

وتكوين األموال.
 2003 نوفمرب   18 بتاريخ  تونس  لبنوك  املهنية  والجمعية   التأم لرشكات  التونسية  الجامعة   ب املربمة  اإلتفاقية   

واملتعلقة بالس²ح 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 
عّدة  أو  واحدة   تأم مؤسسة  ولحساب  بإسم   التأم عقود  بإبرام  بالس²ح  واملتعلقة   2004 جانفي   28 بتاريخ  املالية 

مؤسسات تأم وذلك بالنسبة لفروع التأم املنصوص عليها بقرار وزير املاليـة 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 واملؤرخ يف  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 Æوذجي للشـروط العامة لعقود التأم
املؤرخ   1991 لسنة   556 عدد  األمر  بتنقيح  واملتعلق   2001 نوفمرب   26 يف  املؤرخ   2001 لسنة   2729 عدد  األمر   

يف 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 
.أس²ئهم 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.

 القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016 املتعلق بقانون االستثمـار.
 القانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

 األمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018 املتعلق بإصدار القاÓة الحرصية لألنشطة اإلقتصادية 
الخاضعة للرتاخيص اإلدارية إلنجاز مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها.

 القانون عدد 24 املؤرخ يف 29 ماي 2019 املتعلق بتحس مناخ اإلستث²ر.

10 - اإلطار الترشيعي املنظم ملنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب: 

 القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلّق ¡كافحة اإلرهاب ومنع غسـل األموال ك² تم 
تنقيحه وإÕامه بالقانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 1 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق ¡بادئ توجيهية خاصة 
بالترصيح بالعمليات واملعامالت املسرتابة.

 قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 2 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملبادئ التوجيهية لرتّصد 
العمليات أو املعامالت املالية املسرتابة والترصيح بها والخاصة باملهن املالية.

. قرار اللجنة التونسية للتحاليل املالية عدد 3 لسنة 2017 املؤرخ يف 2 مارس 2017 واملتعلق باملستفيدين الفعلي
 ترتيب مجلس الهيئة عدد 1 لسنة 2018 حول تداب« العناية الواجبة املتعلّقة ¡كافحة اإلرهاب وانتشار التسلّح ومنع 

.غسل األموال لدى قطاع التأم

11 - اإلطار الترشيعي املنظم لنشاط مؤّسسات التمويل الّصغ�: 

 املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤّرخ يف 5 نوفمرب 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤّسسات التمويل الّصغ«. 

12 - اإلطار القانو� ملنظومة التأم� التكافيل: 

 القـــانون عــدد 47 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 جويليّة 2014 واملتعلق بتنقيح وإÕام مجلة التأم بإدراج " باب سابع" 
تحت عنوان " التّأم التّكافيل".

 قرار وزير املالية املؤّرخ يف 1 مارس 2016 املتعلّق بإÕام قرار وزير املالية املؤّرخ يف 22 نوفمرب 2001 يف إتّجاه إضافة 
فصل جديد يضبط بيان Æوذجي للرشوط العامة لعقود التأم التكافيل. 

 قرار وزير املالية املؤرخ يف 27 مارس 2018 املتعلق باملصادقة عىل املعاي« املحاسبية الخاصة ¡ؤسسات التأم وإعادة       
التأم التكافيل.

 

13 - 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 وإÕام مجلّة التأم بإدراج عنوان سادس ¡جلة 
 ." التأم يخص إحداث " الهيئة العامة للتأم

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

الهيئة       بأعوان  الخاص  األسايس  بالنظام  واملتعلق    2011 ماي   23 يف  املؤرخ   2011 لسنة   668 عدد  التطبيقي  األمر 
 .العاّمة للتأم

للهيئة      التنظيمي  الهيكل  عىل  باملصادقة  واملتعلق    2012 ماي   17 يف  املؤرخ   2012 لسنة   411 عدد  التطبيقي  األمر 
.العاّمة للتأم

2018التقرير السنوي لقطاع التأمين
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       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

