
وتتوزع املساه�ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة �ّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك 
�وجب 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 وإ�امه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمر عدد 4651 لسنة 2011 املؤرخ يف 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي 
عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2018 بثالث (3) دنان´ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم° يقع 

إصداره �ناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم°. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 
املتعلّق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب تسي´ وطرق �ويل هذا الصندوق ك� تّم تنقيحه باألمر عدد 2123 
لسنة 2002 املؤرخ يف 23 ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم° بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس 
هذه  وتهّم  التّأم°.  وإعادة  والّرضائب  اإللغاءات  من  والّصافية  املنقيض  الّشهر  خالل  الّصادرة  األقساط 

املساهمة جميع أصناف التّأم° باستثناء التّأم° عىل الحياة وتكوين األموال.

  • املساه�ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق �قتىض 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.

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل الثالث من األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤّرخ فـــي 28 أوت 
له،  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  ́ه  تسي الصندوق وطرق  تدّخل  إجراءات  بضبط  واملتعلّق   2006
نسبة هــذه املســاهمة بـ 0,4 % من األقساط أو معاليم اإلشرتاك الصادرة بعنوان تأم° العربات الربية ذات 

محرّك والصافية من األداءات واإللغاءات.

   ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم° �قتىض العنوان السادس من مجلة التأم° ك� تّم تنقيحها وإ�امها �قتىض 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل 

وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• مساهمة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� يف موارد الهيئة:

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° 
فيها مستوجبا  يكون  التي  السنة  نفس  الهيئة خالل  موارد  بعنوان مساهمتها يف  التأم°  إعادة  ومؤسسات 
وبحساب أربعة أقساط تدفع يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ×وذج 

تضبطه الهيئة.

• معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم° وقد حــّدد الفصل الثاÚ 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 �قتىض 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 �قتىض 

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 قاÝة املنتفع° من الض�نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه� 
كان الض�ن املمنوح،

- توسيع اإلمتياز الجباß يف إتجاه �ك° املؤسسات املكتتبة لعقود تأم° عىل الحياة وتكوين األموال من 
التأم° عىل الحياة وتكوين األموال املرتبطة بض�ن إلتزاماتها  التأم° املدفوعة بعنوان عقود  طرح أقساط 

املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن âانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل 
كل املنخرط° يف عقود التأم° الج�عي ال تقل عن âانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة 

بهذا العنوان بالنسبة للعقود املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 
،ßة املنتفع° يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباÝتحديد قا -

- تحديد نسبة دنيا ملساهمة املنخرط يف عقود التأم° الج�عي ال äكن دونها للمكتتب وال للمنخرط 
قبل غرة  املكتتبة  العقود  الرشط عىل  العنوان. وينسحب هذا  بهذا  املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  االنتفاع 

جانفي 2014 رشط وجود مساهمة للمنخرط يف العقد،
إللتزامات  تنفيذا  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم°  عقود  بعنوان  لألجراء  املدفوعة  املبالغ  إستثناء   -

املكتتب املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

يتعّ° عىل مؤسسات التأم° طبقا ألحكام الفصل 59 من مجلة التأم° أن تقوم بتسجيل املدخرات الفنية 
الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع° بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال 
من  غ´ها  عن  الفنية  املدخرات  �ييز  من  "الفنية"  صفة  و�ّكن  املوازنات.  نفس  أصول  يف  املدخرات  تلك 

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 
يف  تطرح  التي  الفّنية  التّعّهدات  إستحقاق  ملجابهة  املكّونة  املّدخرات  باستثناء  املذكورة،  املّدخرات  تكوين 
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:

التكوين املهني شهريّا عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب األداء عىل  الفصل 29 من قانون  طبقا ألحكام 
أساس املبلغ الشهري الخام للمرتبات واألجور مه� كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض �ا يف 
ذلك اإلمتيازات العينية وقبل طرح املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد 
بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل املؤجر بعنوان الض�ن 
اإلجت�عي ال تشملها قاعدة إحتساب األداء عىل التكوين املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف 

عقود التأم° الج�عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمنتفع� من عقود التأم� عىل الحياة من معاليم 
التّسجيل املوظّفة عىل الّرتكات.

4 - إعفاء وصوالت التأم� من الطّابع الجبا¶ املحّدد بـ 0,300 دينار املنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة 
.ßمن الفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا I

التأم� وعموالت وسطاء  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضعة  التأم�  وإعادة  التأم�  عملّيات  إعفاء   -  5
"أ"  الجدول  مكّرر من  31 و31  العددين  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  املضافة  القيمة  األداء عىل  التأم� من 

امللحق �جلّة األداء عىل القيمة املضافة.  

       ملحق عدد 22:

مهام رئاسة الهيئة والكتابة العامة

مهام رئيس الهيئة وصالحياته:

ويتوّىل رئيس الهيئة تسي´ الهيئة والترصّف يف الّشؤون الفنية واإلدارية واملالية ملختلف مصالحها املضبوطة 
بالهيكل التنظيمي، ويبارش بصفة عامة كافة املشموالت التي تعهد إليه �قتىض الّنصوص الترشيعية والرتتيبية 

املنظّمة لها وتفويضات مجلس الهيئة.

مهام الكاتب العام وصالحياته:

تكلّف الكتابة العامة خاصة باملهام التالية:
مساعدة رئيس الهيئة يف أداء وظائفه اإلدارية،

الّسهر عىل تنفيذ ما إتّخذ من إجراءات وقرارات يف نطاق املهام املوكولة إليه من قبل رئيس الهيئة،
اإلعداد املادي ألع�ل مجلس الهيئة،

اإلرشاف املبارش عىل اإلدارة العامة لهياكل املساندة واإلدارة العامة للمصالح املشرتكة.

مهام مجلس الهيئة وتركيبته

املهام:

هو السلطة املؤّهلة للقيام بأع�ل الهيئة ويتوّىل عىل وجه الخصوص:
ضبط السياسة العامة للهيئة،  –

مشاريع  وإعداد  التأم°  مجال  يف  والتنظيمية  والرتتيبية  الترشيعيّة  الصبغة  ذات  املسائل  دراسة   –
الّنصوص املتعلّقة بها بطلب من وزير املالية،

إصدار الرتاتيب الالّزمة لحسن تنفيذ أحكام مجلّة التأم°،  –
دراسة مطالب منح الرتاخيص ملؤسسات التأم° إعادة التأم°،  –

منح الرتاخيص لوسطاء التأم° وسحبها منهم،  –
املصادقة عىل قواعد التعامل املهني الواجب إعت�دها من قبل املهن املتصلة بالتأم°،  –

الّنظر يف تقارير الرّقابة وإحالة امللّفات عىل وزير املالية أو عىل لجنة التأديب حسب الحاالت إلتّخاذ   –
العقوبات املستوجبة ومتابعة تنفيذ نتائج أع�ل الرقابة وتوصياتها،

الّنظر يف العرائض املقّدمة حول خدمات التأم°،  –
متابعة نشاط قطاع التأم° واملهن املتّصلة به،  –

القيام بالدراسات املتعلّقة بتطوير وتنظيم قطاع التأم°.  –

الرتكيبة: 

يرتأس رئيس الهيئة مجلسها الذي يتكّون من عرشة (10) أعضاء كالتايل:
– قاض عديل من الرتبة الثالثة،

– مستشار لدى املحكمة اإلدارية،
– مستشار لدى دائرة املحاسبات،

– ممثّل عن وزارة املالية،
– ممثّل عن وزارة الّشؤون اإلجت�عية،

– ممثّل عن البنك املركزي التونيس،
– ممثل عن هيئة السوق املالية،

من ضمنهم  القطاع  يف  العامل°  غ´  من  التأم°  يف  واإلختصاص  الخربة  ذوي  من  أعضاء   (03) وثالثة   –
خب´ إكتواري.

أعضاء اللجنة التأديبية ومهامها

مهامها:

هي لجنة منبثقة عن املجلس تتوّىل خاصة:

– البّت يف املسائل املستوجبة لعقوبات كاإلنذار والتوبيخ،
– تسليط العقوبات املالية عىل املؤسسات يف صور إخاللها بإلتزاماتها تجاه الهيئة (عىل غرار التأخ´ يف 

– توجيه تقاريرها السنوية...)،
– وضع املؤسسات تحت املتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

أعضاؤها: 

ترتكّب لجنة التأديب من خمسة (05) أعضاء كالتايل:

- قايض من الرتبة الثالثة                                      (رئيس)،
- مستشار لدى املحكمة اإلدارية                            (عضو)،
- ممثّل وزير املالية                                            (عضو)،

- من ذوي الخربة                                               (عضو)، 
- املدير التنفيذي للجمعية املهنية لرشكات التأم°      (عضو).

املصالح الفنية واإلدارية للهيئة وهيكلها التنظيمي

املصالح الفنية واإلدارية:

وتعّد  فيها  وتدقّق  امللّفات  وتعّد  الهيئة  شؤون  ومتابعة  الكتابة  أع�ل  واإلدارية  الفنية  املصالح  تتوّىل 
الّدراسات وتقوم باملهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها.  

الهيكل التنظيمي:

يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأم°:

الكتابة العامة،  -
اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم° وإعادة التأم°،  -
اإلدارة العامة للرّقابة عىل املهن التأمينية والهياكل املتّصلة،  -

اإلدارة العامة للدراسات والترشيع وتطوير القطاع،  -
اإلدارة العامة لهياكل املساندة،  -

اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة،  -
وحدة التدقيق الداخيل ومراقبة الترصّف،  -

وحدة التعاون والعالقات الخارجية،  -
خليّة العالقات مع املواطن والجودة،  -

خليّة اإلعالم،  -
مكتب الضبط املركزي.   -

       التقرير العام ملراجع الحسابات 
       السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

العامة  للهيئة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  بها،  بتكليفنا  تفّضلتم  التي  الحسابات  مراجعة  ملهّمة  تنفيذا 
وجدول  النتائج  وقاÝة  املوازنة  من  تتكّون  والتي   ،2019 ديسمرب   31 يف  املختومة  املحاسبية  للسنة  للتأم° 

التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

�قدار  وربحا  دينار   23.469.420 �بلغ  للموازنة  صافيا  مجموعا  تربز   2019 لسنة  املالية  القوائم  إّن 
1.615.067 دينار.

يف رأينا، إّن القوائـم املالية للهيئة العامة للتأم° واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة 
النقدية  تدفقاتها  وعن  أع�لها  نتائج  وعن  املالية  وضعيتها  عــــن  الجوهرية،  الجــوانب  كافة  من  وفيّة 

للسنـــة املختومة يف 31 ديسمرب 2019 وفقا للمعاي´ املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية. إّن مسؤولياتنا وفقا لهذه 
املعاي´ موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ° عن الهيئة وفقا ملتطلّبات معاي´ 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 ومالÝة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث´ عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات 
قدäة عالقة تعود إىل سنوات 2018 وما قبلها، ð يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 25.492 دينار
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ´ مدرجة بالكشوفات البنكية: 3.387 دينار

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 38.775 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 2019، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من 

القوائم املالية.  

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعاي´ املحاسبة التونسية، وعن 
الرقابة 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 مسؤوال عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. 
ويتعّ° عليها اإلفصاح عن أمور تتعلّق بإستمرارية اإلستغالل وإستخدام أساس إستمرارية اإلستغالل املحاسبي 

عندما ينطبق ذلك وما ð 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: 

األخطاء  من  خالية  ككّل  املالية  القوائم  كانت  إذا  في�  معقول  تأكيد  عىل  الحصول  هي  أهدافنا  إّن 
الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

به وفقا  القيام  تّم  الذي  التدقيق  بأّن  ليس ض�نة  التأكيد، ولكّنه  املعقول هو مستوى عال من  التأكيد 
للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف داÝا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

أو  فردي  بشكل  كانت،  إذا  وتعترب جوهرية  الخطأ،  أو  الغّش  من  تنشأ  أن  الجوهرية äكن  األخطاء  إّن 
القوائم  قبل مستعميل هذه  من  املتّخذة  اإلقتصادية  القرارات  معقول عىل  بشكل  تؤثّر  أن  ممكن  إج�يل، 

املالية.

التونسية، نقوم ��رسة  البالد  بها يف  للتدقيق املعمول  الدولية  للمعاي´  التدقيق وفقا  كجزء من عملية 
اإلجتهاد املهني واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ، وكذلك 
تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومالÝة 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.

ذات  واإليضاحات  املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  تقييم   •
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 هنالك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف äكن 
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 اإلفصاح 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 
�ثّل املعامالت واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.

له  املخطط  التدقيق  وتوقيت  نطاق  بخصوص  الحوكمة  عن  املسؤول°  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد   •
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:

باإلجراءات  املتعلّقة  تقديم مالحظاتنا وتوصياتنا  الداخلية لسنة 2019. ويقع  الرقابة  نظام  قمنا بفحص 
اإلدارية واملالية واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض 
القوائم املالية ð 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 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه ð يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود 
إتّفاقيات أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا ð نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأعضاء مجلس 
الهيئة تدخل تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

تقرير مراجع الحسابات
حول القوائم المالية للهيئة

2019لسنة      
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وتتوزع املساه�ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة �ّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك 
�وجب 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 وإ�امه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمر عدد 4651 لسنة 2011 املؤرخ يف 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي 
عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2018 بثالث (3) دنان´ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم° يقع 

إصداره �ناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم°. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 
املتعلّق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب تسي´ وطرق �ويل هذا الصندوق ك� تّم تنقيحه باألمر عدد 2123 
لسنة 2002 املؤرخ يف 23 ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم° بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس 
هذه  وتهّم  التّأم°.  وإعادة  والّرضائب  اإللغاءات  من  والّصافية  املنقيض  الّشهر  خالل  الّصادرة  األقساط 

املساهمة جميع أصناف التّأم° باستثناء التّأم° عىل الحياة وتكوين األموال.

  • املساه�ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق �قتىض 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.

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل الثالث من األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤّرخ فـــي 28 أوت 
له،  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  ́ه  تسي الصندوق وطرق  تدّخل  إجراءات  بضبط  واملتعلّق   2006
نسبة هــذه املســاهمة بـ 0,4 % من األقساط أو معاليم اإلشرتاك الصادرة بعنوان تأم° العربات الربية ذات 

محرّك والصافية من األداءات واإللغاءات.

   ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم° �قتىض العنوان السادس من مجلة التأم° ك� تّم تنقيحها وإ�امها �قتىض 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل 

وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• مساهمة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� يف موارد الهيئة:

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° 
فيها مستوجبا  يكون  التي  السنة  نفس  الهيئة خالل  موارد  بعنوان مساهمتها يف  التأم°  إعادة  ومؤسسات 
وبحساب أربعة أقساط تدفع يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ×وذج 

تضبطه الهيئة.

• معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم° وقد حــّدد الفصل الثاÚ 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 �قتىض 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 �قتىض 

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 قاÝة املنتفع° من الض�نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه� 
كان الض�ن املمنوح،

- توسيع اإلمتياز الجباß يف إتجاه �ك° املؤسسات املكتتبة لعقود تأم° عىل الحياة وتكوين األموال من 
التأم° عىل الحياة وتكوين األموال املرتبطة بض�ن إلتزاماتها  التأم° املدفوعة بعنوان عقود  طرح أقساط 

املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن âانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل 
كل املنخرط° يف عقود التأم° الج�عي ال تقل عن âانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة 

بهذا العنوان بالنسبة للعقود املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 
،ßة املنتفع° يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباÝتحديد قا -

- تحديد نسبة دنيا ملساهمة املنخرط يف عقود التأم° الج�عي ال äكن دونها للمكتتب وال للمنخرط 
قبل غرة  املكتتبة  العقود  الرشط عىل  العنوان. وينسحب هذا  بهذا  املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  االنتفاع 

جانفي 2014 رشط وجود مساهمة للمنخرط يف العقد،
إللتزامات  تنفيذا  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم°  عقود  بعنوان  لألجراء  املدفوعة  املبالغ  إستثناء   -

املكتتب املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

يتعّ° عىل مؤسسات التأم° طبقا ألحكام الفصل 59 من مجلة التأم° أن تقوم بتسجيل املدخرات الفنية 
الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع° بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال 
من  غ´ها  عن  الفنية  املدخرات  �ييز  من  "الفنية"  صفة  و�ّكن  املوازنات.  نفس  أصول  يف  املدخرات  تلك 

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 
يف  تطرح  التي  الفّنية  التّعّهدات  إستحقاق  ملجابهة  املكّونة  املّدخرات  باستثناء  املذكورة،  املّدخرات  تكوين 
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:

التكوين املهني شهريّا عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب األداء عىل  الفصل 29 من قانون  طبقا ألحكام 
أساس املبلغ الشهري الخام للمرتبات واألجور مه� كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض �ا يف 
ذلك اإلمتيازات العينية وقبل طرح املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد 
بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل املؤجر بعنوان الض�ن 
اإلجت�عي ال تشملها قاعدة إحتساب األداء عىل التكوين املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف 

عقود التأم° الج�عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمنتفع� من عقود التأم� عىل الحياة من معاليم 
التّسجيل املوظّفة عىل الّرتكات.

4 - إعفاء وصوالت التأم� من الطّابع الجبا¶ املحّدد بـ 0,300 دينار املنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة 
.ßمن الفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا I

التأم� وعموالت وسطاء  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضعة  التأم�  وإعادة  التأم�  عملّيات  إعفاء   -  5
"أ"  الجدول  مكّرر من  31 و31  العددين  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  املضافة  القيمة  األداء عىل  التأم� من 

امللحق �جلّة األداء عىل القيمة املضافة.  

       ملحق عدد 22:

مهام رئاسة الهيئة والكتابة العامة

مهام رئيس الهيئة وصالحياته:

ويتوّىل رئيس الهيئة تسي´ الهيئة والترصّف يف الّشؤون الفنية واإلدارية واملالية ملختلف مصالحها املضبوطة 
بالهيكل التنظيمي، ويبارش بصفة عامة كافة املشموالت التي تعهد إليه �قتىض الّنصوص الترشيعية والرتتيبية 

املنظّمة لها وتفويضات مجلس الهيئة.

مهام الكاتب العام وصالحياته:

تكلّف الكتابة العامة خاصة باملهام التالية:
مساعدة رئيس الهيئة يف أداء وظائفه اإلدارية،

الّسهر عىل تنفيذ ما إتّخذ من إجراءات وقرارات يف نطاق املهام املوكولة إليه من قبل رئيس الهيئة،
اإلعداد املادي ألع�ل مجلس الهيئة،

اإلرشاف املبارش عىل اإلدارة العامة لهياكل املساندة واإلدارة العامة للمصالح املشرتكة.