(2
) �

أم
الت

ف 
صنا

ب أ
س

 ح
ة يّ

فن
 ال

ت
خرا

ملّد
ر ا

طّو
ت

8 
دد

عــ
ق 

لح
امل

 

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

ال
مو

األ
ن 

وي
تك

 و
اة

حي
 ال

ىل
 ع

�
أم

الت

اة
حي

 ال
غ�

ىل 
 ع

�
أم

الت

وع
جم

امل

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

 

�
أم

الت
ع 

رو
وف

ف 
صنا

 أ
ـة

ص
لح

ا
20

18
ور

تط
 ال

بة
نس

 
20

18
/ 2

01
7

ور
تط

 ال
دل

مع
 

(2
01

8-
20

14
)

  1
99

5  
نة

 س
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)
 -

: (
2)

 -

د)
م.

)

81
2,

6

22
63

,5

16
98

,5

44
,4

58
,5

38
6,

5

9,
4

8,
6

39
,9

17
,7

30
76

,1

96
8,

2

24
12

,5

18
40

,7

48
,2

72
,4

37
6,

6

10
,1

8,
1

40
,0

16
,4

33
80

,7

10
74

,9

25
09

,6

19
15

,5

48
,8

64
,0

40
8,

0

11
,4

7,
0

38
,7

16
,2

35
84

,5

12
70

,0

26
79

,8

20
53

,6

55
,5

55
,3

43
4,

4

20
,1

6,
4

37
,8

16
,7

39
49

,8

14
84

,3

29
65

,7

22
41

,6

66
,9

65
,7

49
9,

2

25
,5

7,
5

38
,5

20
,8

44
50

,0

17
87

,4

32
20

,5

23
71

,9

67
,6

10
6,

1

57
0,

7

24
,1

10
,0

37
,2

32
,9

50
07

,9

%3
5,

7

%6
4,

3

%4
7,

4

%1
,3

%2
,1

%1
1,

4

%0
,5

%0
,2

%0
,7

%0
,7

%1
00

,0

%2
0,

4

%8
,6

%5
,8

%1
,0

%6
1,

5

%1
4,

3

%(
- 5

,5
) 

%3
3,

3

% 
(- 

3,
4)

%5
8,

2

%1
2,

5

%1
7,

1 

%7
,3

%6
,9

%8
,8

%1
2,

6

%8
,1

%2
0,

7

%3
,1

% 
(-1

,4
)

%1
3,

2

%1
0,

2

ة   
حيا

² ال
ىل غ

� ع
أم

 الت
وع

فر
ة ل

سب
الن

ة ب
فني

ت ال
خرا

ملد
ن ا

ضم
ة 

سبي
حا

 امل
نة

س
ل ال

خال
ة 

رج
ملد

ح ا
ربا

 األ
 يف

مة
اه

س
 امل

بار
عت

ن إ
دو

ة 
فني

ت ال
خرا

ملد
ع ا

مو
مج

   
  

 
 

   
   

   



الهيئة العامة للتأمين 122

2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

د)
م.

)

ة  
لف

خت
امل

ر 
طا

ألخ
 وا

ق
ري

لح
ن ا

 م
�

أم
الت

ت 
ّرشا

مؤ
ّم 

أه

13
د 

ـد
عـ

ق 
لح

امل
 

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

ت
ـرا

ؤش
امل

ور
تط

 ال
بة

نس
 

20
18

 / 
20

17
ور

تط
 ال

دل
مع

 
(2

01
8-

20
14

)

ت
مال

عا
امل

م 
رق

ـ  
ـ

�
أم

الت
ة 

اد
إع

ط 
سا

أق
ـ  

ـ

اد
سن

اإل
ة 

سب
  ن

ــ

عة
فو

ملد
ت ا

ضا
وي

تع
 ال

ــ 

ية
فن

 ال
اء

عب
األ

ـ  
ـ

ية
فن

 ال
ت

خرا
ملد

  ا
ــ

24
5,

4

16
6,

3

%6
7,

8

14
2,

6

67
,2

38
6,

5

25
3,

6

17
4,

1

%6
8,

7

90
,7

68
,9

37
6,

6

26
4,

5

18
0,

5

%6
8,

2

56
,2

77
,0

40
8,

0

28
5,

6

19
2,

8

%6
7,

5

75
,6

86
,1

43
4,

4

30
2,

2

20
3,

6

%6
7,

4

73
,1

93
,8

49
9,

2

31
4,

3

20
9,

1

%6
6,

5

10
1,

0

99
,0

57
0,

7

%4
,0

%2
,7

% 
(- 

0,
9)

%3
8,

2

%5
,5

%1
4,

3

%5
,1

%4
,7

% 
(- 

0,
4)

 %
 (-

 6
,7

)

%8
,1

%8
,1



الهيئة العامة للتأمين 128

2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

النظام الجباä 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 %.

قانون  �قتىض  إلغاؤها  وتّم   )  %  35 بنسبة  الرشكات  عىل  للرضيبة  تخضع   -
املالية لسنة 2019).

- من املهن غ² 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 %.

رشكة خفية
 اإلسم

رشكة
ذات صبغة 

تعاونية

رشكة
تجارية

رشكة
مدنية

شخص
 طبيعي

رشكة مدنية 
مهنية

شخص
 طبيعي

رشكة 
تجارية

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).

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�". (العدد 31 مكّرر من الجدول "أ" امللحق 

�جلّة األداء عىل القيمة املضافة).
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

املتدّخلون
يف القطاع

�
أم

الت
اء 

سط
و

الخرباء 

معاينو
األرضار

الشكل
Ìالقانو

الوضعية تجاه الرضيبة عىل الّدخل
أو الرضيبة عىل الرشكات

وضعية املتدّخل تجاه األداء
عىل القيمة املضافة

يتقاضاها من مؤسسات  التي  - عندما يكون أج²ا 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 
غ² 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 غ² 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.

.ëلتصبح بذلك تجارية من حيث شكلها القانو -

- تخضع للرضيبة عىل الرشكات بنسبة  30 %.

- من املهن غ² 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.

.ëلتصبح بذلك تجارية من حيث شكلها القانو -

- تخضع للرضيبة عىل 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.

النظام الجباä ملؤّسسات التأم� واملهن املتّصلة بها 

يتبع امللحق عدد 20
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

1 - عىل مستوى جباية األقساط:

النظام الجباä لصنف التأم� عىل الحياة

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.
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العقود الضامنة إللتزامات املؤجر املنصوصالعقود الفردية
عليها بالترشيع الجاري به العمل 

العقود الج�عية

بالنسبة
للمكتتب

بالنسبة
للمنخرط

طرح األقساط التي يدفعها املكتتب 
الحياة  عىل  التأم�  عقود  إطار  يف 
حدود  يف  األموال  تكوين  وعقود 
قاعدة  من  سنويّا  دينار   10.000
إحتساب الرضيبة، وذلك إذا توفرت يف 

هذه العقود إحدى الض�نات التالية:

أو  إيراد  أو  مال  رأس  ض�ن   -
لقرينه  أو  له  للمؤّمن  وحدات حساب 
أو ألصوله أو لفروعه ملدة فعلية ال تقل 
عن 8 سنوات (بالنسبة للعقود املكتتبة 

بداية من غرة جانفي 2018)،

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 8 سنوات دون أن تقل مساهمته يف 
تضبط  دنيا  مساهمة  عن  العقود  هذه 

نسبتها بقرار من وزير املالية(1).

2. إعفاء مساه�ت املؤجرين املدفوعة 
يف إطار عقود التأم� الج�عي عىل الحياة 
عليها  املنصوص  األموال  تكوين  وعقود 

أعاله من قاعدة إحتساب الرضيبة.

 (1) 10 % بالنسبة للعقود الضامنة لرأس مال أو إيراد أو وحدات حساب ترصف �ناسبة إحالة املنخرط عىل التقاعد وفق أحد أنظمة التقاعد اإلجبارية و5% 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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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
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   Ä التي 
به  الجاري  للترشيع  طبقا  املستوجبة 
من  املتأتية  األرباح  إخضاع  مع  العمل 

العقد إىل الخصم من املورد.