مهام مجلس الهيئة وتركيبته

املهام:

هو السلطة املؤّهلة للقيام بأع�ل الهيئة ويتوّىل عىل وجه الخصوص:
ضبط السياسة العامة للهيئة،  –

مشاريع  وإعداد  التأم°  مجال  يف  والتنظيمية  والرتتيبية  الترشيعيّة  الصبغة  ذات  املسائل  دراسة   –
الّنصوص املتعلّقة بها بطلب من وزير املالية،

إصدار الرتاتيب الالّزمة لحسن تنفيذ أحكام مجلّة التأم°،  –
دراسة مطالب منح الرتاخيص ملؤسسات التأم° إعادة التأم°،  –

منح الرتاخيص لوسطاء التأم° وسحبها منهم،  –
املصادقة عىل قواعد التعامل املهني الواجب إعت�دها من قبل املهن املتصلة بالتأم°،  –

الّنظر يف تقارير الرّقابة وإحالة امللّفات عىل وزير املالية أو عىل لجنة التأديب حسب الحاالت إلتّخاذ   –
العقوبات املستوجبة ومتابعة تنفيذ نتائج أع�ل الرقابة وتوصياتها،

الّنظر يف العرائض املقّدمة حول خدمات التأم°،  –
متابعة نشاط قطاع التأم° واملهن املتّصلة به،  –

القيام بالدراسات املتعلّقة بتطوير وتنظيم قطاع التأم°.  –

الرتكيبة: 

يرتأس رئيس الهيئة مجلسها الذي يتكّون من عرشة (10) أعضاء كالتايل:
– قاض عديل من الرتبة الثالثة،

– مستشار لدى املحكمة اإلدارية،
– مستشار لدى دائرة املحاسبات،

– ممثّل عن وزارة املالية،
– ممثّل عن وزارة الّشؤون اإلجت�عية،

– ممثّل عن البنك املركزي التونيس،
– ممثل عن هيئة السوق املالية،

من ضمنهم  القطاع  يف  العامل°  غ´  من  التأم°  يف  واإلختصاص  الخربة  ذوي  من  أعضاء   (03) وثالثة   –
خب´ إكتواري.

أعضاء اللجنة التأديبية ومهامها

مهامها:

هي لجنة منبثقة عن املجلس تتوّىل خاصة:

– البّت يف املسائل املستوجبة لعقوبات كاإلنذار والتوبيخ،
– تسليط العقوبات املالية عىل املؤسسات يف صور إخاللها بإلتزاماتها تجاه الهيئة (عىل غرار التأخ´ يف 

– توجيه تقاريرها السنوية...)،
– وضع املؤسسات تحت املتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

أعضاؤها: 

ترتكّب لجنة التأديب من خمسة (05) أعضاء كالتايل:

- قايض من الرتبة الثالثة                                      (رئيس)،
- مستشار لدى املحكمة اإلدارية                            (عضو)،
- ممثّل وزير املالية                                            (عضو)،

- من ذوي الخربة                                               (عضو)، 
- املدير التنفيذي للجمعية املهنية لرشكات التأم°      (عضو).

املصالح الفنية واإلدارية للهيئة وهيكلها التنظيمي

املصالح الفنية واإلدارية:

وتعّد  فيها  وتدقّق  امللّفات  وتعّد  الهيئة  شؤون  ومتابعة  الكتابة  أع�ل  واإلدارية  الفنية  املصالح  تتوّىل 
الّدراسات وتقوم باملهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها.  

الهيكل التنظيمي:

يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأم°:

الكتابة العامة،  -
اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم° وإعادة التأم°،  -
اإلدارة العامة للرّقابة عىل املهن التأمينية والهياكل املتّصلة،  -

اإلدارة العامة للدراسات والترشيع وتطوير القطاع،  -
اإلدارة العامة لهياكل املساندة،  -

اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة،  -
وحدة التدقيق الداخيل ومراقبة الترصّف،  -

وحدة التعاون والعالقات الخارجية،  -
خليّة العالقات مع املواطن والجودة،  -

خليّة اإلعالم،  -
مكتب الضبط املركزي.   -

       التقرير العام ملراجع الحسابات 
       السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

العامة  للهيئة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  بها،  بتكليفنا  تفّضلتم  التي  الحسابات  مراجعة  ملهّمة  تنفيذا 
وجدول  النتائج  وقاÝة  املوازنة  من  تتكّون  والتي   ،2019 ديسمرب   31 يف  املختومة  املحاسبية  للسنة  للتأم° 

التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

�قدار  وربحا  دينار   23.469.420 �بلغ  للموازنة  صافيا  مجموعا  تربز   2019 لسنة  املالية  القوائم  إّن 
1.615.067 دينار.

يف رأينا، إّن القوائـم املالية للهيئة العامة للتأم° واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة 
النقدية  تدفقاتها  وعن  أع�لها  نتائج  وعن  املالية  وضعيتها  عــــن  الجوهرية،  الجــوانب  كافة  من  وفيّة 

للسنـــة املختومة يف 31 ديسمرب 2019 وفقا للمعاي´ املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية. إّن مسؤولياتنا وفقا لهذه 
املعاي´ موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ° عن الهيئة وفقا ملتطلّبات معاي´ 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 ومالÝة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث´ عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات 
قدäة عالقة تعود إىل سنوات 2018 وما قبلها، ð يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 25.492 دينار
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ´ مدرجة بالكشوفات البنكية: 3.387 دينار

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 38.775 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 2019، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من 

القوائم املالية.  

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعاي´ املحاسبة التونسية، وعن 
الرقابة 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 مسؤوال عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. 
ويتعّ° عليها اإلفصاح عن أمور تتعلّق بإستمرارية اإلستغالل وإستخدام أساس إستمرارية اإلستغالل املحاسبي 

عندما ينطبق ذلك وما ð 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: 

األخطاء  من  خالية  ككّل  املالية  القوائم  كانت  إذا  في�  معقول  تأكيد  عىل  الحصول  هي  أهدافنا  إّن 
الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

به وفقا  القيام  تّم  الذي  التدقيق  بأّن  ليس ض�نة  التأكيد، ولكّنه  املعقول هو مستوى عال من  التأكيد 
للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف داÝا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

أو  فردي  بشكل  كانت،  إذا  وتعترب جوهرية  الخطأ،  أو  الغّش  من  تنشأ  أن  الجوهرية äكن  األخطاء  إّن 
القوائم  قبل مستعميل هذه  من  املتّخذة  اإلقتصادية  القرارات  معقول عىل  بشكل  تؤثّر  أن  ممكن  إج�يل، 

املالية.

التونسية، نقوم ��رسة  البالد  بها يف  للتدقيق املعمول  الدولية  للمعاي´  التدقيق وفقا  كجزء من عملية 
اإلجتهاد املهني واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ، وكذلك 
تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومالÝة 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.

ذات  واإليضاحات  املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  تقييم   •
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 هنالك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف äكن 
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 اإلفصاح 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 
�ثّل املعامالت واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.

له  املخطط  التدقيق  وتوقيت  نطاق  بخصوص  الحوكمة  عن  املسؤول°  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد   •
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:

باإلجراءات  املتعلّقة  تقديم مالحظاتنا وتوصياتنا  الداخلية لسنة 2019. ويقع  الرقابة  نظام  قمنا بفحص 
اإلدارية واملالية واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض 
القوائم املالية ð 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 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه ð يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود 
إتّفاقيات أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا ð 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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وتتوزع املساه�ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة �ّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك 
�وجب 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 وإ�امه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمر عدد 4651 لسنة 2011 املؤرخ يف 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي 
عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2018 بثالث (3) دنان´ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم° يقع 

إصداره �ناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم°. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 
املتعلّق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب تسي´ وطرق �ويل هذا الصندوق ك� تّم تنقيحه باألمر عدد 2123 
لسنة 2002 املؤرخ يف 23 ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم° بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس 
هذه  وتهّم  التّأم°.  وإعادة  والّرضائب  اإللغاءات  من  والّصافية  املنقيض  الّشهر  خالل  الّصادرة  األقساط 

املساهمة جميع أصناف التّأم° باستثناء التّأم° عىل الحياة وتكوين األموال.

  • املساه�ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق �قتىض 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.

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل الثالث من األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤّرخ فـــي 28 أوت 
له،  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  ́ه  تسي الصندوق وطرق  تدّخل  إجراءات  بضبط  واملتعلّق   2006
نسبة هــذه املســاهمة بـ 0,4 % من األقساط أو معاليم اإلشرتاك الصادرة بعنوان تأم° العربات الربية ذات 

محرّك والصافية من األداءات واإللغاءات.

   ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم° �قتىض العنوان السادس من مجلة التأم° ك� تّم تنقيحها وإ�امها �قتىض 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل 

وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• مساهمة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� يف موارد الهيئة:

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° 
فيها مستوجبا  يكون  التي  السنة  نفس  الهيئة خالل  موارد  بعنوان مساهمتها يف  التأم°  إعادة  ومؤسسات 
وبحساب أربعة أقساط تدفع يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ×وذج 

تضبطه الهيئة.

• معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم° وقد حــّدد الفصل الثاÚ 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 �قتىض 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 �قتىض 

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 قاÝة املنتفع° من الض�نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه� 
كان الض�ن املمنوح،

- توسيع اإلمتياز الجباß يف إتجاه �ك° املؤسسات املكتتبة لعقود تأم° عىل الحياة وتكوين األموال من 
التأم° عىل الحياة وتكوين األموال املرتبطة بض�ن إلتزاماتها  التأم° املدفوعة بعنوان عقود  طرح أقساط 

املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن âانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل 
كل املنخرط° يف عقود التأم° الج�عي ال تقل عن âانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة 

بهذا العنوان بالنسبة للعقود املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 
،ßة املنتفع° يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباÝتحديد قا -

- تحديد نسبة دنيا ملساهمة املنخرط يف عقود التأم° الج�عي ال äكن دونها للمكتتب وال للمنخرط 
قبل غرة  املكتتبة  العقود  الرشط عىل  العنوان. وينسحب هذا  بهذا  املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  االنتفاع 

جانفي 2014 رشط وجود مساهمة للمنخرط يف العقد،
إللتزامات  تنفيذا  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم°  عقود  بعنوان  لألجراء  املدفوعة  املبالغ  إستثناء   -

املكتتب املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

يتعّ° عىل مؤسسات التأم° طبقا ألحكام الفصل 59 من مجلة التأم° أن تقوم بتسجيل املدخرات الفنية 
الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع° بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال 
من  غ´ها  عن  الفنية  املدخرات  �ييز  من  "الفنية"  صفة  و�ّكن  املوازنات.  نفس  أصول  يف  املدخرات  تلك 

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 
يف  تطرح  التي  الفّنية  التّعّهدات  إستحقاق  ملجابهة  املكّونة  املّدخرات  باستثناء  املذكورة،  املّدخرات  تكوين 
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:

التكوين املهني شهريّا عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب األداء عىل  الفصل 29 من قانون  طبقا ألحكام 
أساس املبلغ الشهري الخام للمرتبات واألجور مه� كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض �ا يف 
ذلك اإلمتيازات العينية وقبل طرح املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد 
بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل املؤجر بعنوان الض�ن 
اإلجت�عي ال تشملها قاعدة إحتساب األداء عىل التكوين املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف 

عقود التأم° الج�عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمنتفع� من عقود التأم� عىل الحياة من معاليم 
التّسجيل املوظّفة عىل الّرتكات.

4 - إعفاء وصوالت التأم� من الطّابع الجبا¶ املحّدد بـ 0,300 دينار املنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة 
.ßمن الفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا I

التأم� وعموالت وسطاء  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضعة  التأم�  وإعادة  التأم�  عملّيات  إعفاء   -  5
"أ"  الجدول  مكّرر من  31 و31  العددين  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  املضافة  القيمة  األداء عىل  التأم� من 

امللحق �جلّة األداء عىل القيمة املضافة.  

       ملحق عدد 22:

مهام رئاسة الهيئة والكتابة العامة

مهام رئيس الهيئة وصالحياته:

ويتوّىل رئيس الهيئة تسي´ الهيئة والترصّف يف الّشؤون الفنية واإلدارية واملالية ملختلف مصالحها املضبوطة 
بالهيكل التنظيمي، ويبارش بصفة عامة كافة املشموالت التي تعهد إليه �قتىض الّنصوص الترشيعية والرتتيبية 

املنظّمة لها وتفويضات مجلس الهيئة.

مهام الكاتب العام وصالحياته:

تكلّف الكتابة العامة خاصة باملهام التالية:
مساعدة رئيس الهيئة يف أداء وظائفه اإلدارية،

الّسهر عىل تنفيذ ما إتّخذ من إجراءات وقرارات يف نطاق املهام املوكولة إليه من قبل رئيس الهيئة،
اإلعداد املادي ألع�ل مجلس الهيئة،

اإلرشاف املبارش عىل اإلدارة العامة لهياكل املساندة واإلدارة العامة للمصالح املشرتكة.

مهام مجلس الهيئة وتركيبته

املهام:

هو السلطة املؤّهلة للقيام بأع�ل الهيئة ويتوّىل عىل وجه الخصوص:
ضبط السياسة العامة للهيئة،  –

مشاريع  وإعداد  التأم°  مجال  يف  والتنظيمية  والرتتيبية  الترشيعيّة  الصبغة  ذات  املسائل  دراسة   –
الّنصوص املتعلّقة بها بطلب من وزير املالية،

إصدار الرتاتيب الالّزمة لحسن تنفيذ أحكام مجلّة التأم°،  –
دراسة مطالب منح الرتاخيص ملؤسسات التأم° إعادة التأم°،  –

منح الرتاخيص لوسطاء التأم° وسحبها منهم،  –
املصادقة عىل قواعد التعامل املهني الواجب إعت�دها من قبل املهن املتصلة بالتأم°،  –

الّنظر يف تقارير الرّقابة وإحالة امللّفات عىل وزير املالية أو عىل لجنة التأديب حسب الحاالت إلتّخاذ   –
العقوبات املستوجبة ومتابعة تنفيذ نتائج أع�ل الرقابة وتوصياتها،

الّنظر يف العرائض املقّدمة حول خدمات التأم°،  –
متابعة نشاط قطاع التأم° واملهن املتّصلة به،  –

القيام بالدراسات املتعلّقة بتطوير وتنظيم قطاع التأم°.  –

الرتكيبة: 

يرتأس رئيس الهيئة مجلسها الذي يتكّون من عرشة (10) أعضاء كالتايل:
– قاض عديل من الرتبة الثالثة،

– مستشار لدى املحكمة اإلدارية،
– مستشار لدى دائرة املحاسبات،

– ممثّل عن وزارة املالية،
– ممثّل عن وزارة الّشؤون اإلجت�عية،

– ممثّل عن البنك املركزي التونيس،
– ممثل عن هيئة السوق املالية،

من ضمنهم  القطاع  يف  العامل°  غ´  من  التأم°  يف  واإلختصاص  الخربة  ذوي  من  أعضاء   (03) وثالثة   –
خب´ إكتواري.

أعضاء اللجنة التأديبية ومهامها

مهامها:

هي لجنة منبثقة عن املجلس تتوّىل خاصة:

– البّت يف املسائل املستوجبة لعقوبات كاإلنذار والتوبيخ،
– تسليط العقوبات املالية عىل املؤسسات يف صور إخاللها بإلتزاماتها تجاه الهيئة (عىل غرار التأخ´ يف 

– توجيه تقاريرها السنوية...)،
– وضع املؤسسات تحت املتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

أعضاؤها: 

ترتكّب لجنة التأديب من خمسة (05) أعضاء كالتايل:

- قايض من الرتبة الثالثة                                      (رئيس)،
- مستشار لدى املحكمة اإلدارية                            (عضو)،
- ممثّل وزير املالية                                            (عضو)،

- من ذوي الخربة                                               (عضو)، 
- املدير التنفيذي للجمعية املهنية لرشكات التأم°      (عضو).

املصالح الفنية واإلدارية للهيئة وهيكلها التنظيمي

املصالح الفنية واإلدارية:

وتعّد  فيها  وتدقّق  امللّفات  وتعّد  الهيئة  شؤون  ومتابعة  الكتابة  أع�ل  واإلدارية  الفنية  املصالح  تتوّىل 
الّدراسات وتقوم باملهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها.  

الهيكل التنظيمي:

يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأم°:

الكتابة العامة،  -
اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم° وإعادة التأم°،  -
اإلدارة العامة للرّقابة عىل املهن التأمينية والهياكل املتّصلة،  -

اإلدارة العامة للدراسات والترشيع وتطوير القطاع،  -
اإلدارة العامة لهياكل املساندة،  -

اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة،  -
وحدة التدقيق الداخيل ومراقبة الترصّف،  -

وحدة التعاون والعالقات الخارجية،  -
خليّة العالقات مع املواطن والجودة،  -

خليّة اإلعالم،  -
مكتب الضبط املركزي.   -

       التقرير العام ملراجع الحسابات 
       السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

العامة  للهيئة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  بها،  بتكليفنا  تفّضلتم  التي  الحسابات  مراجعة  ملهّمة  تنفيذا 
وجدول  النتائج  وقاÝة  املوازنة  من  تتكّون  والتي   ،2019 ديسمرب   31 يف  املختومة  املحاسبية  للسنة  للتأم° 

التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

�قدار  وربحا  دينار   23.469.420 �بلغ  للموازنة  صافيا  مجموعا  تربز   2019 لسنة  املالية  القوائم  إّن 
1.615.067 دينار.

يف رأينا، إّن القوائـم املالية للهيئة العامة للتأم° واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة 
النقدية  تدفقاتها  وعن  أع�لها  نتائج  وعن  املالية  وضعيتها  عــــن  الجوهرية،  الجــوانب  كافة  من  وفيّة 

للسنـــة املختومة يف 31 ديسمرب 2019 وفقا للمعاي´ املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية. إّن مسؤولياتنا وفقا لهذه 
املعاي´ موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ° عن الهيئة وفقا ملتطلّبات معاي´ 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 ومالÝة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث´ عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات 
قدäة عالقة تعود إىل سنوات 2018 وما قبلها، ð يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 25.492 دينار
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ´ مدرجة بالكشوفات البنكية: 3.387 دينار

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 38.775 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 2019، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من 

القوائم املالية.  

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعاي´ املحاسبة التونسية، وعن 
الرقابة 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 مسؤوال عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. 
ويتعّ° عليها اإلفصاح عن أمور تتعلّق بإستمرارية اإلستغالل وإستخدام أساس إستمرارية اإلستغالل املحاسبي 

عندما ينطبق ذلك وما ð 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: 

األخطاء  من  خالية  ككّل  املالية  القوائم  كانت  إذا  في�  معقول  تأكيد  عىل  الحصول  هي  أهدافنا  إّن 
الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

به وفقا  القيام  تّم  الذي  التدقيق  بأّن  ليس ض�نة  التأكيد، ولكّنه  املعقول هو مستوى عال من  التأكيد 
للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف داÝا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

أو  فردي  بشكل  كانت،  إذا  وتعترب جوهرية  الخطأ،  أو  الغّش  من  تنشأ  أن  الجوهرية äكن  األخطاء  إّن 
القوائم  قبل مستعميل هذه  من  املتّخذة  اإلقتصادية  القرارات  معقول عىل  بشكل  تؤثّر  أن  ممكن  إج�يل، 

املالية.