- اشرتاء املكتتب لعقد التأم� خالل 
الخمس السنوات الثانية: دفع الرضيبة 
الخطايا  إعتبار  دون  تدفع   Ä التي 

املستوجبة.

-إشرتاء العقد بعد 8 سنوات: عملية 
حرة دون تأث²ات جبائية.

الرجوع يف اإلمتيازات يف صورة  يتم 
ض�نات  يف  تغي²  أو   äالجز اإلشرتاء 
تتالءم  ال  تصبح  بحيث  العقد 
اإلنتفاع  تخول  التي  والض�نات 

باإلمتياز املذكور.

اإلمتياز يف صورة  الرجوع يف  يتم  ال 
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.

اإلمتياز يف صورة  الرجوع يف  يتم  ال 
العقد  بعنوان  تسبقة  عىل  الحصول 

املكتتب.

- إشرتاء عقد التأم�: دفع الرضيبة التي Ä تدفع تضاف إليها الخطايا املستوجبة طبقا 
للترشيع الجاري به العمل مع إخضاع األرباح املتأتية من العقد إىل الخصم من املورد.

ال يتّم الرجوع يف االمتيازات الجبائية التي انتفع بها املكتتب لعقود التام� الج�عي 
يف صورة إحالة املّدخر الحساò لعقود التأم� من مؤسسة تأم� إىل مؤسسة أخرى

 äيتم الرجوع يف اإلمتيازات يف صورة الرتاجع عن إكتتاب العقد ويف صورة اإلشرتاء الجز
أو الحصول عىل تسبقة عن العقد.

دونها  ½كن  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 رشط وجود مساهمة للمنخرط 

يف العقد.

نفس النتائج بالنسبة ملكتتب العقد الفردي.

ال تطبّق مّدة االنخراط الفعيل عىل االنخراطات يف العقود الج�عية الضامنة للتقاعد 
التكمييل املكتتبة قبل غرة جانفي 2014 بالنسبة إىل املنخرط� الذين تقل مدة انخراطهم 
عن            التقاعد  عىل  اإلحالة  تاريخ  إىل  االنخراط  تاريخ  من  املمتدة  املذكورة  العقود  يف 

10 سنوات.

غ² أنه يف صورة إنقطاع العالقة التي تربط املنخرط �كتتب العقد قبل إنقضاء مدة 
العرش سنوات، ½كن للمنخرط مواصلة التمتع باإلمتيازات املذكورة يف صورة إحالته لقيمة 
املدخر الحساò املكون يف حسابه الخاص إىل عقد تأم� آخر تتوفر فيه إحدى الض�نات 
املنصوص عليها أعاله وملدة دنيا áكنه من إستك�ل مدة العرش السنوات بإعتبار املدة 

التي قضاها يف إطار العقد الج�عي األول.

3 - عىل مستوى ترشيد اإلمتياز:



التقرير السنوي لقطاع التأمين

تقرير مراجع الحسابات
حول القوائم المالية للهيئة

2018لسنة      

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس



  

       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

القوائم المالية للسنة المختومة
              2018 31في      ديسمبر
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       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

املوازنـة 
يف 31 ديسمرب 2018
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0
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281 596
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258 208 

-164 735
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1 464 384
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1 464 384
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401 903

0

401 903

312 106

0

312 106

302 060

15 010 996

16 027 065

22 850 224

األصــــول غ� الــجــاريــة

  األصـول الثابتة

األصــول الثابتة الغ² املادية      

تطرح: اإلســتهالكات        

مجمــوع األصول الثابتة الغ� املادية

األصــول الثابتة املادية      

تطرح: اإلســتهالكات و املدخرات       

مجموع األصول الثابتة املادية

 األصــول املالية      

 تطــرح: املدخرات       

 

مجموع األصول الثابتة

مجموع األصول الغ� 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      
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       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