التونسية، نقوم ��رسة  البالد  بها يف  للتدقيق املعمول  الدولية  للمعاي´  التدقيق وفقا  كجزء من عملية 
اإلجتهاد املهني واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ، وكذلك 
تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومالÝة 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.

ذات  واإليضاحات  املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  تقييم   •
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 هنالك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف äكن 
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 اإلفصاح 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 
�ثّل املعامالت واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.

له  املخطط  التدقيق  وتوقيت  نطاق  بخصوص  الحوكمة  عن  املسؤول°  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد   •
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:

باإلجراءات  املتعلّقة  تقديم مالحظاتنا وتوصياتنا  الداخلية لسنة 2019. ويقع  الرقابة  نظام  قمنا بفحص 
اإلدارية واملالية واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض 
القوائم املالية ð 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 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه ð يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود 
إتّفاقيات أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا ð 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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وتتوزع املساه�ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة �ّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك 
�وجب 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 وإ�امه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمر عدد 4651 لسنة 2011 املؤرخ يف 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي 
عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2018 بثالث (3) دنان´ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم° يقع 

إصداره �ناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم°. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 
املتعلّق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب تسي´ وطرق �ويل هذا الصندوق ك� تّم تنقيحه باألمر عدد 2123 
لسنة 2002 املؤرخ يف 23 ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم° بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس 
هذه  وتهّم  التّأم°.  وإعادة  والّرضائب  اإللغاءات  من  والّصافية  املنقيض  الّشهر  خالل  الّصادرة  األقساط 

املساهمة جميع أصناف التّأم° باستثناء التّأم° عىل الحياة وتكوين األموال.

  • املساه�ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق �قتىض 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.

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل الثالث من األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤّرخ فـــي 28 أوت 
له،  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  ́ه  تسي الصندوق وطرق  تدّخل  إجراءات  بضبط  واملتعلّق   2006
نسبة هــذه املســاهمة بـ 0,4 % من األقساط أو معاليم اإلشرتاك الصادرة بعنوان تأم° العربات الربية ذات 

محرّك والصافية من األداءات واإللغاءات.

   ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم° �قتىض العنوان السادس من مجلة التأم° ك� تّم تنقيحها وإ�امها �قتىض 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل 

وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• مساهمة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� يف موارد الهيئة:

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° 
فيها مستوجبا  يكون  التي  السنة  نفس  الهيئة خالل  موارد  بعنوان مساهمتها يف  التأم°  إعادة  ومؤسسات 
وبحساب أربعة أقساط تدفع يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ×وذج 

تضبطه الهيئة.

• معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم° وقد حــّدد الفصل الثاÚ 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 �قتىض 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 �قتىض 

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 قاÝة املنتفع° من الض�نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه� 
كان الض�ن املمنوح،

- توسيع اإلمتياز الجباß يف إتجاه �ك° املؤسسات املكتتبة لعقود تأم° عىل الحياة وتكوين األموال من 
التأم° عىل الحياة وتكوين األموال املرتبطة بض�ن إلتزاماتها  التأم° املدفوعة بعنوان عقود  طرح أقساط 

املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن âانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل 
كل املنخرط° يف عقود التأم° الج�عي ال تقل عن âانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة 

بهذا العنوان بالنسبة للعقود املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 
،ßة املنتفع° يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباÝتحديد قا -

- تحديد نسبة دنيا ملساهمة املنخرط يف عقود التأم° الج�عي ال äكن دونها للمكتتب وال للمنخرط 
قبل غرة  املكتتبة  العقود  الرشط عىل  العنوان. وينسحب هذا  بهذا  املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  االنتفاع 

جانفي 2014 رشط وجود مساهمة للمنخرط يف العقد،
إللتزامات  تنفيذا  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم°  عقود  بعنوان  لألجراء  املدفوعة  املبالغ  إستثناء   -

املكتتب املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

يتعّ° عىل مؤسسات التأم° طبقا ألحكام الفصل 59 من مجلة التأم° أن تقوم بتسجيل املدخرات الفنية 
الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع° بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال 
من  غ´ها  عن  الفنية  املدخرات  �ييز  من  "الفنية"  صفة  و�ّكن  املوازنات.  نفس  أصول  يف  املدخرات  تلك 

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 
يف  تطرح  التي  الفّنية  التّعّهدات  إستحقاق  ملجابهة  املكّونة  املّدخرات  باستثناء  املذكورة،  املّدخرات  تكوين 
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:

التكوين املهني شهريّا عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب األداء عىل  الفصل 29 من قانون  طبقا ألحكام 
أساس املبلغ الشهري الخام للمرتبات واألجور مه� كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض �ا يف 
ذلك اإلمتيازات العينية وقبل طرح املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد 
بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل املؤجر بعنوان الض�ن 
اإلجت�عي ال تشملها قاعدة إحتساب األداء عىل التكوين املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف 

عقود التأم° الج�عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمنتفع� من عقود التأم� عىل الحياة من معاليم 
التّسجيل املوظّفة عىل الّرتكات.

4 - إعفاء وصوالت التأم� من الطّابع الجبا¶ املحّدد بـ 0,300 دينار املنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة 
.ßمن الفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا I

التأم� وعموالت وسطاء  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضعة  التأم�  وإعادة  التأم�  عملّيات  إعفاء   -  5
"أ"  الجدول  مكّرر من  31 و31  العددين  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  املضافة  القيمة  األداء عىل  التأم� من 

امللحق �جلّة األداء عىل القيمة املضافة.  

       ملحق عدد 22:

مهام رئاسة الهيئة والكتابة العامة

مهام رئيس الهيئة وصالحياته:

ويتوّىل رئيس الهيئة تسي´ الهيئة والترصّف يف الّشؤون الفنية واإلدارية واملالية ملختلف مصالحها املضبوطة 
بالهيكل التنظيمي، ويبارش بصفة عامة كافة املشموالت التي تعهد إليه �قتىض الّنصوص الترشيعية والرتتيبية 

املنظّمة لها وتفويضات مجلس الهيئة.

مهام الكاتب العام وصالحياته:

تكلّف الكتابة العامة خاصة باملهام التالية:
مساعدة رئيس الهيئة يف أداء وظائفه اإلدارية،

الّسهر عىل تنفيذ ما إتّخذ من إجراءات وقرارات يف نطاق املهام املوكولة إليه من قبل رئيس الهيئة،
اإلعداد املادي ألع�ل مجلس الهيئة،

اإلرشاف املبارش عىل اإلدارة العامة لهياكل املساندة واإلدارة العامة للمصالح املشرتكة.

مهام مجلس الهيئة وتركيبته

املهام:

هو السلطة املؤّهلة للقيام بأع�ل الهيئة ويتوّىل عىل وجه الخصوص:
ضبط السياسة العامة للهيئة،  –

مشاريع  وإعداد  التأم°  مجال  يف  والتنظيمية  والرتتيبية  الترشيعيّة  الصبغة  ذات  املسائل  دراسة   –
الّنصوص املتعلّقة بها بطلب من وزير املالية،

إصدار الرتاتيب الالّزمة لحسن تنفيذ أحكام مجلّة التأم°،  –
دراسة مطالب منح الرتاخيص ملؤسسات التأم° إعادة التأم°،  –

منح الرتاخيص لوسطاء التأم° وسحبها منهم،  –
املصادقة عىل قواعد التعامل املهني الواجب إعت�دها من قبل املهن املتصلة بالتأم°،  –

الّنظر يف تقارير الرّقابة وإحالة امللّفات عىل وزير املالية أو عىل لجنة التأديب حسب الحاالت إلتّخاذ   –
العقوبات املستوجبة ومتابعة تنفيذ نتائج أع�ل الرقابة وتوصياتها،

الّنظر يف العرائض املقّدمة حول خدمات التأم°،  –
متابعة نشاط قطاع التأم° واملهن املتّصلة به،  –

القيام بالدراسات املتعلّقة بتطوير وتنظيم قطاع التأم°.  –

الرتكيبة: 

يرتأس رئيس الهيئة مجلسها الذي يتكّون من عرشة (10) أعضاء كالتايل:
– قاض عديل من الرتبة الثالثة،

– مستشار لدى املحكمة اإلدارية،
– مستشار لدى دائرة املحاسبات،

– ممثّل عن وزارة املالية،
– ممثّل عن وزارة الّشؤون اإلجت�عية،

– ممثّل عن البنك املركزي التونيس،
– ممثل عن هيئة السوق املالية،

من ضمنهم  القطاع  يف  العامل°  غ´  من  التأم°  يف  واإلختصاص  الخربة  ذوي  من  أعضاء   (03) وثالثة   –
خب´ إكتواري.

أعضاء اللجنة التأديبية ومهامها

مهامها:

هي لجنة منبثقة عن املجلس تتوّىل خاصة:

– البّت يف املسائل املستوجبة لعقوبات كاإلنذار والتوبيخ،
– تسليط العقوبات املالية عىل املؤسسات يف صور إخاللها بإلتزاماتها تجاه الهيئة (عىل غرار التأخ´ يف 

– توجيه تقاريرها السنوية...)،
– وضع املؤسسات تحت املتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

أعضاؤها: 

ترتكّب لجنة التأديب من خمسة (05) أعضاء كالتايل:

- قايض من الرتبة الثالثة                                      (رئيس)،
- مستشار لدى املحكمة اإلدارية                            (عضو)،
- ممثّل وزير املالية                                            (عضو)،

- من ذوي الخربة                                               (عضو)، 
- املدير التنفيذي للجمعية املهنية لرشكات التأم°      (عضو).

املصالح الفنية واإلدارية للهيئة وهيكلها التنظيمي

املصالح الفنية واإلدارية:

وتعّد  فيها  وتدقّق  امللّفات  وتعّد  الهيئة  شؤون  ومتابعة  الكتابة  أع�ل  واإلدارية  الفنية  املصالح  تتوّىل 
الّدراسات وتقوم باملهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها.  

الهيكل التنظيمي:

يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأم°:

الكتابة العامة،  -
اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم° وإعادة التأم°،  -
اإلدارة العامة للرّقابة عىل املهن التأمينية والهياكل املتّصلة،  -

اإلدارة العامة للدراسات والترشيع وتطوير القطاع،  -
اإلدارة العامة لهياكل املساندة،  -

اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة،  -
وحدة التدقيق الداخيل ومراقبة الترصّف،  -

وحدة التعاون والعالقات الخارجية،  -
خليّة العالقات مع املواطن والجودة،  -

خليّة اإلعالم،  -
مكتب الضبط املركزي.   -

       التقرير العام ملراجع الحسابات 
       السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

العامة  للهيئة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  بها،  بتكليفنا  تفّضلتم  التي  الحسابات  مراجعة  ملهّمة  تنفيذا 
وجدول  النتائج  وقاÝة  املوازنة  من  تتكّون  والتي   ،2019 ديسمرب   31 يف  املختومة  املحاسبية  للسنة  للتأم° 

التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

�قدار  وربحا  دينار   23.469.420 �بلغ  للموازنة  صافيا  مجموعا  تربز   2019 لسنة  املالية  القوائم  إّن 
1.615.067 دينار.

يف رأينا، إّن القوائـم املالية للهيئة العامة للتأم° واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة 
النقدية  تدفقاتها  وعن  أع�لها  نتائج  وعن  املالية  وضعيتها  عــــن  الجوهرية،  الجــوانب  كافة  من  وفيّة 

للسنـــة املختومة يف 31 ديسمرب 2019 وفقا للمعاي´ املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية. إّن مسؤولياتنا وفقا لهذه 
املعاي´ موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ° عن الهيئة وفقا ملتطلّبات معاي´ 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 ومالÝة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث´ عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات 
قدäة عالقة تعود إىل سنوات 2018 وما قبلها، ð يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 25.492 دينار
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ´ مدرجة بالكشوفات البنكية: 3.387 دينار

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 38.775 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 2019، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من 

القوائم املالية.  

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعاي´ املحاسبة التونسية، وعن 
الرقابة 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 مسؤوال عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. 
ويتعّ° عليها اإلفصاح عن أمور تتعلّق بإستمرارية اإلستغالل وإستخدام أساس إستمرارية اإلستغالل املحاسبي 

عندما ينطبق ذلك وما ð 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: 

األخطاء  من  خالية  ككّل  املالية  القوائم  كانت  إذا  في�  معقول  تأكيد  عىل  الحصول  هي  أهدافنا  إّن 
الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

به وفقا  القيام  تّم  الذي  التدقيق  بأّن  ليس ض�نة  التأكيد، ولكّنه  املعقول هو مستوى عال من  التأكيد 
للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف داÝا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

أو  فردي  بشكل  كانت،  إذا  وتعترب جوهرية  الخطأ،  أو  الغّش  من  تنشأ  أن  الجوهرية äكن  األخطاء  إّن 
القوائم  قبل مستعميل هذه  من  املتّخذة  اإلقتصادية  القرارات  معقول عىل  بشكل  تؤثّر  أن  ممكن  إج�يل، 

املالية.

التونسية، نقوم ��رسة  البالد  بها يف  للتدقيق املعمول  الدولية  للمعاي´  التدقيق وفقا  كجزء من عملية 
اإلجتهاد املهني واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ، وكذلك 
تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومالÝة 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.

ذات  واإليضاحات  املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  تقييم   •
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 هنالك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف äكن 
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 اإلفصاح 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 
�ثّل املعامالت واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.

له  املخطط  التدقيق  وتوقيت  نطاق  بخصوص  الحوكمة  عن  املسؤول°  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد   •
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:

باإلجراءات  املتعلّقة  تقديم مالحظاتنا وتوصياتنا  الداخلية لسنة 2019. ويقع  الرقابة  نظام  قمنا بفحص 
اإلدارية واملالية واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض 
القوائم املالية ð 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 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه ð يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود 
إتّفاقيات أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا ð 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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وتتوزع املساه�ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة �ّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك 
�وجب 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 وإ�امه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمر عدد 4651 لسنة 2011 املؤرخ يف 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي 
عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2018 بثالث (3) دنان´ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم° يقع 

إصداره �ناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم°. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 
املتعلّق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب تسي´ وطرق �ويل هذا الصندوق ك� تّم تنقيحه باألمر عدد 2123 
لسنة 2002 املؤرخ يف 23 ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم° بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس 
هذه  وتهّم  التّأم°.  وإعادة  والّرضائب  اإللغاءات  من  والّصافية  املنقيض  الّشهر  خالل  الّصادرة  األقساط 

املساهمة جميع أصناف التّأم° باستثناء التّأم° عىل الحياة وتكوين األموال.

  • املساه�ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق �قتىض 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.

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل الثالث من األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤّرخ فـــي 28 أوت 
له،  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  ́ه  تسي الصندوق وطرق  تدّخل  إجراءات  بضبط  واملتعلّق   2006
نسبة هــذه املســاهمة بـ 0,4 % من األقساط أو معاليم اإلشرتاك الصادرة بعنوان تأم° العربات الربية ذات 

محرّك والصافية من األداءات واإللغاءات.

   ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم° �قتىض العنوان السادس من مجلة التأم° ك� تّم تنقيحها وإ�امها �قتىض 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل 

وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• مساهمة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� يف موارد الهيئة:

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° 
فيها مستوجبا  يكون  التي  السنة  نفس  الهيئة خالل  موارد  بعنوان مساهمتها يف  التأم°  إعادة  ومؤسسات 
وبحساب أربعة أقساط تدفع يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ×وذج 

تضبطه الهيئة.

• معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم° وقد حــّدد الفصل الثاÚ 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 �قتىض 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 �قتىض 

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 قاÝة املنتفع° من الض�نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه� 
كان الض�ن املمنوح،

- توسيع اإلمتياز الجباß يف إتجاه �ك° املؤسسات املكتتبة لعقود تأم° عىل الحياة وتكوين األموال من 
التأم° عىل الحياة وتكوين األموال املرتبطة بض�ن إلتزاماتها  التأم° املدفوعة بعنوان عقود  طرح أقساط 

املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن âانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل 
كل املنخرط° يف عقود التأم° الج�عي ال تقل عن âانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة 

بهذا العنوان بالنسبة للعقود املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 
،ßة املنتفع° يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباÝتحديد قا -

- تحديد نسبة دنيا ملساهمة املنخرط يف عقود التأم° الج�عي ال äكن دونها للمكتتب وال للمنخرط 
قبل غرة  املكتتبة  العقود  الرشط عىل  العنوان. وينسحب هذا  بهذا  املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  االنتفاع 

جانفي 2014 رشط وجود مساهمة للمنخرط يف العقد،
إللتزامات  تنفيذا  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم°  عقود  بعنوان  لألجراء  املدفوعة  املبالغ  إستثناء   -

املكتتب املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

يتعّ° عىل مؤسسات التأم° طبقا ألحكام الفصل 59 من مجلة التأم° أن تقوم بتسجيل املدخرات الفنية 
الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع° بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال 
من  غ´ها  عن  الفنية  املدخرات  �ييز  من  "الفنية"  صفة  و�ّكن  املوازنات.  نفس  أصول  يف  املدخرات  تلك 

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 
يف  تطرح  التي  الفّنية  التّعّهدات  إستحقاق  ملجابهة  املكّونة  املّدخرات  باستثناء  املذكورة،  املّدخرات  تكوين 
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:

التكوين املهني شهريّا عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب األداء عىل  الفصل 29 من قانون  طبقا ألحكام 
أساس املبلغ الشهري الخام للمرتبات واألجور مه� كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض �ا يف 
ذلك اإلمتيازات العينية وقبل طرح املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد 
بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل املؤجر بعنوان الض�ن 
اإلجت�عي ال تشملها قاعدة إحتساب األداء عىل التكوين املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف 

عقود التأم° الج�عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمنتفع� من عقود التأم� عىل الحياة من معاليم 
التّسجيل املوظّفة عىل الّرتكات.

4 - إعفاء وصوالت التأم� من الطّابع الجبا¶ املحّدد بـ 0,300 دينار املنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة 
.ßمن الفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا I

التأم� وعموالت وسطاء  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضعة  التأم�  وإعادة  التأم�  عملّيات  إعفاء   -  5
"أ"  الجدول  مكّرر من  31 و31  العددين  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  املضافة  القيمة  األداء عىل  التأم� من 

امللحق �جلّة األداء عىل القيمة املضافة.  

       ملحق عدد 22:

مهام رئاسة الهيئة والكتابة العامة

مهام رئيس الهيئة وصالحياته:

ويتوّىل رئيس الهيئة تسي´ الهيئة والترصّف يف الّشؤون الفنية واإلدارية واملالية ملختلف مصالحها املضبوطة 
بالهيكل التنظيمي، ويبارش بصفة عامة كافة املشموالت التي تعهد إليه �قتىض الّنصوص الترشيعية والرتتيبية 

املنظّمة لها وتفويضات مجلس الهيئة.