2018التقرير السنوي لقطاع التأمين

الهيئة العامة للتأمين 145

املوازنـة 
يف 31 ديسمرب 2018

Comité Général des Assurances
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       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا �راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا¢ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة �بلغ 22.850.224 دينار وربحا �قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع�لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي² املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي²  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي²  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا �سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال¢ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث² عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد½ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، Ä يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ² مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ² مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي²  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما Ä تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع�لها أو ال يوجد بديل واقعي غ² ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في� إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض�نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي² الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا¢ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ½كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج�يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي² الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم ��رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال¢ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في� إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ½كن أن تث² شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ² مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية �ا فيها اإلفصاحات وفي� إذا كانت القوائم املالية áثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، �ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
Ä يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه Ä يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا Ä نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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       التقرير العام ملراجع الحسابات حول القوائم املالية للهيئة
      للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

1 - تنفيذا ملهّمة مراجعة الحسابات التي تفّضلتم بتكليفنا بها، قمنا 	راجعة القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� للسنة 
املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2017، والتي تتكّون من املوازنة وقا�ة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات 

حول القوائم املالية 	ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

إّن القوائم املالية لسنة 2018 تربز مجموعا صافيا للموازنة 	بلغ 22.850.224 دينار وربحا 	قدار 1.867.517 دينار.

يف رأينا، إّن القوائم املالية للهيئة العامة للتأم� واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة وفيّة من كافة 
                 2018 ديسمرب  املختومة يف 31  للسنة  النقدية  تدفقاتها  أع¤لها وعن  نتائج  املالية وعن  الجوهرية، عن وضعيتها  الجوانب 

وفقا للمعاي¨ املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

املعاي¨  لهذه  وفقا  مسؤوليّتنا  إّن  التونسية.  البالد  يف  بها  املعمول  للتدقيق  الدولية  للمعاي¨  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ� عن الهيئة وفقا ملتطلّبات السلوك األخالقي ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية وإنّنا قد أوفينا 	سؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لتلك املتطلّبات.

يف إعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال�ة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث¨ عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات قد¶ة عالقة 
تعود إىل سنوات 2017 وما قبلها، ¿ يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ¨ مسّجلة باملحاسبة: 14.221 دينار  
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ¨ مدرجة بالكشوفات البنكية: 4.200 دينار  

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ¨ مسّجلة باملحاسبة: 62.775 دينار  

4 - تقرير النشاط السنوي:

طبقا ألحكام الفصل 195 من مجلّة التام�، فإّن رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد تقرير النشاط السنوي للهيئة وبالتايل 
عن املعلومات املعروضة فيه.

إّن رأينا حول القوائــم املالية ال يشمل املعلومات املعروضة يف هذا التقرير وإنّنا ال نبدي أّي نوع من التأكيد حولها.

إّن مسؤوليّتنا تتمثّل يف التأكّد من مدى تطابق املعلومات حول الوضعية املالية وحسابات الهيئة املعروضة يف تقرير 
النشاط وضمن الوثائق املعروضة عىل املجلس مع املعلومات املذكورة ضمن القوائم املالية، وقد قمنا بفحص تقرير النشاط 

لسنة 2018، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من القوائم املالية. 

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

الرقابة  وعن  التونسية،  املحاسبة  ملعاي¨  وفقا  عادلة  بصورة  وعرضها  املالية  القوائم  إعداد  عن  الهيئة مسؤول  رئيس      
الداخلية التي تعترب رضورية لتمّكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو عن 

خطأ. ويتّم املصادقة عىل القوائم املالية من قبل مجلس الهيئة.
    

    عند إعداد القوائم املالية، يكون رئيس الهيئة مسؤول عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. ويتعّ� عليها 
ذلك            ينطبق  عندما  املحاسبي  اإلستغالل  إستمرارية  أساس  وإستخدام  اإلستغالل  بإستمرارية  تتعلّق  أمور  عن  اإلفصاح 

وما ¿ تنو اإلدارة تصفية الهيئة أو إيقاف أع¤لها أو ال يوجد بديل واقعي غ¨ ذلك.

إّن األشخاص املسؤول� عن الحوكمة هم املسؤولون عىل اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.

6 - مسؤوليات املدّقق حول تدقيق القوائم املالية: 

إّن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول في¤ إذا كانت القوائم املالية ككّل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكّنه ليس ض¤نة بأّن التدقيق الذي تّم القيام به وفقا للمعاي¨ الدولية 
للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف دا�ا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

إّن األخطاء الجوهرية ¶كن أن تنشأ من الغّش أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إج¤يل، ممكن أن 
تؤثّر بشكل معقول عىل القرارات اإلقتصادية املتّخذة من قبل مستعميل هذه القوائم املالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي¨ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية، نقوم 	¤رسة اإلجتهاد املهني 
واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

أو خطأ، وكذلك تصميم  ناشئة عن غّش  كانت  املالية، سواء  القوائم  الجوهرية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومال�ة لتوفر أساسا لرأينا. إّن خطر عدم 
إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن غّش أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أّن الغّش قد يشتمل عىل التواطؤ، 

التزوير، الحذف املتعّمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

• الحصول عىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة.

• تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعّدة من 
قبل اإلدارة.

• اإلستنتاج حول مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس إستمرارية اإلستغالل. وكذلك، بناء عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول 
عليها، اإلستنتاج في¤ إذا كان هناك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف ¶كن أن تث¨ شّكا جوهريا حول 
قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل كمنشأة مستمرة. إذا إستنتجنا عدم وجود تيّقن جوهري، فإنّنا مطالبون أن نلفت 
اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية، وإذا كان اإلفضاح عن هذه املعلومات غ¨ مالئم، 

فسنقوم بتعديل رأينا.
• إّن إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلّة التدقيق التي تّم الحصول عليها حتّى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّه من املمكن 

أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف الهيئة عىل اإلستمرار كمؤسسة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية 	ا فيها اإلفصاحات وفي¤ إذا كانت القوائم املالية àثّل املعامالت 

واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.
• لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤول� عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق 

الهامة، 	ا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية التي تّم تحديدها خالل تدقيقنا.

II- تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى:

    نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

واملالية  اإلدارية  باإلجراءات  وتوصياتنا  مالحظاتنا  تقديم  ويقع   .2018 لسنة  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص  قمنا 
واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص 	عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض القوائم املالية 
¿ يربز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثّر عىل رأينا حول القوائم املالية.

مراجع الحسابات
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

        التقرير الخاص ملراجع الحسابات
        السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2018

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه ¿ يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود إتّفاقيات أبرمت 
ب� الهيئة العامة للتأم� وأحد أعضاء مجلسها.

ك¤ أنّه خالل القيام بأع¤لنا ¿ نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب� الهيئة العامة للتأم� وأعضاء مجلس الهيئة تدخل 
تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس
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Comité Général des Assurances

1 867 517

 

291 834

 

- 400 550

241 597

- 20 464

121 770

2 101 704

 

-3 063 924

  

347 346

 - 2 716 578

 

-- 34 924

- 34 924

- 649 799

15 660 794

15 010 996

1 545 638

 

243 472

 

194 660

- 79 207

56 570

-45 436

1 915 697

 

- 2 599 208
  
  

284 991

 - 2 314 217

- 25 257

- 25 257 

- 423 777

16 084 571

15 660 794

جدول التدفقات النقدية
لسنة 2018

( ضبط مرخَّص به )

20182017

ســنة محاسبية مختومة يف 31 ديسمرب
إيضاحاتالبيانات

التدفقات النقدية املتصلة باإلستغالل

النتيجة الصافية

تسوية بالنسبة لـ : 

* اإلســتهالكات واملدخرات      

 * تغــّ»ات :    

-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

الصندوق االجت¤عي (صايف التدفقات)

التدفقات النقدية  املتأتية من أنشــطة التمويل

 
تغي» الخزينة

الخزينة يف بداية الســنة املحاسبية

الخزينة عند ختم الســنة املحاسبية
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