مهام الكاتب العام وصالحياته:

تكلّف الكتابة العامة خاصة باملهام التالية:
مساعدة رئيس الهيئة يف أداء وظائفه اإلدارية،

الّسهر عىل تنفيذ ما إتّخذ من إجراءات وقرارات يف نطاق املهام املوكولة إليه من قبل رئيس الهيئة،
اإلعداد املادي ألع�ل مجلس الهيئة،

اإلرشاف املبارش عىل اإلدارة العامة لهياكل املساندة واإلدارة العامة للمصالح املشرتكة.

مهام مجلس الهيئة وتركيبته

املهام:

هو السلطة املؤّهلة للقيام بأع�ل الهيئة ويتوّىل عىل وجه الخصوص:
ضبط السياسة العامة للهيئة،  –

مشاريع  وإعداد  التأم°  مجال  يف  والتنظيمية  والرتتيبية  الترشيعيّة  الصبغة  ذات  املسائل  دراسة   –
الّنصوص املتعلّقة بها بطلب من وزير املالية،

إصدار الرتاتيب الالّزمة لحسن تنفيذ أحكام مجلّة التأم°،  –
دراسة مطالب منح الرتاخيص ملؤسسات التأم° إعادة التأم°،  –

منح الرتاخيص لوسطاء التأم° وسحبها منهم،  –
املصادقة عىل قواعد التعامل املهني الواجب إعت�دها من قبل املهن املتصلة بالتأم°،  –

الّنظر يف تقارير الرّقابة وإحالة امللّفات عىل وزير املالية أو عىل لجنة التأديب حسب الحاالت إلتّخاذ   –
العقوبات املستوجبة ومتابعة تنفيذ نتائج أع�ل الرقابة وتوصياتها،

الّنظر يف العرائض املقّدمة حول خدمات التأم°،  –
متابعة نشاط قطاع التأم° واملهن املتّصلة به،  –

القيام بالدراسات املتعلّقة بتطوير وتنظيم قطاع التأم°.  –

الرتكيبة: 

يرتأس رئيس الهيئة مجلسها الذي يتكّون من عرشة (10) أعضاء كالتايل:
– قاض عديل من الرتبة الثالثة،

– مستشار لدى املحكمة اإلدارية،
– مستشار لدى دائرة املحاسبات،

– ممثّل عن وزارة املالية،
– ممثّل عن وزارة الّشؤون اإلجت�عية،

– ممثّل عن البنك املركزي التونيس،
– ممثل عن هيئة السوق املالية،

من ضمنهم  القطاع  يف  العامل°  غ´  من  التأم°  يف  واإلختصاص  الخربة  ذوي  من  أعضاء   (03) وثالثة   –
خب´ إكتواري.

أعضاء اللجنة التأديبية ومهامها

مهامها:

هي لجنة منبثقة عن املجلس تتوّىل خاصة:

– البّت يف املسائل املستوجبة لعقوبات كاإلنذار والتوبيخ،
– تسليط العقوبات املالية عىل املؤسسات يف صور إخاللها بإلتزاماتها تجاه الهيئة (عىل غرار التأخ´ يف 

– توجيه تقاريرها السنوية...)،
– وضع املؤسسات تحت املتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

أعضاؤها: 

ترتكّب لجنة التأديب من خمسة (05) أعضاء كالتايل:

- قايض من الرتبة الثالثة                                      (رئيس)،
- مستشار لدى املحكمة اإلدارية                            (عضو)،
- ممثّل وزير املالية                                            (عضو)،

- من ذوي الخربة                                               (عضو)، 
- املدير التنفيذي للجمعية املهنية لرشكات التأم°      (عضو).

املصالح الفنية واإلدارية للهيئة وهيكلها التنظيمي

املصالح الفنية واإلدارية:

وتعّد  فيها  وتدقّق  امللّفات  وتعّد  الهيئة  شؤون  ومتابعة  الكتابة  أع�ل  واإلدارية  الفنية  املصالح  تتوّىل 
الّدراسات وتقوم باملهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها.  

الهيكل التنظيمي:

يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأم°:

الكتابة العامة،  -
اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم° وإعادة التأم°،  -
اإلدارة العامة للرّقابة عىل املهن التأمينية والهياكل املتّصلة،  -

اإلدارة العامة للدراسات والترشيع وتطوير القطاع،  -
اإلدارة العامة لهياكل املساندة،  -

اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة،  -
وحدة التدقيق الداخيل ومراقبة الترصّف،  -

وحدة التعاون والعالقات الخارجية،  -
خليّة العالقات مع املواطن والجودة،  -

خليّة اإلعالم،  -
مكتب الضبط املركزي.   -

       التقرير العام ملراجع الحسابات 
       السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

العامة  للهيئة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  بها،  بتكليفنا  تفّضلتم  التي  الحسابات  مراجعة  ملهّمة  تنفيذا 
وجدول  النتائج  وقاÝة  املوازنة  من  تتكّون  والتي   ،2019 ديسمرب   31 يف  املختومة  املحاسبية  للسنة  للتأم° 

التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

�قدار  وربحا  دينار   23.469.420 �بلغ  للموازنة  صافيا  مجموعا  تربز   2019 لسنة  املالية  القوائم  إّن 
1.615.067 دينار.

يف رأينا، إّن القوائـم املالية للهيئة العامة للتأم° واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة 
النقدية  تدفقاتها  وعن  أع�لها  نتائج  وعن  املالية  وضعيتها  عــــن  الجوهرية،  الجــوانب  كافة  من  وفيّة 

للسنـــة املختومة يف 31 ديسمرب 2019 وفقا للمعاي´ املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية. إّن مسؤولياتنا وفقا لهذه 
املعاي´ موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ° عن الهيئة وفقا ملتطلّبات معاي´ 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 ومالÝة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث´ عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات 
قدäة عالقة تعود إىل سنوات 2018 وما قبلها، ð يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 25.492 دينار
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ´ مدرجة بالكشوفات البنكية: 3.387 دينار

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 38.775 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 2019، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من 

القوائم املالية.  

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعاي´ املحاسبة التونسية، وعن 
الرقابة 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 مسؤوال عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. 
ويتعّ° عليها اإلفصاح عن أمور تتعلّق بإستمرارية اإلستغالل وإستخدام أساس إستمرارية اإلستغالل املحاسبي 

عندما ينطبق ذلك وما ð 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: 

األخطاء  من  خالية  ككّل  املالية  القوائم  كانت  إذا  في�  معقول  تأكيد  عىل  الحصول  هي  أهدافنا  إّن 
الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

به وفقا  القيام  تّم  الذي  التدقيق  بأّن  ليس ض�نة  التأكيد، ولكّنه  املعقول هو مستوى عال من  التأكيد 
للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف داÝا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

أو  فردي  بشكل  كانت،  إذا  وتعترب جوهرية  الخطأ،  أو  الغّش  من  تنشأ  أن  الجوهرية äكن  األخطاء  إّن 
القوائم  قبل مستعميل هذه  من  املتّخذة  اإلقتصادية  القرارات  معقول عىل  بشكل  تؤثّر  أن  ممكن  إج�يل، 

املالية.

التونسية، نقوم ��رسة  البالد  بها يف  للتدقيق املعمول  الدولية  للمعاي´  التدقيق وفقا  كجزء من عملية 
اإلجتهاد املهني واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ، وكذلك 
تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومالÝة 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.

ذات  واإليضاحات  املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  تقييم   •
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 هنالك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف äكن 
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 اإلفصاح 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 
�ثّل املعامالت واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.

له  املخطط  التدقيق  وتوقيت  نطاق  بخصوص  الحوكمة  عن  املسؤول°  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد   •
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:

باإلجراءات  املتعلّقة  تقديم مالحظاتنا وتوصياتنا  الداخلية لسنة 2019. ويقع  الرقابة  نظام  قمنا بفحص 
اإلدارية واملالية واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض 
القوائم املالية ð 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 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه ð يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود 
إتّفاقيات أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا ð 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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وتتوزع املساه�ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة �ّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك 
�وجب 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 وإ�امه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمر عدد 4651 لسنة 2011 املؤرخ يف 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي 
عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2018 بثالث (3) دنان´ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم° يقع 

إصداره �ناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم°. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 
املتعلّق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب تسي´ وطرق �ويل هذا الصندوق ك� تّم تنقيحه باألمر عدد 2123 
لسنة 2002 املؤرخ يف 23 ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم° بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس 
هذه  وتهّم  التّأم°.  وإعادة  والّرضائب  اإللغاءات  من  والّصافية  املنقيض  الّشهر  خالل  الّصادرة  األقساط 

املساهمة جميع أصناف التّأم° باستثناء التّأم° عىل الحياة وتكوين األموال.

  • املساه�ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق �قتىض 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.

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل الثالث من األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤّرخ فـــي 28 أوت 
له،  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  ́ه  تسي الصندوق وطرق  تدّخل  إجراءات  بضبط  واملتعلّق   2006
نسبة هــذه املســاهمة بـ 0,4 % من األقساط أو معاليم اإلشرتاك الصادرة بعنوان تأم° العربات الربية ذات 

محرّك والصافية من األداءات واإللغاءات.

   ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم° �قتىض العنوان السادس من مجلة التأم° ك� تّم تنقيحها وإ�امها �قتىض 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل 

وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• مساهمة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� يف موارد الهيئة:

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° 
فيها مستوجبا  يكون  التي  السنة  نفس  الهيئة خالل  موارد  بعنوان مساهمتها يف  التأم°  إعادة  ومؤسسات 
وبحساب أربعة أقساط تدفع يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ×وذج 

تضبطه الهيئة.

• معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم° وقد حــّدد الفصل الثاÚ 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 �قتىض 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 �قتىض 

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 قاÝة املنتفع° من الض�نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه� 
كان الض�ن املمنوح،

- توسيع اإلمتياز الجباß يف إتجاه �ك° املؤسسات املكتتبة لعقود تأم° عىل الحياة وتكوين األموال من 
التأم° عىل الحياة وتكوين األموال املرتبطة بض�ن إلتزاماتها  التأم° املدفوعة بعنوان عقود  طرح أقساط 

املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن âانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل 
كل املنخرط° يف عقود التأم° الج�عي ال تقل عن âانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة 

بهذا العنوان بالنسبة للعقود املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 
،ßة املنتفع° يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباÝتحديد قا -

- تحديد نسبة دنيا ملساهمة املنخرط يف عقود التأم° الج�عي ال äكن دونها للمكتتب وال للمنخرط 
قبل غرة  املكتتبة  العقود  الرشط عىل  العنوان. وينسحب هذا  بهذا  املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  االنتفاع 

جانفي 2014 رشط وجود مساهمة للمنخرط يف العقد،
إللتزامات  تنفيذا  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم°  عقود  بعنوان  لألجراء  املدفوعة  املبالغ  إستثناء   -

املكتتب املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

يتعّ° عىل مؤسسات التأم° طبقا ألحكام الفصل 59 من مجلة التأم° أن تقوم بتسجيل املدخرات الفنية 
الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع° بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال 
من  غ´ها  عن  الفنية  املدخرات  �ييز  من  "الفنية"  صفة  و�ّكن  املوازنات.  نفس  أصول  يف  املدخرات  تلك 

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 
يف  تطرح  التي  الفّنية  التّعّهدات  إستحقاق  ملجابهة  املكّونة  املّدخرات  باستثناء  املذكورة،  املّدخرات  تكوين 
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:

التكوين املهني شهريّا عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب األداء عىل  الفصل 29 من قانون  طبقا ألحكام 
أساس املبلغ الشهري الخام للمرتبات واألجور مه� كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض �ا يف 
ذلك اإلمتيازات العينية وقبل طرح املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد 
بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل املؤجر بعنوان الض�ن 
اإلجت�عي ال تشملها قاعدة إحتساب األداء عىل التكوين املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف 

عقود التأم° الج�عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمنتفع� من عقود التأم� عىل الحياة من معاليم 
التّسجيل املوظّفة عىل الّرتكات.

4 - إعفاء وصوالت التأم� من الطّابع الجبا¶ املحّدد بـ 0,300 دينار املنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة 
.ßمن الفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا I

التأم� وعموالت وسطاء  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضعة  التأم�  وإعادة  التأم�  عملّيات  إعفاء   -  5
"أ"  الجدول  مكّرر من  31 و31  العددين  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  املضافة  القيمة  األداء عىل  التأم� من 

امللحق �جلّة األداء عىل القيمة املضافة.  

       ملحق عدد 22:

مهام رئاسة الهيئة والكتابة العامة

مهام رئيس الهيئة وصالحياته:

ويتوّىل رئيس الهيئة تسي´ الهيئة والترصّف يف الّشؤون الفنية واإلدارية واملالية ملختلف مصالحها املضبوطة 
بالهيكل التنظيمي، ويبارش بصفة عامة كافة املشموالت التي تعهد إليه �قتىض الّنصوص الترشيعية والرتتيبية 

املنظّمة لها وتفويضات مجلس الهيئة.

مهام الكاتب العام وصالحياته:

تكلّف الكتابة العامة خاصة باملهام التالية:
مساعدة رئيس الهيئة يف أداء وظائفه اإلدارية،

الّسهر عىل تنفيذ ما إتّخذ من إجراءات وقرارات يف نطاق املهام املوكولة إليه من قبل رئيس الهيئة،
اإلعداد املادي ألع�ل مجلس الهيئة،

اإلرشاف املبارش عىل اإلدارة العامة لهياكل املساندة واإلدارة العامة للمصالح املشرتكة.

مهام مجلس الهيئة وتركيبته

املهام:

هو السلطة املؤّهلة للقيام بأع�ل الهيئة ويتوّىل عىل وجه الخصوص:
ضبط السياسة العامة للهيئة،  –

مشاريع  وإعداد  التأم°  مجال  يف  والتنظيمية  والرتتيبية  الترشيعيّة  الصبغة  ذات  املسائل  دراسة   –
الّنصوص املتعلّقة بها بطلب من وزير املالية،

إصدار الرتاتيب الالّزمة لحسن تنفيذ أحكام مجلّة التأم°،  –
دراسة مطالب منح الرتاخيص ملؤسسات التأم° إعادة التأم°،  –

منح الرتاخيص لوسطاء التأم° وسحبها منهم،  –
املصادقة عىل قواعد التعامل املهني الواجب إعت�دها من قبل املهن املتصلة بالتأم°،  –

الّنظر يف تقارير الرّقابة وإحالة امللّفات عىل وزير املالية أو عىل لجنة التأديب حسب الحاالت إلتّخاذ   –
العقوبات املستوجبة ومتابعة تنفيذ نتائج أع�ل الرقابة وتوصياتها،

الّنظر يف العرائض املقّدمة حول خدمات التأم°،  –
متابعة نشاط قطاع التأم° واملهن املتّصلة به،  –

القيام بالدراسات املتعلّقة بتطوير وتنظيم قطاع التأم°.  –

الرتكيبة: 

يرتأس رئيس الهيئة مجلسها الذي يتكّون من عرشة (10) أعضاء كالتايل:
– قاض عديل من الرتبة الثالثة،

– مستشار لدى املحكمة اإلدارية،
– مستشار لدى دائرة املحاسبات،

– ممثّل عن وزارة املالية،
– ممثّل عن وزارة الّشؤون اإلجت�عية،

– ممثّل عن البنك املركزي التونيس،
– ممثل عن هيئة السوق املالية،

من ضمنهم  القطاع  يف  العامل°  غ´  من  التأم°  يف  واإلختصاص  الخربة  ذوي  من  أعضاء   (03) وثالثة   –
خب´ إكتواري.

أعضاء اللجنة التأديبية ومهامها

مهامها:

هي لجنة منبثقة عن املجلس تتوّىل خاصة:

– البّت يف املسائل املستوجبة لعقوبات كاإلنذار والتوبيخ،
– تسليط العقوبات املالية عىل املؤسسات يف صور إخاللها بإلتزاماتها تجاه الهيئة (عىل غرار التأخ´ يف 

– توجيه تقاريرها السنوية...)،
– وضع املؤسسات تحت املتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

أعضاؤها: 

ترتكّب لجنة التأديب من خمسة (05) أعضاء كالتايل:

- قايض من الرتبة الثالثة                                      (رئيس)،
- مستشار لدى املحكمة اإلدارية                            (عضو)،
- ممثّل وزير املالية                                            (عضو)،

- من ذوي الخربة                                               (عضو)، 
- املدير التنفيذي للجمعية املهنية لرشكات التأم°      (عضو).

املصالح الفنية واإلدارية للهيئة وهيكلها التنظيمي

املصالح الفنية واإلدارية:

وتعّد  فيها  وتدقّق  امللّفات  وتعّد  الهيئة  شؤون  ومتابعة  الكتابة  أع�ل  واإلدارية  الفنية  املصالح  تتوّىل 
الّدراسات وتقوم باملهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها.  

الهيكل التنظيمي:

يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأم°:

الكتابة العامة،  -
اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم° وإعادة التأم°،  -
اإلدارة العامة للرّقابة عىل املهن التأمينية والهياكل املتّصلة،  -

اإلدارة العامة للدراسات والترشيع وتطوير القطاع،  -
اإلدارة العامة لهياكل املساندة،  -

اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة،  -
وحدة التدقيق الداخيل ومراقبة الترصّف،  -

وحدة التعاون والعالقات الخارجية،  -
خليّة العالقات مع املواطن والجودة،  -

خليّة اإلعالم،  -
مكتب الضبط املركزي.   -

       التقرير العام ملراجع الحسابات 
       السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

العامة  للهيئة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  بها،  بتكليفنا  تفّضلتم  التي  الحسابات  مراجعة  ملهّمة  تنفيذا 
وجدول  النتائج  وقاÝة  املوازنة  من  تتكّون  والتي   ،2019 ديسمرب   31 يف  املختومة  املحاسبية  للسنة  للتأم° 

التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

�قدار  وربحا  دينار   23.469.420 �بلغ  للموازنة  صافيا  مجموعا  تربز   2019 لسنة  املالية  القوائم  إّن 
1.615.067 دينار.

يف رأينا، إّن القوائـم املالية للهيئة العامة للتأم° واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة 
النقدية  تدفقاتها  وعن  أع�لها  نتائج  وعن  املالية  وضعيتها  عــــن  الجوهرية،  الجــوانب  كافة  من  وفيّة 

للسنـــة املختومة يف 31 ديسمرب 2019 وفقا للمعاي´ املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية. إّن مسؤولياتنا وفقا لهذه 
املعاي´ موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ° عن الهيئة وفقا ملتطلّبات معاي´ 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 ومالÝة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث´ عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات 
قدäة عالقة تعود إىل سنوات 2018 وما قبلها، ð يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 25.492 دينار
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ´ مدرجة بالكشوفات البنكية: 3.387 دينار

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 38.775 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 2019، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من 

القوائم املالية.  

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعاي´ املحاسبة التونسية، وعن 
الرقابة 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 مسؤوال عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. 
ويتعّ° عليها اإلفصاح عن أمور تتعلّق بإستمرارية اإلستغالل وإستخدام أساس إستمرارية اإلستغالل املحاسبي 

عندما ينطبق ذلك وما ð 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: 

األخطاء  من  خالية  ككّل  املالية  القوائم  كانت  إذا  في�  معقول  تأكيد  عىل  الحصول  هي  أهدافنا  إّن 
الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

به وفقا  القيام  تّم  الذي  التدقيق  بأّن  ليس ض�نة  التأكيد، ولكّنه  املعقول هو مستوى عال من  التأكيد 
للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف داÝا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

أو  فردي  بشكل  كانت،  إذا  وتعترب جوهرية  الخطأ،  أو  الغّش  من  تنشأ  أن  الجوهرية äكن  األخطاء  إّن 
القوائم  قبل مستعميل هذه  من  املتّخذة  اإلقتصادية  القرارات  معقول عىل  بشكل  تؤثّر  أن  ممكن  إج�يل، 

املالية.

التونسية، نقوم ��رسة  البالد  بها يف  للتدقيق املعمول  الدولية  للمعاي´  التدقيق وفقا  كجزء من عملية 
اإلجتهاد املهني واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ، وكذلك 
تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومالÝة 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.

ذات  واإليضاحات  املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  تقييم   •
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 هنالك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف äكن 
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 اإلفصاح 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 
�ثّل املعامالت واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.

له  املخطط  التدقيق  وتوقيت  نطاق  بخصوص  الحوكمة  عن  املسؤول°  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد   •
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:

باإلجراءات  املتعلّقة  تقديم مالحظاتنا وتوصياتنا  الداخلية لسنة 2019. ويقع  الرقابة  نظام  قمنا بفحص 
اإلدارية واملالية واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض 
القوائم املالية ð 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 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه ð يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود 
إتّفاقيات أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا ð نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأعضاء مجلس 
الهيئة تدخل تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس



وتتوزع املساه�ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة �ّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك 
�وجب 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 وإ�امه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمر عدد 4651 لسنة 2011 املؤرخ يف 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي 
عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2018 بثالث (3) دنان´ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم° يقع 

إصداره �ناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم°. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 
املتعلّق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب تسي´ وطرق �ويل هذا الصندوق ك� تّم تنقيحه باألمر عدد 2123 
لسنة 2002 املؤرخ يف 23 ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم° بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس 
هذه  وتهّم  التّأم°.  وإعادة  والّرضائب  اإللغاءات  من  والّصافية  املنقيض  الّشهر  خالل  الّصادرة  األقساط 

املساهمة جميع أصناف التّأم° باستثناء التّأم° عىل الحياة وتكوين األموال.

  • املساه�ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق �قتىض 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.

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل الثالث من األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤّرخ فـــي 28 أوت 
له،  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  ́ه  تسي الصندوق وطرق  تدّخل  إجراءات  بضبط  واملتعلّق   2006
نسبة هــذه املســاهمة بـ 0,4 % من األقساط أو معاليم اإلشرتاك الصادرة بعنوان تأم° العربات الربية ذات 

محرّك والصافية من األداءات واإللغاءات.

   ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم° �قتىض العنوان السادس من مجلة التأم° ك� تّم تنقيحها وإ�امها �قتىض 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل 

وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• مساهمة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� يف موارد الهيئة:

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° 
فيها مستوجبا  يكون  التي  السنة  نفس  الهيئة خالل  موارد  بعنوان مساهمتها يف  التأم°  إعادة  ومؤسسات 
وبحساب أربعة أقساط تدفع يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ×وذج 

تضبطه الهيئة.

• معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم° وقد حــّدد الفصل الثاÚ 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 �قتىض 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 �قتىض 

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 قاÝة املنتفع° من الض�نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه� 
كان الض�ن املمنوح،

- توسيع اإلمتياز الجباß يف إتجاه �ك° املؤسسات املكتتبة لعقود تأم° عىل الحياة وتكوين األموال من 
التأم° عىل الحياة وتكوين األموال املرتبطة بض�ن إلتزاماتها  التأم° املدفوعة بعنوان عقود  طرح أقساط 

املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن âانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل 
كل املنخرط° يف عقود التأم° الج�عي ال تقل عن âانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة 

بهذا العنوان بالنسبة للعقود املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 
،ßة املنتفع° يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباÝتحديد قا -

- تحديد نسبة دنيا ملساهمة املنخرط يف عقود التأم° الج�عي ال äكن دونها للمكتتب وال للمنخرط 
قبل غرة  املكتتبة  العقود  الرشط عىل  العنوان. وينسحب هذا  بهذا  املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  االنتفاع 

جانفي 2014 رشط وجود مساهمة للمنخرط يف العقد،
إللتزامات  تنفيذا  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم°  عقود  بعنوان  لألجراء  املدفوعة  املبالغ  إستثناء   -

املكتتب املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

يتعّ° عىل مؤسسات التأم° طبقا ألحكام الفصل 59 من مجلة التأم° أن تقوم بتسجيل املدخرات الفنية 
الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع° بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال 
من  غ´ها  عن  الفنية  املدخرات  �ييز  من  "الفنية"  صفة  و�ّكن  املوازنات.  نفس  أصول  يف  املدخرات  تلك 

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 
يف  تطرح  التي  الفّنية  التّعّهدات  إستحقاق  ملجابهة  املكّونة  املّدخرات  باستثناء  املذكورة،  املّدخرات  تكوين 
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:

التكوين املهني شهريّا عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب األداء عىل  الفصل 29 من قانون  طبقا ألحكام 
أساس املبلغ الشهري الخام للمرتبات واألجور مه� كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض �ا يف 
ذلك اإلمتيازات العينية وقبل طرح املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد 
بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل املؤجر بعنوان الض�ن 
اإلجت�عي ال تشملها قاعدة إحتساب األداء عىل التكوين املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف 

عقود التأم° الج�عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمنتفع� من عقود التأم� عىل الحياة من معاليم 
التّسجيل املوظّفة عىل الّرتكات.

4 - إعفاء وصوالت التأم� من الطّابع الجبا¶ املحّدد بـ 0,300 دينار املنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة 
.ßمن الفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا I

التأم� وعموالت وسطاء  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضعة  التأم�  وإعادة  التأم�  عملّيات  إعفاء   -  5
"أ"  الجدول  مكّرر من  31 و31  العددين  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  املضافة  القيمة  األداء عىل  التأم� من 

امللحق �جلّة األداء عىل القيمة املضافة.  

       ملحق عدد 22:

مهام رئاسة الهيئة والكتابة العامة

مهام رئيس الهيئة وصالحياته:

ويتوّىل رئيس الهيئة تسي´ الهيئة والترصّف يف الّشؤون الفنية واإلدارية واملالية ملختلف مصالحها املضبوطة 
بالهيكل التنظيمي، ويبارش بصفة عامة كافة املشموالت التي تعهد إليه �قتىض الّنصوص الترشيعية والرتتيبية 

املنظّمة لها وتفويضات مجلس الهيئة.

مهام الكاتب العام وصالحياته:

تكلّف الكتابة العامة خاصة باملهام التالية:
مساعدة رئيس الهيئة يف أداء وظائفه اإلدارية،

الّسهر عىل تنفيذ ما إتّخذ من إجراءات وقرارات يف نطاق املهام املوكولة إليه من قبل رئيس الهيئة،
اإلعداد املادي ألع�ل مجلس الهيئة،

اإلرشاف املبارش عىل اإلدارة العامة لهياكل املساندة واإلدارة العامة للمصالح املشرتكة.

مهام مجلس الهيئة وتركيبته

املهام:

هو السلطة املؤّهلة للقيام بأع�ل الهيئة ويتوّىل عىل وجه الخصوص:
ضبط السياسة العامة للهيئة،  –

مشاريع  وإعداد  التأم°  مجال  يف  والتنظيمية  والرتتيبية  الترشيعيّة  الصبغة  ذات  املسائل  دراسة   –
الّنصوص املتعلّقة بها بطلب من وزير املالية،

إصدار الرتاتيب الالّزمة لحسن تنفيذ أحكام مجلّة التأم°،  –
دراسة مطالب منح الرتاخيص ملؤسسات التأم° إعادة التأم°،  –

منح الرتاخيص لوسطاء التأم° وسحبها منهم،  –
املصادقة عىل قواعد التعامل املهني الواجب إعت�دها من قبل املهن املتصلة بالتأم°،  –

الّنظر يف تقارير الرّقابة وإحالة امللّفات عىل وزير املالية أو عىل لجنة التأديب حسب الحاالت إلتّخاذ   –
العقوبات املستوجبة ومتابعة تنفيذ نتائج أع�ل الرقابة وتوصياتها،

الّنظر يف العرائض املقّدمة حول خدمات التأم°،  –
متابعة نشاط قطاع التأم° واملهن املتّصلة به،  –

القيام بالدراسات املتعلّقة بتطوير وتنظيم قطاع التأم°.  –

الرتكيبة: 

يرتأس رئيس الهيئة مجلسها الذي يتكّون من عرشة (10) أعضاء كالتايل:
– قاض عديل من الرتبة الثالثة،

– مستشار لدى املحكمة اإلدارية،
– مستشار لدى دائرة املحاسبات،

– ممثّل عن وزارة املالية،
– ممثّل عن وزارة الّشؤون اإلجت�عية،

– ممثّل عن البنك املركزي التونيس،
– ممثل عن هيئة السوق املالية،

من ضمنهم  القطاع  يف  العامل°  غ´  من  التأم°  يف  واإلختصاص  الخربة  ذوي  من  أعضاء   (03) وثالثة   –
خب´ إكتواري.

أعضاء اللجنة التأديبية ومهامها

مهامها:

هي لجنة منبثقة عن املجلس تتوّىل خاصة:

– البّت يف املسائل املستوجبة لعقوبات كاإلنذار والتوبيخ،
– تسليط العقوبات املالية عىل املؤسسات يف صور إخاللها بإلتزاماتها تجاه الهيئة (عىل غرار التأخ´ يف 

– توجيه تقاريرها السنوية...)،
– وضع املؤسسات تحت املتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

أعضاؤها: 

ترتكّب لجنة التأديب من خمسة (05) أعضاء كالتايل:

- قايض من الرتبة الثالثة                                      (رئيس)،
- مستشار لدى املحكمة اإلدارية                            (عضو)،
- ممثّل وزير املالية                                            (عضو)،

- من ذوي الخربة                                               (عضو)، 
- املدير التنفيذي للجمعية املهنية لرشكات التأم°      (عضو).

املصالح الفنية واإلدارية للهيئة وهيكلها التنظيمي

املصالح الفنية واإلدارية:

وتعّد  فيها  وتدقّق  امللّفات  وتعّد  الهيئة  شؤون  ومتابعة  الكتابة  أع�ل  واإلدارية  الفنية  املصالح  تتوّىل 
الّدراسات وتقوم باملهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها.  

الهيكل التنظيمي:

يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأم°:

الكتابة العامة،  -
اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم° وإعادة التأم°،  -
اإلدارة العامة للرّقابة عىل املهن التأمينية والهياكل املتّصلة،  -

اإلدارة العامة للدراسات والترشيع وتطوير القطاع،  -
اإلدارة العامة لهياكل املساندة،  -

اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة،  -
وحدة التدقيق الداخيل ومراقبة الترصّف،  -

وحدة التعاون والعالقات الخارجية،  -
خليّة العالقات مع املواطن والجودة،  -

خليّة اإلعالم،  -
مكتب الضبط املركزي.   -

       التقرير العام ملراجع الحسابات 
       السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

العامة  للهيئة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  بها،  بتكليفنا  تفّضلتم  التي  الحسابات  مراجعة  ملهّمة  تنفيذا 
وجدول  النتائج  وقاÝة  املوازنة  من  تتكّون  والتي   ،2019 ديسمرب   31 يف  املختومة  املحاسبية  للسنة  للتأم° 

التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

�قدار  وربحا  دينار   23.469.420 �بلغ  للموازنة  صافيا  مجموعا  تربز   2019 لسنة  املالية  القوائم  إّن 
1.615.067 دينار.

يف رأينا، إّن القوائـم املالية للهيئة العامة للتأم° واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة 
النقدية  تدفقاتها  وعن  أع�لها  نتائج  وعن  املالية  وضعيتها  عــــن  الجوهرية،  الجــوانب  كافة  من  وفيّة 

للسنـــة املختومة يف 31 ديسمرب 2019 وفقا للمعاي´ املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية. إّن مسؤولياتنا وفقا لهذه 
املعاي´ موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ° عن الهيئة وفقا ملتطلّبات معاي´ 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 ومالÝة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث´ عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات 
قدäة عالقة تعود إىل سنوات 2018 وما قبلها، ð يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 25.492 دينار
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ´ مدرجة بالكشوفات البنكية: 3.387 دينار

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 38.775 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 2019، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من 

القوائم املالية.  

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعاي´ املحاسبة التونسية، وعن 
الرقابة 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 مسؤوال عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. 
ويتعّ° عليها اإلفصاح عن أمور تتعلّق بإستمرارية اإلستغالل وإستخدام أساس إستمرارية اإلستغالل املحاسبي 

عندما ينطبق ذلك وما ð 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: 

األخطاء  من  خالية  ككّل  املالية  القوائم  كانت  إذا  في�  معقول  تأكيد  عىل  الحصول  هي  أهدافنا  إّن 
الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

به وفقا  القيام  تّم  الذي  التدقيق  بأّن  ليس ض�نة  التأكيد، ولكّنه  املعقول هو مستوى عال من  التأكيد 
للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف داÝا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

أو  فردي  بشكل  كانت،  إذا  وتعترب جوهرية  الخطأ،  أو  الغّش  من  تنشأ  أن  الجوهرية äكن  األخطاء  إّن 
القوائم  قبل مستعميل هذه  من  املتّخذة  اإلقتصادية  القرارات  معقول عىل  بشكل  تؤثّر  أن  ممكن  إج�يل، 

املالية.

التونسية، نقوم ��رسة  البالد  بها يف  للتدقيق املعمول  الدولية  للمعاي´  التدقيق وفقا  كجزء من عملية 
اإلجتهاد املهني واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ، وكذلك 
تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومالÝة 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.

ذات  واإليضاحات  املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  تقييم   •
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 هنالك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف äكن 
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 اإلفصاح 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 
�ثّل املعامالت واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.

له  املخطط  التدقيق  وتوقيت  نطاق  بخصوص  الحوكمة  عن  املسؤول°  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد   •
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:

باإلجراءات  املتعلّقة  تقديم مالحظاتنا وتوصياتنا  الداخلية لسنة 2019. ويقع  الرقابة  نظام  قمنا بفحص 
اإلدارية واملالية واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض 
القوائم املالية ð 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 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه ð يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود 
إتّفاقيات أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا ð 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
              2019 31في      ديسمبر
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وتتوزع املساه�ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة �ّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك 
�وجب 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 وإ�امه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمر عدد 4651 لسنة 2011 املؤرخ يف 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي 
عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2018 بثالث (3) دنان´ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم° يقع 

إصداره �ناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم°. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 
املتعلّق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب تسي´ وطرق �ويل هذا الصندوق ك� تّم تنقيحه باألمر عدد 2123 
لسنة 2002 املؤرخ يف 23 ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم° بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس 
هذه  وتهّم  التّأم°.  وإعادة  والّرضائب  اإللغاءات  من  والّصافية  املنقيض  الّشهر  خالل  الّصادرة  األقساط 

املساهمة جميع أصناف التّأم° باستثناء التّأم° عىل الحياة وتكوين األموال.

  • املساه�ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق �قتىض 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.

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل الثالث من األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤّرخ فـــي 28 أوت 
له،  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  ́ه  تسي الصندوق وطرق  تدّخل  إجراءات  بضبط  واملتعلّق   2006
نسبة هــذه املســاهمة بـ 0,4 % من األقساط أو معاليم اإلشرتاك الصادرة بعنوان تأم° العربات الربية ذات 

محرّك والصافية من األداءات واإللغاءات.

   ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم° �قتىض العنوان السادس من مجلة التأم° ك� تّم تنقيحها وإ�امها �قتىض 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل 

وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• مساهمة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� يف موارد الهيئة:

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° 
فيها مستوجبا  يكون  التي  السنة  نفس  الهيئة خالل  موارد  بعنوان مساهمتها يف  التأم°  إعادة  ومؤسسات 
وبحساب أربعة أقساط تدفع يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ×وذج 

تضبطه الهيئة.

• معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم° وقد حــّدد الفصل الثاÚ 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 �قتىض 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 �قتىض 

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 قاÝة املنتفع° من الض�نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه� 
كان الض�ن املمنوح،

- توسيع اإلمتياز الجباß يف إتجاه �ك° املؤسسات املكتتبة لعقود تأم° عىل الحياة وتكوين األموال من 
التأم° عىل الحياة وتكوين األموال املرتبطة بض�ن إلتزاماتها  التأم° املدفوعة بعنوان عقود  طرح أقساط 

املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن âانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل 
كل املنخرط° يف عقود التأم° الج�عي ال تقل عن âانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة 

بهذا العنوان بالنسبة للعقود املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 
،ßة املنتفع° يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباÝتحديد قا -

- تحديد نسبة دنيا ملساهمة املنخرط يف عقود التأم° الج�عي ال äكن دونها للمكتتب وال للمنخرط 
قبل غرة  املكتتبة  العقود  الرشط عىل  العنوان. وينسحب هذا  بهذا  املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  االنتفاع 

جانفي 2014 رشط وجود مساهمة للمنخرط يف العقد،
إللتزامات  تنفيذا  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم°  عقود  بعنوان  لألجراء  املدفوعة  املبالغ  إستثناء   -

املكتتب املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

يتعّ° عىل مؤسسات التأم° طبقا ألحكام الفصل 59 من مجلة التأم° أن تقوم بتسجيل املدخرات الفنية 
الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع° بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال 
من  غ´ها  عن  الفنية  املدخرات  �ييز  من  "الفنية"  صفة  و�ّكن  املوازنات.  نفس  أصول  يف  املدخرات  تلك 

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 
يف  تطرح  التي  الفّنية  التّعّهدات  إستحقاق  ملجابهة  املكّونة  املّدخرات  باستثناء  املذكورة،  املّدخرات  تكوين 
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:

التكوين املهني شهريّا عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب األداء عىل  الفصل 29 من قانون  طبقا ألحكام 
أساس املبلغ الشهري الخام للمرتبات واألجور مه� كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض �ا يف 
ذلك اإلمتيازات العينية وقبل طرح املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد 
بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل املؤجر بعنوان الض�ن 
اإلجت�عي ال تشملها قاعدة إحتساب األداء عىل التكوين املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف 

عقود التأم° الج�عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمنتفع� من عقود التأم� عىل الحياة من معاليم 
التّسجيل املوظّفة عىل الّرتكات.

4 - إعفاء وصوالت التأم� من الطّابع الجبا¶ املحّدد بـ 0,300 دينار املنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة 
.ßمن الفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا I

التأم� وعموالت وسطاء  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضعة  التأم�  وإعادة  التأم�  عملّيات  إعفاء   -  5
"أ"  الجدول  مكّرر من  31 و31  العددين  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  املضافة  القيمة  األداء عىل  التأم� من 

امللحق �جلّة األداء عىل القيمة املضافة.  

       ملحق عدد 22:

مهام رئاسة الهيئة والكتابة العامة

مهام رئيس الهيئة وصالحياته:

ويتوّىل رئيس الهيئة تسي´ الهيئة والترصّف يف الّشؤون الفنية واإلدارية واملالية ملختلف مصالحها املضبوطة 
بالهيكل التنظيمي، ويبارش بصفة عامة كافة املشموالت التي تعهد إليه �قتىض الّنصوص الترشيعية والرتتيبية 

املنظّمة لها وتفويضات مجلس الهيئة.

مهام الكاتب العام وصالحياته:

تكلّف الكتابة العامة خاصة باملهام التالية:
مساعدة رئيس الهيئة يف أداء وظائفه اإلدارية،

الّسهر عىل تنفيذ ما إتّخذ من إجراءات وقرارات يف نطاق املهام املوكولة إليه من قبل رئيس الهيئة،
اإلعداد املادي ألع�ل مجلس الهيئة،

اإلرشاف املبارش عىل اإلدارة العامة لهياكل املساندة واإلدارة العامة للمصالح املشرتكة.

مهام مجلس الهيئة وتركيبته

املهام:

هو السلطة املؤّهلة للقيام بأع�ل الهيئة ويتوّىل عىل وجه الخصوص:
ضبط السياسة العامة للهيئة،  –

مشاريع  وإعداد  التأم°  مجال  يف  والتنظيمية  والرتتيبية  الترشيعيّة  الصبغة  ذات  املسائل  دراسة   –
الّنصوص املتعلّقة بها بطلب من وزير املالية،

إصدار الرتاتيب الالّزمة لحسن تنفيذ أحكام مجلّة التأم°،  –
دراسة مطالب منح الرتاخيص ملؤسسات التأم° إعادة التأم°،  –

منح الرتاخيص لوسطاء التأم° وسحبها منهم،  –
املصادقة عىل قواعد التعامل املهني الواجب إعت�دها من قبل املهن املتصلة بالتأم°،  –

الّنظر يف تقارير الرّقابة وإحالة امللّفات عىل وزير املالية أو عىل لجنة التأديب حسب الحاالت إلتّخاذ   –
العقوبات املستوجبة ومتابعة تنفيذ نتائج أع�ل الرقابة وتوصياتها،

الّنظر يف العرائض املقّدمة حول خدمات التأم°،  –
متابعة نشاط قطاع التأم° واملهن املتّصلة به،  –

القيام بالدراسات املتعلّقة بتطوير وتنظيم قطاع التأم°.  –

الرتكيبة: 

يرتأس رئيس الهيئة مجلسها الذي يتكّون من عرشة (10) أعضاء كالتايل:
– قاض عديل من الرتبة الثالثة،

– مستشار لدى املحكمة اإلدارية،
– مستشار لدى دائرة املحاسبات،

– ممثّل عن وزارة املالية،
– ممثّل عن وزارة الّشؤون اإلجت�عية،

– ممثّل عن البنك املركزي التونيس،
– ممثل عن هيئة السوق املالية،

من ضمنهم  القطاع  يف  العامل°  غ´  من  التأم°  يف  واإلختصاص  الخربة  ذوي  من  أعضاء   (03) وثالثة   –
خب´ إكتواري.

أعضاء اللجنة التأديبية ومهامها

مهامها:

هي لجنة منبثقة عن املجلس تتوّىل خاصة:

– البّت يف املسائل املستوجبة لعقوبات كاإلنذار والتوبيخ،
– تسليط العقوبات املالية عىل املؤسسات يف صور إخاللها بإلتزاماتها تجاه الهيئة (عىل غرار التأخ´ يف 

– توجيه تقاريرها السنوية...)،
– وضع املؤسسات تحت املتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

أعضاؤها: 

ترتكّب لجنة التأديب من خمسة (05) أعضاء كالتايل:

- قايض من الرتبة الثالثة                                      (رئيس)،
- مستشار لدى املحكمة اإلدارية                            (عضو)،
- ممثّل وزير املالية                                            (عضو)،

- من ذوي الخربة                                               (عضو)، 
- املدير التنفيذي للجمعية املهنية لرشكات التأم°      (عضو).

املصالح الفنية واإلدارية للهيئة وهيكلها التنظيمي

املصالح الفنية واإلدارية:

وتعّد  فيها  وتدقّق  امللّفات  وتعّد  الهيئة  شؤون  ومتابعة  الكتابة  أع�ل  واإلدارية  الفنية  املصالح  تتوّىل 
الّدراسات وتقوم باملهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها.  

الهيكل التنظيمي:

يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأم°:

الكتابة العامة،  -
اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم° وإعادة التأم°،  -
اإلدارة العامة للرّقابة عىل املهن التأمينية والهياكل املتّصلة،  -

اإلدارة العامة للدراسات والترشيع وتطوير القطاع،  -
اإلدارة العامة لهياكل املساندة،  -

اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة،  -
وحدة التدقيق الداخيل ومراقبة الترصّف،  -

وحدة التعاون والعالقات الخارجية،  -
خليّة العالقات مع املواطن والجودة،  -

خليّة اإلعالم،  -
مكتب الضبط املركزي.   -

       التقرير العام ملراجع الحسابات 
       السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

العامة  للهيئة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  بها،  بتكليفنا  تفّضلتم  التي  الحسابات  مراجعة  ملهّمة  تنفيذا 
وجدول  النتائج  وقاÝة  املوازنة  من  تتكّون  والتي   ،2019 ديسمرب   31 يف  املختومة  املحاسبية  للسنة  للتأم° 

التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

�قدار  وربحا  دينار   23.469.420 �بلغ  للموازنة  صافيا  مجموعا  تربز   2019 لسنة  املالية  القوائم  إّن 
1.615.067 دينار.

يف رأينا، إّن القوائـم املالية للهيئة العامة للتأم° واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة 
النقدية  تدفقاتها  وعن  أع�لها  نتائج  وعن  املالية  وضعيتها  عــــن  الجوهرية،  الجــوانب  كافة  من  وفيّة 

للسنـــة املختومة يف 31 ديسمرب 2019 وفقا للمعاي´ املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية. إّن مسؤولياتنا وفقا لهذه 
املعاي´ موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ° عن الهيئة وفقا ملتطلّبات معاي´ 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 ومالÝة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث´ عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات 
قدäة عالقة تعود إىل سنوات 2018 وما قبلها، ð يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 25.492 دينار
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ´ مدرجة بالكشوفات البنكية: 3.387 دينار

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 38.775 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 2019، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من 

القوائم املالية.  

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعاي´ املحاسبة التونسية، وعن 
الرقابة 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 مسؤوال عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. 
ويتعّ° عليها اإلفصاح عن أمور تتعلّق بإستمرارية اإلستغالل وإستخدام أساس إستمرارية اإلستغالل املحاسبي 

عندما ينطبق ذلك وما ð 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: 

األخطاء  من  خالية  ككّل  املالية  القوائم  كانت  إذا  في�  معقول  تأكيد  عىل  الحصول  هي  أهدافنا  إّن 
الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

به وفقا  القيام  تّم  الذي  التدقيق  بأّن  ليس ض�نة  التأكيد، ولكّنه  املعقول هو مستوى عال من  التأكيد 
للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف داÝا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

أو  فردي  بشكل  كانت،  إذا  وتعترب جوهرية  الخطأ،  أو  الغّش  من  تنشأ  أن  الجوهرية äكن  األخطاء  إّن 
القوائم  قبل مستعميل هذه  من  املتّخذة  اإلقتصادية  القرارات  معقول عىل  بشكل  تؤثّر  أن  ممكن  إج�يل، 

املالية.

التونسية، نقوم ��رسة  البالد  بها يف  للتدقيق املعمول  الدولية  للمعاي´  التدقيق وفقا  كجزء من عملية 
اإلجتهاد املهني واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ، وكذلك 
تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومالÝة 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.

ذات  واإليضاحات  املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  تقييم   •
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 هنالك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف äكن 
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 اإلفصاح 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 
�ثّل املعامالت واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.

له  املخطط  التدقيق  وتوقيت  نطاق  بخصوص  الحوكمة  عن  املسؤول°  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد   •
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:

باإلجراءات  املتعلّقة  تقديم مالحظاتنا وتوصياتنا  الداخلية لسنة 2019. ويقع  الرقابة  نظام  قمنا بفحص 
اإلدارية واملالية واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض 
القوائم املالية ð 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 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه ð يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود 
إتّفاقيات أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا ð 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 2019

20192018

1

2

3

 

4

5

6

7

258 208

- 164 735

93 474

6 700 237

- 1 434 936

5 265 301

1 464 384

0

1 464 384

6 823 159

6 823 159

 

401 903

0

401 903

312 106

0

312 106

302 060

15 010 996

16 027 065

22 850 225

413 912

- 246 103

167 809

8 270 621

- 1 641 014

6 629 607

1 167 040

0

1 167 040

7 964 456

7 964 456

 

653 879

0

653 879

37 616

0

37 616

181 739

14 631 730

15 504 963

23 469 420

األصــــول غË الــجــاريــة

  األصـول الثابتة

األصــول الثابتة الغ´ املادية      

تطرح: اإلســتهالكات        

مجمــوع األصول الثابتة الغË املادية

األصــول الثابتة املادية      

تطرح: اإلســتهالكات و املدخرات       

مجموع األصول الثابتة املادية

 األصــول املالية      

 تطــرح: املدخرات       

 

مجموع األصول الثابتة

مجموع األصول الغË الجارية

األصول الجــاريـــة

الحرفاء والحســابات املتصلة بهم 

 تطــرح: املدخرات      

مجموع الحرفاء والحســابات املتصلة بهم

أصــول جارية أخرى      

 تطــرح: املدخرات      

مجموع األصول الجارية األخرى

توظيفــات وأصول مالية أخرى      

الســيولة وما يعادل الســيولة      

مجموع األصول الجارية

مجموع األصول

Comité Général des Assurances

إيضاحاتاألصول
ســنة محاسبية مختومة يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول القوائم املالية لسنة 2019
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2019التقرير السنوي لقطاع التأمين

وتتوزع املساه�ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة �ّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك 
�وجب 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 وإ�امه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمر عدد 4651 لسنة 2011 املؤرخ يف 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي 
عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2018 بثالث (3) دنان´ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم° يقع 

إصداره �ناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم°. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 
املتعلّق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب تسي´ وطرق �ويل هذا الصندوق ك� تّم تنقيحه باألمر عدد 2123 
لسنة 2002 املؤرخ يف 23 ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم° بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس 
هذه  وتهّم  التّأم°.  وإعادة  والّرضائب  اإللغاءات  من  والّصافية  املنقيض  الّشهر  خالل  الّصادرة  األقساط 

املساهمة جميع أصناف التّأم° باستثناء التّأم° عىل الحياة وتكوين األموال.

  • املساه�ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق �قتىض 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.

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل الثالث من األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤّرخ فـــي 28 أوت 
له،  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  ́ه  تسي الصندوق وطرق  تدّخل  إجراءات  بضبط  واملتعلّق   2006
نسبة هــذه املســاهمة بـ 0,4 % من األقساط أو معاليم اإلشرتاك الصادرة بعنوان تأم° العربات الربية ذات 

محرّك والصافية من األداءات واإللغاءات.

   ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم° �قتىض العنوان السادس من مجلة التأم° ك� تّم تنقيحها وإ�امها �قتىض 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل 

وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• مساهمة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� يف موارد الهيئة:

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° 
فيها مستوجبا  يكون  التي  السنة  نفس  الهيئة خالل  موارد  بعنوان مساهمتها يف  التأم°  إعادة  ومؤسسات 
وبحساب أربعة أقساط تدفع يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ×وذج 

تضبطه الهيئة.

• معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم° وقد حــّدد الفصل الثاÚ 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 �قتىض 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 �قتىض 

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 قاÝة املنتفع° من الض�نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه� 
كان الض�ن املمنوح،

- توسيع اإلمتياز الجباß يف إتجاه �ك° املؤسسات املكتتبة لعقود تأم° عىل الحياة وتكوين األموال من 
التأم° عىل الحياة وتكوين األموال املرتبطة بض�ن إلتزاماتها  التأم° املدفوعة بعنوان عقود  طرح أقساط 

املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن âانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل 
كل املنخرط° يف عقود التأم° الج�عي ال تقل عن âانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة 

بهذا العنوان بالنسبة للعقود املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 
،ßة املنتفع° يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباÝتحديد قا -

- تحديد نسبة دنيا ملساهمة املنخرط يف عقود التأم° الج�عي ال äكن دونها للمكتتب وال للمنخرط 
قبل غرة  املكتتبة  العقود  الرشط عىل  العنوان. وينسحب هذا  بهذا  املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  االنتفاع 

جانفي 2014 رشط وجود مساهمة للمنخرط يف العقد،
إللتزامات  تنفيذا  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم°  عقود  بعنوان  لألجراء  املدفوعة  املبالغ  إستثناء   -

املكتتب املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

يتعّ° عىل مؤسسات التأم° طبقا ألحكام الفصل 59 من مجلة التأم° أن تقوم بتسجيل املدخرات الفنية 
الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع° بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال 
من  غ´ها  عن  الفنية  املدخرات  �ييز  من  "الفنية"  صفة  و�ّكن  املوازنات.  نفس  أصول  يف  املدخرات  تلك 

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 
يف  تطرح  التي  الفّنية  التّعّهدات  إستحقاق  ملجابهة  املكّونة  املّدخرات  باستثناء  املذكورة،  املّدخرات  تكوين 
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:

التكوين املهني شهريّا عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب األداء عىل  الفصل 29 من قانون  طبقا ألحكام 
أساس املبلغ الشهري الخام للمرتبات واألجور مه� كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض �ا يف 
ذلك اإلمتيازات العينية وقبل طرح املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد 
بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل املؤجر بعنوان الض�ن 
اإلجت�عي ال تشملها قاعدة إحتساب األداء عىل التكوين املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف 

عقود التأم° الج�عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمنتفع� من عقود التأم� عىل الحياة من معاليم 
التّسجيل املوظّفة عىل الّرتكات.

4 - إعفاء وصوالت التأم� من الطّابع الجبا¶ املحّدد بـ 0,300 دينار املنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة 
.ßمن الفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا I

التأم� وعموالت وسطاء  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضعة  التأم�  وإعادة  التأم�  عملّيات  إعفاء   -  5
"أ"  الجدول  مكّرر من  31 و31  العددين  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  املضافة  القيمة  األداء عىل  التأم� من 

امللحق �جلّة األداء عىل القيمة املضافة.  

       ملحق عدد 22:

مهام رئاسة الهيئة والكتابة العامة

مهام رئيس الهيئة وصالحياته:

ويتوّىل رئيس الهيئة تسي´ الهيئة والترصّف يف الّشؤون الفنية واإلدارية واملالية ملختلف مصالحها املضبوطة 
بالهيكل التنظيمي، ويبارش بصفة عامة كافة املشموالت التي تعهد إليه �قتىض الّنصوص الترشيعية والرتتيبية 

املنظّمة لها وتفويضات مجلس الهيئة.

مهام الكاتب العام وصالحياته:

تكلّف الكتابة العامة خاصة باملهام التالية:
مساعدة رئيس الهيئة يف أداء وظائفه اإلدارية،

الّسهر عىل تنفيذ ما إتّخذ من إجراءات وقرارات يف نطاق املهام املوكولة إليه من قبل رئيس الهيئة،
اإلعداد املادي ألع�ل مجلس الهيئة،

اإلرشاف املبارش عىل اإلدارة العامة لهياكل املساندة واإلدارة العامة للمصالح املشرتكة.

مهام مجلس الهيئة وتركيبته

املهام:

هو السلطة املؤّهلة للقيام بأع�ل الهيئة ويتوّىل عىل وجه الخصوص:
ضبط السياسة العامة للهيئة،  –

مشاريع  وإعداد  التأم°  مجال  يف  والتنظيمية  والرتتيبية  الترشيعيّة  الصبغة  ذات  املسائل  دراسة   –
الّنصوص املتعلّقة بها بطلب من وزير املالية،

إصدار الرتاتيب الالّزمة لحسن تنفيذ أحكام مجلّة التأم°،  –
دراسة مطالب منح الرتاخيص ملؤسسات التأم° إعادة التأم°،  –

منح الرتاخيص لوسطاء التأم° وسحبها منهم،  –
املصادقة عىل قواعد التعامل املهني الواجب إعت�دها من قبل املهن املتصلة بالتأم°،  –

الّنظر يف تقارير الرّقابة وإحالة امللّفات عىل وزير املالية أو عىل لجنة التأديب حسب الحاالت إلتّخاذ   –
العقوبات املستوجبة ومتابعة تنفيذ نتائج أع�ل الرقابة وتوصياتها،

الّنظر يف العرائض املقّدمة حول خدمات التأم°،  –
متابعة نشاط قطاع التأم° واملهن املتّصلة به،  –

القيام بالدراسات املتعلّقة بتطوير وتنظيم قطاع التأم°.  –

الرتكيبة: 

يرتأس رئيس الهيئة مجلسها الذي يتكّون من عرشة (10) أعضاء كالتايل:
– قاض عديل من الرتبة الثالثة،

– مستشار لدى املحكمة اإلدارية،
– مستشار لدى دائرة املحاسبات،

– ممثّل عن وزارة املالية،
– ممثّل عن وزارة الّشؤون اإلجت�عية،

– ممثّل عن البنك املركزي التونيس،
– ممثل عن هيئة السوق املالية،

من ضمنهم  القطاع  يف  العامل°  غ´  من  التأم°  يف  واإلختصاص  الخربة  ذوي  من  أعضاء   (03) وثالثة   –
خب´ إكتواري.

أعضاء اللجنة التأديبية ومهامها

مهامها:

هي لجنة منبثقة عن املجلس تتوّىل خاصة:

– البّت يف املسائل املستوجبة لعقوبات كاإلنذار والتوبيخ،
– تسليط العقوبات املالية عىل املؤسسات يف صور إخاللها بإلتزاماتها تجاه الهيئة (عىل غرار التأخ´ يف 

– توجيه تقاريرها السنوية...)،
– وضع املؤسسات تحت املتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

أعضاؤها: 

ترتكّب لجنة التأديب من خمسة (05) أعضاء كالتايل:

- قايض من الرتبة الثالثة                                      (رئيس)،
- مستشار لدى املحكمة اإلدارية                            (عضو)،
- ممثّل وزير املالية                                            (عضو)،

- من ذوي الخربة                                               (عضو)، 
- املدير التنفيذي للجمعية املهنية لرشكات التأم°      (عضو).

املصالح الفنية واإلدارية للهيئة وهيكلها التنظيمي

املصالح الفنية واإلدارية:

وتعّد  فيها  وتدقّق  امللّفات  وتعّد  الهيئة  شؤون  ومتابعة  الكتابة  أع�ل  واإلدارية  الفنية  املصالح  تتوّىل 
الّدراسات وتقوم باملهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها.  

الهيكل التنظيمي:

يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأم°:

الكتابة العامة،  -
اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم° وإعادة التأم°،  -
اإلدارة العامة للرّقابة عىل املهن التأمينية والهياكل املتّصلة،  -

اإلدارة العامة للدراسات والترشيع وتطوير القطاع،  -
اإلدارة العامة لهياكل املساندة،  -

اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة،  -
وحدة التدقيق الداخيل ومراقبة الترصّف،  -

وحدة التعاون والعالقات الخارجية،  -
خليّة العالقات مع املواطن والجودة،  -

خليّة اإلعالم،  -
مكتب الضبط املركزي.   -

       التقرير العام ملراجع الحسابات 
       السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

العامة  للهيئة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  بها،  بتكليفنا  تفّضلتم  التي  الحسابات  مراجعة  ملهّمة  تنفيذا 
وجدول  النتائج  وقاÝة  املوازنة  من  تتكّون  والتي   ،2019 ديسمرب   31 يف  املختومة  املحاسبية  للسنة  للتأم° 

التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

�قدار  وربحا  دينار   23.469.420 �بلغ  للموازنة  صافيا  مجموعا  تربز   2019 لسنة  املالية  القوائم  إّن 
1.615.067 دينار.

يف رأينا، إّن القوائـم املالية للهيئة العامة للتأم° واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة 
النقدية  تدفقاتها  وعن  أع�لها  نتائج  وعن  املالية  وضعيتها  عــــن  الجوهرية،  الجــوانب  كافة  من  وفيّة 

للسنـــة املختومة يف 31 ديسمرب 2019 وفقا للمعاي´ املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية. إّن مسؤولياتنا وفقا لهذه 
املعاي´ موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ° عن الهيئة وفقا ملتطلّبات معاي´ 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 ومالÝة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث´ عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات 
قدäة عالقة تعود إىل سنوات 2018 وما قبلها، ð يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 25.492 دينار
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ´ مدرجة بالكشوفات البنكية: 3.387 دينار

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 38.775 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 2019، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من 

القوائم املالية.  

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعاي´ املحاسبة التونسية، وعن 
الرقابة 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 مسؤوال عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. 
ويتعّ° عليها اإلفصاح عن أمور تتعلّق بإستمرارية اإلستغالل وإستخدام أساس إستمرارية اإلستغالل املحاسبي 

عندما ينطبق ذلك وما ð 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: 

األخطاء  من  خالية  ككّل  املالية  القوائم  كانت  إذا  في�  معقول  تأكيد  عىل  الحصول  هي  أهدافنا  إّن 
الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

به وفقا  القيام  تّم  الذي  التدقيق  بأّن  ليس ض�نة  التأكيد، ولكّنه  املعقول هو مستوى عال من  التأكيد 
للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف داÝا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

أو  فردي  بشكل  كانت،  إذا  وتعترب جوهرية  الخطأ،  أو  الغّش  من  تنشأ  أن  الجوهرية äكن  األخطاء  إّن 
القوائم  قبل مستعميل هذه  من  املتّخذة  اإلقتصادية  القرارات  معقول عىل  بشكل  تؤثّر  أن  ممكن  إج�يل، 

املالية.

التونسية، نقوم ��رسة  البالد  بها يف  للتدقيق املعمول  الدولية  للمعاي´  التدقيق وفقا  كجزء من عملية 
اإلجتهاد املهني واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ، وكذلك 
تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومالÝة 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.

ذات  واإليضاحات  املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  تقييم   •
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 هنالك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف äكن 
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 اإلفصاح 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 
�ثّل املعامالت واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.

له  املخطط  التدقيق  وتوقيت  نطاق  بخصوص  الحوكمة  عن  املسؤول°  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد   •
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:

باإلجراءات  املتعلّقة  تقديم مالحظاتنا وتوصياتنا  الداخلية لسنة 2019. ويقع  الرقابة  نظام  قمنا بفحص 
اإلدارية واملالية واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض 
القوائم املالية ð 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 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه ð يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود 
إتّفاقيات أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا ð 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 2019

Comité Général des Assurances

200 410

904 958

16 625 902

3 071 740

20 803 010

1 615 067

22 418 077

 

 

215 071

836 272

1 051 343

 

1 051 343

23 469 420

8

9

10

200 410

747 735

16 625 902

1 391 074

18 965 121

1 867 517

20 832 638

 

 

128 633

1 888 954

2 017 587

 

1 895 817

 

22 850 225
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األمــوال املخصصة     

احتيــاط الصندوق االجت�عي     

احتياطي لإلســتث�ر يف املقر االجت�عي     

 النتائــج املؤجلة      

مجموع األموال الذاتية قبل إحتســاب نتيجة السنة املحاسبية

نتيجة الســنة املحاسبية     

مجمــوع األموال الذاتية قبل التخصيص

 الــخـــصـــوم

الخصوم  الجارية

املزودون والحسابات املرتبطة بهم

الخصوم الجارية األخرى

مجموع الخصوم الجارية

 

   مجموع الخصوم

مجموع األموال الذاتية والخصوم

20192018
إيضاحاتاألموال الذاتية والخصوم

ســنة محاسبية مختومة يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول القوائم املالية لسنة 2019
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2019التقرير السنوي لقطاع التأمين

وتتوزع املساه�ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة �ّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك 
�وجب 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 وإ�امه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمر عدد 4651 لسنة 2011 املؤرخ يف 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي 
عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2018 بثالث (3) دنان´ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم° يقع 

إصداره �ناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم°. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 
املتعلّق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب تسي´ وطرق �ويل هذا الصندوق ك� تّم تنقيحه باألمر عدد 2123 
لسنة 2002 املؤرخ يف 23 ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم° بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس 
هذه  وتهّم  التّأم°.  وإعادة  والّرضائب  اإللغاءات  من  والّصافية  املنقيض  الّشهر  خالل  الّصادرة  األقساط 

املساهمة جميع أصناف التّأم° باستثناء التّأم° عىل الحياة وتكوين األموال.

  • املساه�ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق �قتىض 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.

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل الثالث من األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤّرخ فـــي 28 أوت 
له،  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  ́ه  تسي الصندوق وطرق  تدّخل  إجراءات  بضبط  واملتعلّق   2006
نسبة هــذه املســاهمة بـ 0,4 % من األقساط أو معاليم اإلشرتاك الصادرة بعنوان تأم° العربات الربية ذات 

محرّك والصافية من األداءات واإللغاءات.

   ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم° �قتىض العنوان السادس من مجلة التأم° ك� تّم تنقيحها وإ�امها �قتىض 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل 

وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• مساهمة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� يف موارد الهيئة:

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° 
فيها مستوجبا  يكون  التي  السنة  نفس  الهيئة خالل  موارد  بعنوان مساهمتها يف  التأم°  إعادة  ومؤسسات 
وبحساب أربعة أقساط تدفع يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ×وذج 

تضبطه الهيئة.

• معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم° وقد حــّدد الفصل الثاÚ 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 �قتىض 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 �قتىض 

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 قاÝة املنتفع° من الض�نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه� 
كان الض�ن املمنوح،

- توسيع اإلمتياز الجباß يف إتجاه �ك° املؤسسات املكتتبة لعقود تأم° عىل الحياة وتكوين األموال من 
التأم° عىل الحياة وتكوين األموال املرتبطة بض�ن إلتزاماتها  التأم° املدفوعة بعنوان عقود  طرح أقساط 

املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن âانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل 
كل املنخرط° يف عقود التأم° الج�عي ال تقل عن âانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة 

بهذا العنوان بالنسبة للعقود املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 
،ßة املنتفع° يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباÝتحديد قا -

- تحديد نسبة دنيا ملساهمة املنخرط يف عقود التأم° الج�عي ال äكن دونها للمكتتب وال للمنخرط 
قبل غرة  املكتتبة  العقود  الرشط عىل  العنوان. وينسحب هذا  بهذا  املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  االنتفاع 

جانفي 2014 رشط وجود مساهمة للمنخرط يف العقد،
إللتزامات  تنفيذا  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم°  عقود  بعنوان  لألجراء  املدفوعة  املبالغ  إستثناء   -

املكتتب املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

يتعّ° عىل مؤسسات التأم° طبقا ألحكام الفصل 59 من مجلة التأم° أن تقوم بتسجيل املدخرات الفنية 
الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع° بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال 
من  غ´ها  عن  الفنية  املدخرات  �ييز  من  "الفنية"  صفة  و�ّكن  املوازنات.  نفس  أصول  يف  املدخرات  تلك 

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 
يف  تطرح  التي  الفّنية  التّعّهدات  إستحقاق  ملجابهة  املكّونة  املّدخرات  باستثناء  املذكورة،  املّدخرات  تكوين 
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:

التكوين املهني شهريّا عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب األداء عىل  الفصل 29 من قانون  طبقا ألحكام 
أساس املبلغ الشهري الخام للمرتبات واألجور مه� كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض �ا يف 
ذلك اإلمتيازات العينية وقبل طرح املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد 
بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل املؤجر بعنوان الض�ن 
اإلجت�عي ال تشملها قاعدة إحتساب األداء عىل التكوين املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف 

عقود التأم° الج�عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمنتفع� من عقود التأم� عىل الحياة من معاليم 
التّسجيل املوظّفة عىل الّرتكات.

4 - إعفاء وصوالت التأم� من الطّابع الجبا¶ املحّدد بـ 0,300 دينار املنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة 
.ßمن الفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا I

التأم� وعموالت وسطاء  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضعة  التأم�  وإعادة  التأم�  عملّيات  إعفاء   -  5
"أ"  الجدول  مكّرر من  31 و31  العددين  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  املضافة  القيمة  األداء عىل  التأم� من 

امللحق �جلّة األداء عىل القيمة املضافة.  

       ملحق عدد 22:

مهام رئاسة الهيئة والكتابة العامة

مهام رئيس الهيئة وصالحياته:

ويتوّىل رئيس الهيئة تسي´ الهيئة والترصّف يف الّشؤون الفنية واإلدارية واملالية ملختلف مصالحها املضبوطة 
بالهيكل التنظيمي، ويبارش بصفة عامة كافة املشموالت التي تعهد إليه �قتىض الّنصوص الترشيعية والرتتيبية 

املنظّمة لها وتفويضات مجلس الهيئة.

مهام الكاتب العام وصالحياته:

تكلّف الكتابة العامة خاصة باملهام التالية:
مساعدة رئيس الهيئة يف أداء وظائفه اإلدارية،

الّسهر عىل تنفيذ ما إتّخذ من إجراءات وقرارات يف نطاق املهام املوكولة إليه من قبل رئيس الهيئة،
اإلعداد املادي ألع�ل مجلس الهيئة،

اإلرشاف املبارش عىل اإلدارة العامة لهياكل املساندة واإلدارة العامة للمصالح املشرتكة.

مهام مجلس الهيئة وتركيبته

املهام:

هو السلطة املؤّهلة للقيام بأع�ل الهيئة ويتوّىل عىل وجه الخصوص:
ضبط السياسة العامة للهيئة،  –

مشاريع  وإعداد  التأم°  مجال  يف  والتنظيمية  والرتتيبية  الترشيعيّة  الصبغة  ذات  املسائل  دراسة   –
الّنصوص املتعلّقة بها بطلب من وزير املالية،

إصدار الرتاتيب الالّزمة لحسن تنفيذ أحكام مجلّة التأم°،  –
دراسة مطالب منح الرتاخيص ملؤسسات التأم° إعادة التأم°،  –

منح الرتاخيص لوسطاء التأم° وسحبها منهم،  –
املصادقة عىل قواعد التعامل املهني الواجب إعت�دها من قبل املهن املتصلة بالتأم°،  –

الّنظر يف تقارير الرّقابة وإحالة امللّفات عىل وزير املالية أو عىل لجنة التأديب حسب الحاالت إلتّخاذ   –
العقوبات املستوجبة ومتابعة تنفيذ نتائج أع�ل الرقابة وتوصياتها،

الّنظر يف العرائض املقّدمة حول خدمات التأم°،  –
متابعة نشاط قطاع التأم° واملهن املتّصلة به،  –

القيام بالدراسات املتعلّقة بتطوير وتنظيم قطاع التأم°.  –

الرتكيبة: 

يرتأس رئيس الهيئة مجلسها الذي يتكّون من عرشة (10) أعضاء كالتايل:
– قاض عديل من الرتبة الثالثة،

– مستشار لدى املحكمة اإلدارية،
– مستشار لدى دائرة املحاسبات،

– ممثّل عن وزارة املالية،
– ممثّل عن وزارة الّشؤون اإلجت�عية،

– ممثّل عن البنك املركزي التونيس،
– ممثل عن هيئة السوق املالية،

من ضمنهم  القطاع  يف  العامل°  غ´  من  التأم°  يف  واإلختصاص  الخربة  ذوي  من  أعضاء   (03) وثالثة   –
خب´ إكتواري.

أعضاء اللجنة التأديبية ومهامها

مهامها:

هي لجنة منبثقة عن املجلس تتوّىل خاصة:

– البّت يف املسائل املستوجبة لعقوبات كاإلنذار والتوبيخ،
– تسليط العقوبات املالية عىل املؤسسات يف صور إخاللها بإلتزاماتها تجاه الهيئة (عىل غرار التأخ´ يف 

– توجيه تقاريرها السنوية...)،
– وضع املؤسسات تحت املتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

أعضاؤها: 

ترتكّب لجنة التأديب من خمسة (05) أعضاء كالتايل:

- قايض من الرتبة الثالثة                                      (رئيس)،
- مستشار لدى املحكمة اإلدارية                            (عضو)،
- ممثّل وزير املالية                                            (عضو)،

- من ذوي الخربة                                               (عضو)، 
- املدير التنفيذي للجمعية املهنية لرشكات التأم°      (عضو).

املصالح الفنية واإلدارية للهيئة وهيكلها التنظيمي

املصالح الفنية واإلدارية:

وتعّد  فيها  وتدقّق  امللّفات  وتعّد  الهيئة  شؤون  ومتابعة  الكتابة  أع�ل  واإلدارية  الفنية  املصالح  تتوّىل 
الّدراسات وتقوم باملهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها.  

الهيكل التنظيمي:

يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأم°:

الكتابة العامة،  -
اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم° وإعادة التأم°،  -
اإلدارة العامة للرّقابة عىل املهن التأمينية والهياكل املتّصلة،  -

اإلدارة العامة للدراسات والترشيع وتطوير القطاع،  -
اإلدارة العامة لهياكل املساندة،  -

اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة،  -
وحدة التدقيق الداخيل ومراقبة الترصّف،  -

وحدة التعاون والعالقات الخارجية،  -
خليّة العالقات مع املواطن والجودة،  -

خليّة اإلعالم،  -
مكتب الضبط املركزي.   -

       التقرير العام ملراجع الحسابات 
       السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

العامة  للهيئة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  بها،  بتكليفنا  تفّضلتم  التي  الحسابات  مراجعة  ملهّمة  تنفيذا 
وجدول  النتائج  وقاÝة  املوازنة  من  تتكّون  والتي   ،2019 ديسمرب   31 يف  املختومة  املحاسبية  للسنة  للتأم° 

التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

�قدار  وربحا  دينار   23.469.420 �بلغ  للموازنة  صافيا  مجموعا  تربز   2019 لسنة  املالية  القوائم  إّن 
1.615.067 دينار.

يف رأينا، إّن القوائـم املالية للهيئة العامة للتأم° واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة 
النقدية  تدفقاتها  وعن  أع�لها  نتائج  وعن  املالية  وضعيتها  عــــن  الجوهرية،  الجــوانب  كافة  من  وفيّة 

للسنـــة املختومة يف 31 ديسمرب 2019 وفقا للمعاي´ املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية. إّن مسؤولياتنا وفقا لهذه 
املعاي´ موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ° عن الهيئة وفقا ملتطلّبات معاي´ 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 ومالÝة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث´ عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات 
قدäة عالقة تعود إىل سنوات 2018 وما قبلها، ð يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 25.492 دينار
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ´ مدرجة بالكشوفات البنكية: 3.387 دينار

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 38.775 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 2019، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من 

القوائم املالية.  

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعاي´ املحاسبة التونسية، وعن 
الرقابة 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 مسؤوال عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. 
ويتعّ° عليها اإلفصاح عن أمور تتعلّق بإستمرارية اإلستغالل وإستخدام أساس إستمرارية اإلستغالل املحاسبي 

عندما ينطبق ذلك وما ð 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: 

األخطاء  من  خالية  ككّل  املالية  القوائم  كانت  إذا  في�  معقول  تأكيد  عىل  الحصول  هي  أهدافنا  إّن 
الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

به وفقا  القيام  تّم  الذي  التدقيق  بأّن  ليس ض�نة  التأكيد، ولكّنه  املعقول هو مستوى عال من  التأكيد 
للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف داÝا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

أو  فردي  بشكل  كانت،  إذا  وتعترب جوهرية  الخطأ،  أو  الغّش  من  تنشأ  أن  الجوهرية äكن  األخطاء  إّن 
القوائم  قبل مستعميل هذه  من  املتّخذة  اإلقتصادية  القرارات  معقول عىل  بشكل  تؤثّر  أن  ممكن  إج�يل، 

املالية.

التونسية، نقوم ��رسة  البالد  بها يف  للتدقيق املعمول  الدولية  للمعاي´  التدقيق وفقا  كجزء من عملية 
اإلجتهاد املهني واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ، وكذلك 
تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومالÝة 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.

ذات  واإليضاحات  املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  تقييم   •
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 هنالك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف äكن 
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 اإلفصاح 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 
�ثّل املعامالت واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.

له  املخطط  التدقيق  وتوقيت  نطاق  بخصوص  الحوكمة  عن  املسؤول°  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد   •
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:

باإلجراءات  املتعلّقة  تقديم مالحظاتنا وتوصياتنا  الداخلية لسنة 2019. ويقع  الرقابة  نظام  قمنا بفحص 
اإلدارية واملالية واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض 
القوائم املالية ð 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 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه ð يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود 
إتّفاقيات أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا ð نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأعضاء مجلس 
الهيئة تدخل تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

قاÝة النتائج
لسنة 2019

( ضبط مسموح به )
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2 090 218

5 774 452

860 290

 

7 855

1 244 645
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0

2 112 814

- 245 297

1 867 517

0

1 867 517

 

1 867 517

7 182 758

7 182 758

 

279 103

4 044 268

287 446

2 160 057

6 770 873

411 885

 

7 153

1 556 237

3 885

0

1 979 159

- 364 092

1 615 067

0

1 615 067

 

1 615 067

20192018

ســنة محاسبية مختومة يف 31 ديسمرب
إيضاحاتالبيانات

إيرادات اإلستغالل

مداخيل  

مجموع إيرادات اإلستغالل

أعباء اإلستغالل

مشرتيات مستهلكة 

أعباء األعوان 

مخصصات اإلستهالكات واملدخرات 

أعباء اإلستغالل األخرى  

مجموع أعباء اإلستغالل

نتيجة اإلستغالل

ايرادات واعباء مالية

 إيرادات مالية صافية

مداخيل التوظيفات

أرباح عادية اخرى

خسائر عادية أخرى

نتيجة األنشــطة العادية قبل إحتساب األداء

خصــم من املورد تحّرري عىل مداخيل التوظيفات

نتيجة األنشــطة العادية بعد إحتساب األداء

العنارص الطارئة ( املســاهمة الظرفية)

النتيجة الصافية للسنة الحسابية

 إنعكاسات التعديالت املحاسبية

النتيجة بعد التعديالت املحاسبية
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2019التقرير السنوي لقطاع التأمين

وتتوزع املساه�ت لفائدة الصندوق كالتايل:

- مساهمة املؤّمن لهم: هي مساهمة �ّت إضافتها إىل الفصل 36 من قانون املالية لسنة 2001 وذلك 
�وجب 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 وإ�امه بالنصوص الالّحقة وخاّصة األمر عدد 789 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 جوان 2011 واألمر عدد 4651 لسنة 2011 املؤرخ يف 6 ديسمرب 2011 واألمر الحكومي 
عدد 1050 لسنة 2018 املؤرخ يف 17 ديسمرب 2018 بثالث (3) دنان´ بعنوان كل وصل خالص قسط تأم° يقع 

إصداره �ناسبة اكتتاب أو تجديد عقود التأم°. 

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل 2 من األمر عدد 418 لسنة 2002 املؤّرخ يف 14 فيفري 2002 
املتعلّق بضبط رشوط تدّخل وتراتيب تسي´ وطرق �ويل هذا الصندوق ك� تّم تنقيحه باألمر عدد 2123 
لسنة 2002 املؤرخ يف 23 ديسمرب 2002 مبلغ مساهمة مؤسسات التأم° بـنسبة 1 % تحتسب عىل أساس 
هذه  وتهّم  التّأم°.  وإعادة  والّرضائب  اإللغاءات  من  والّصافية  املنقيض  الّشهر  خالل  الّصادرة  األقساط 

املساهمة جميع أصناف التّأم° باستثناء التّأم° عىل الحياة وتكوين األموال.

  • املساه�ت لفائدة صندوق الوقاية من حوادث املرور: 

أحدث هذا الصندوق �قتىض 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.

- مساهمة مؤّسسات التأم�: حّدد الفصل الثالث من األمر عدد 2336 لسنة 2006 املؤّرخ فـــي 28 أوت 
له،  املخّصصة  املساه�ت  ونسب  وقاعدة  ́ه  تسي الصندوق وطرق  تدّخل  إجراءات  بضبط  واملتعلّق   2006
نسبة هــذه املســاهمة بـ 0,4 % من األقساط أو معاليم اإلشرتاك الصادرة بعنوان تأم° العربات الربية ذات 

محرّك والصافية من األداءات واإللغاءات.

   ب - املعاليم لفائدة الهيئة العامة للتأم�:

أحدثت الهيئة العامة للتأم° �قتىض العنوان السادس من مجلة التأم° ك� تّم تنقيحها وإ�امها �قتىض 
القانون عدد 8 لسنة 2008 املؤرخ يف 13 فيفري 2008، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املايل 

وترجع بالنظر إىل وزارة املالية. وتتضّمن مواردها املعاليم التالية:

• مساهمة مؤسسات التأم� وإعادة التأم� يف موارد الهيئة:

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° 
فيها مستوجبا  يكون  التي  السنة  نفس  الهيئة خالل  موارد  بعنوان مساهمتها يف  التأم°  إعادة  ومؤسسات 
وبحساب أربعة أقساط تدفع يف أجل أقصاه آخر يوم عمل من كّل ثالثية وعىل أساس ترصيح حسب أ×وذج 

تضبطه الهيئة.

• معاليم منح الرتاخيص ملؤسسات التأم� ولوسطاء التأم�:

أحدثت هذه املعاليم طبقا ألحكام الفصل 198 من مجلة التأم° وقد حــّدد الفصل الثاÚ 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 �قتىض 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 �قتىض 

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 قاÝة املنتفع° من الض�نات املمنوحة لتشمل املؤّمن له أو القرين أو األصول أو الفروع مه� 
كان الض�ن املمنوح،

- توسيع اإلمتياز الجباß يف إتجاه �ك° املؤسسات املكتتبة لعقود تأم° عىل الحياة وتكوين األموال من 
التأم° عىل الحياة وتكوين األموال املرتبطة بض�ن إلتزاماتها  التأم° املدفوعة بعنوان عقود  طرح أقساط 

املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل تجاه أجرائه.

ب - أحكام ذات طابع ترشيدي لإلمتيازات املمنوحة:

- إشرتاط مّدة دنيا للعقد الفردي ال تقّل عن âانية (8) سنوات وإشرتاط مّدة انخراط فعيل بالنسبة إىل 
كل املنخرط° يف عقود التأم° الج�عي ال تقل عن âانية (8) سنوات لالنتفاع باالمتيازات الجبائية املمنوحة 

بهذا العنوان بالنسبة للعقود املكتتبة بداية من غرة جانفي 2018، 
،ßة املنتفع° يف األصول والفروع واملؤمن له نفسه للتمتع باإلمتياز الجباÝتحديد قا -

- تحديد نسبة دنيا ملساهمة املنخرط يف عقود التأم° الج�عي ال äكن دونها للمكتتب وال للمنخرط 
قبل غرة  املكتتبة  العقود  الرشط عىل  العنوان. وينسحب هذا  بهذا  املمنوحة  الجبائية  باالمتيازات  االنتفاع 

جانفي 2014 رشط وجود مساهمة للمنخرط يف العقد،
إللتزامات  تنفيذا  األموال  وتكوين  الحياة  عىل  التأم°  عقود  بعنوان  لألجراء  املدفوعة  املبالغ  إستثناء   -

املكتتب املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل من الطرح بعنوان الرضيبة عىل الدخل.

2.1 - طرح املّدخرات الفّنية من قاعدة الّرضيبة عىل الرشكات:

يتعّ° عىل مؤسسات التأم° طبقا ألحكام الفصل 59 من مجلة التأم° أن تقوم بتسجيل املدخرات الفنية 
الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء املؤمن لهم واملنتفع° بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال 
من  غ´ها  عن  الفنية  املدخرات  �ييز  من  "الفنية"  صفة  و�ّكن  املوازنات.  نفس  أصول  يف  املدخرات  تلك 

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 
يف  تطرح  التي  الفّنية  التّعّهدات  إستحقاق  ملجابهة  املكّونة  املّدخرات  باستثناء  املذكورة،  املّدخرات  تكوين 
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:

التكوين املهني شهريّا عىل  املالية لسنة 1989، يحتسب األداء عىل  الفصل 29 من قانون  طبقا ألحكام 
أساس املبلغ الشهري الخام للمرتبات واألجور مه� كان نوعها واملنح املدفوعة بعنوان الشهر املنقيض �ا يف 
ذلك اإلمتيازات العينية وقبل طرح املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل كاهل األجراء والخصم من املورد 
بعنوان الرضيبة عىل الدخل. ونتيجة لذلك فإّن املساه�ت اإلجت�عية املحمولة عىل املؤجر بعنوان الض�ن 
اإلجت�عي ال تشملها قاعدة إحتساب األداء عىل التكوين املهني وكذلك الشأن بالنسبة ملساهمة املؤجر يف 

عقود التأم° الج�عي.

3 - إعفاء رأس املال والجرايات واملبالغ الّراجعة للمنتفع� من عقود التأم� عىل الحياة من معاليم 
التّسجيل املوظّفة عىل الّرتكات.

4 - إعفاء وصوالت التأم� من الطّابع الجبا¶ املحّدد بـ 0,300 دينار املنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة 
.ßمن الفصـل 117 من معـاليم التسجيـل والطـابع الجبـا I

التأم� وعموالت وسطاء  الوحيد عىل  للمعلوم  الخاضعة  التأم�  وإعادة  التأم�  عملّيات  إعفاء   -  5
"أ"  الجدول  مكّرر من  31 و31  العددين  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  املضافة  القيمة  األداء عىل  التأم� من 

امللحق �جلّة األداء عىل القيمة املضافة.  

       ملحق عدد 22:

مهام رئاسة الهيئة والكتابة العامة

مهام رئيس الهيئة وصالحياته:

ويتوّىل رئيس الهيئة تسي´ الهيئة والترصّف يف الّشؤون الفنية واإلدارية واملالية ملختلف مصالحها املضبوطة 
بالهيكل التنظيمي، ويبارش بصفة عامة كافة املشموالت التي تعهد إليه �قتىض الّنصوص الترشيعية والرتتيبية 

املنظّمة لها وتفويضات مجلس الهيئة.

مهام الكاتب العام وصالحياته:

تكلّف الكتابة العامة خاصة باملهام التالية:
مساعدة رئيس الهيئة يف أداء وظائفه اإلدارية،

الّسهر عىل تنفيذ ما إتّخذ من إجراءات وقرارات يف نطاق املهام املوكولة إليه من قبل رئيس الهيئة،
اإلعداد املادي ألع�ل مجلس الهيئة،

اإلرشاف املبارش عىل اإلدارة العامة لهياكل املساندة واإلدارة العامة للمصالح املشرتكة.

مهام مجلس الهيئة وتركيبته

املهام:

هو السلطة املؤّهلة للقيام بأع�ل الهيئة ويتوّىل عىل وجه الخصوص:
ضبط السياسة العامة للهيئة،  –

مشاريع  وإعداد  التأم°  مجال  يف  والتنظيمية  والرتتيبية  الترشيعيّة  الصبغة  ذات  املسائل  دراسة   –
الّنصوص املتعلّقة بها بطلب من وزير املالية،

إصدار الرتاتيب الالّزمة لحسن تنفيذ أحكام مجلّة التأم°،  –
دراسة مطالب منح الرتاخيص ملؤسسات التأم° إعادة التأم°،  –

منح الرتاخيص لوسطاء التأم° وسحبها منهم،  –
املصادقة عىل قواعد التعامل املهني الواجب إعت�دها من قبل املهن املتصلة بالتأم°،  –

الّنظر يف تقارير الرّقابة وإحالة امللّفات عىل وزير املالية أو عىل لجنة التأديب حسب الحاالت إلتّخاذ   –
العقوبات املستوجبة ومتابعة تنفيذ نتائج أع�ل الرقابة وتوصياتها،

الّنظر يف العرائض املقّدمة حول خدمات التأم°،  –
متابعة نشاط قطاع التأم° واملهن املتّصلة به،  –

القيام بالدراسات املتعلّقة بتطوير وتنظيم قطاع التأم°.  –

الرتكيبة: 

يرتأس رئيس الهيئة مجلسها الذي يتكّون من عرشة (10) أعضاء كالتايل:
– قاض عديل من الرتبة الثالثة،

– مستشار لدى املحكمة اإلدارية،
– مستشار لدى دائرة املحاسبات،

– ممثّل عن وزارة املالية،
– ممثّل عن وزارة الّشؤون اإلجت�عية،

– ممثّل عن البنك املركزي التونيس،
– ممثل عن هيئة السوق املالية،

من ضمنهم  القطاع  يف  العامل°  غ´  من  التأم°  يف  واإلختصاص  الخربة  ذوي  من  أعضاء   (03) وثالثة   –
خب´ إكتواري.

أعضاء اللجنة التأديبية ومهامها

مهامها:

هي لجنة منبثقة عن املجلس تتوّىل خاصة:

– البّت يف املسائل املستوجبة لعقوبات كاإلنذار والتوبيخ،
– تسليط العقوبات املالية عىل املؤسسات يف صور إخاللها بإلتزاماتها تجاه الهيئة (عىل غرار التأخ´ يف 

– توجيه تقاريرها السنوية...)،
– وضع املؤسسات تحت املتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

أعضاؤها: 

ترتكّب لجنة التأديب من خمسة (05) أعضاء كالتايل:

- قايض من الرتبة الثالثة                                      (رئيس)،
- مستشار لدى املحكمة اإلدارية                            (عضو)،
- ممثّل وزير املالية                                            (عضو)،

- من ذوي الخربة                                               (عضو)، 
- املدير التنفيذي للجمعية املهنية لرشكات التأم°      (عضو).

املصالح الفنية واإلدارية للهيئة وهيكلها التنظيمي

املصالح الفنية واإلدارية:

وتعّد  فيها  وتدقّق  امللّفات  وتعّد  الهيئة  شؤون  ومتابعة  الكتابة  أع�ل  واإلدارية  الفنية  املصالح  تتوّىل 
الّدراسات وتقوم باملهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها.  

الهيكل التنظيمي:

يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأم°:

الكتابة العامة،  -
اإلدارة العامة للرقابة عىل مؤسسات التأم° وإعادة التأم°،  -
اإلدارة العامة للرّقابة عىل املهن التأمينية والهياكل املتّصلة،  -

اإلدارة العامة للدراسات والترشيع وتطوير القطاع،  -
اإلدارة العامة لهياكل املساندة،  -

اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة،  -
وحدة التدقيق الداخيل ومراقبة الترصّف،  -

وحدة التعاون والعالقات الخارجية،  -
خليّة العالقات مع املواطن والجودة،  -

خليّة اإلعالم،  -
مكتب الضبط املركزي.   -

       التقرير العام ملراجع الحسابات 
       السنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمرب 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

I- تقرير حول تدقيق القوائم املالية:

1 - الرأي:

العامة  للهيئة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  بها،  بتكليفنا  تفّضلتم  التي  الحسابات  مراجعة  ملهّمة  تنفيذا 
وجدول  النتائج  وقاÝة  املوازنة  من  تتكّون  والتي   ،2019 ديسمرب   31 يف  املختومة  املحاسبية  للسنة  للتأم° 

التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية �ا يف ذلك ملّخص للمبادئ والقواعد املحاسبية الهامة.

�قدار  وربحا  دينار   23.469.420 �بلغ  للموازنة  صافيا  مجموعا  تربز   2019 لسنة  املالية  القوائم  إّن 
1.615.067 دينار.

يف رأينا، إّن القوائـم املالية للهيئة العامة للتأم° واملصاحبة لهذا التقرير صحيحة وصادقـة وتعّرب بصفة 
النقدية  تدفقاتها  وعن  أع�لها  نتائج  وعن  املالية  وضعيتها  عــــن  الجوهرية،  الجــوانب  كافة  من  وفيّة 

للسنـــة املختومة يف 31 ديسمرب 2019 وفقا للمعاي´ املحاسبية التونسية.

2- أساس الرأي :

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية. إّن مسؤولياتنا وفقا لهذه 
املعاي´ موّضحة الحقا يف تقريرنا ضمن فقرة " مسؤولية املدقّق حول تدقيق القوائم املالية".

نحن مستقلّ° عن الهيئة وفقا ملتطلّبات معاي´ 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 ومالÝة لتوفّر أساسا إلبداء رأينا.

3 - فقرة مالحظة:

دون التأث´ عىل رأينا املذكور أعاله، نوّد لفت إنتباهكم إىل أّن بيانات املقاربة البنكية تشتمل عىل عمليات 
قدäة عالقة تعود إىل سنوات 2018 وما قبلها، ð يقع تسويتها بعد، وتتلّخص يف ما ييل:

- دفوعات مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 25.492 دينار
- دفوعات مسّجلة باملحاسبة وغ´ مدرجة بالكشوفات البنكية: 3.387 دينار

- مقابيض مدرجة بالكشوفات البنكية وغ´ مسّجلة باملحاسبة: 38.775 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 2019، إالّ أنّنا الحظنا عدم إحتواء هذا التقرير عىل معلومات متأتية من 

القوائم املالية.  

5 - مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤول� عن الحوكمة عن القوائم املالية:  
 

رئيس الهيئة مسؤول عن إعداد القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعاي´ املحاسبة التونسية، وعن 
الرقابة 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 مسؤوال عن تقييم قدرة الهيئة عىل إستمرارية اإلستغالل. 
ويتعّ° عليها اإلفصاح عن أمور تتعلّق بإستمرارية اإلستغالل وإستخدام أساس إستمرارية اإلستغالل املحاسبي 

عندما ينطبق ذلك وما ð 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: 

األخطاء  من  خالية  ككّل  املالية  القوائم  كانت  إذا  في�  معقول  تأكيد  عىل  الحصول  هي  أهدافنا  إّن 
الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ. وإصدار تقريرنا الذي يتضّمن رأينا.

به وفقا  القيام  تّم  الذي  التدقيق  بأّن  ليس ض�نة  التأكيد، ولكّنه  املعقول هو مستوى عال من  التأكيد 
للمعاي´ الدولية للتدقيق املعمول بها يف البالد التونسية سيكشف داÝا أّي خطإ جوهري، إن وجد.

أو  فردي  بشكل  كانت،  إذا  وتعترب جوهرية  الخطأ،  أو  الغّش  من  تنشأ  أن  الجوهرية äكن  األخطاء  إّن 
القوائم  قبل مستعميل هذه  من  املتّخذة  اإلقتصادية  القرارات  معقول عىل  بشكل  تؤثّر  أن  ممكن  إج�يل، 

املالية.

التونسية، نقوم ��رسة  البالد  بها يف  للتدقيق املعمول  الدولية  للمعاي´  التدقيق وفقا  كجزء من عملية 
اإلجتهاد املهني واملحافظة عىل تطبيق مبدإ الشّك املهني خالل التدقيق باإلضافة إىل:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناشئة عن غّش أو خطأ، وكذلك 
تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلّة تدقيق كافية ومالÝة 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.

ذات  واإليضاحات  املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  تقييم   •
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 هنالك وجود لعدم تيّقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف äكن 
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 اإلفصاح 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 
�ثّل املعامالت واألحداث بشكل يحّقق العرض العادل.

له  املخطط  التدقيق  وتوقيت  نطاق  بخصوص  الحوكمة  عن  املسؤول°  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد   •
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:

باإلجراءات  املتعلّقة  تقديم مالحظاتنا وتوصياتنا  الداخلية لسنة 2019. ويقع  الرقابة  نظام  قمنا بفحص 
اإلدارية واملالية واملحاسبية إىل مجلس الهيئة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر اإلشارة إىل أّن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص �عالجة املعلومات املحاسبية وبإعداد وعرض 
القوائم املالية ð 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 2019

الّسادة أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأم�،

طبقا للترشيع الجاري به العمل، لنا الرشف بإعالمكـم أنّه ð يقع إعالمنا من طرف إدارة الهيئة بوجود 
إتّفاقيات أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأحد أعضاء مجلسها.

ك� أنّه خالل القيام بأع�لنا ð نتعرّض لوجود أّي إتفاقية أبرمت ب° الهيئة العامة للتأم° وأعضاء مجلس 
الهيئة تدخل تحت طائلة القانون.

مراجع الحسابات 
إتّحاد املراجعة التونيس

عبد اللّطيف عّباس

Comité Général des Assurances

1 615 067

 

287 446

- 251 976

274 490

120 321

- 938 095

1 107 253

 

- 1 754 237
  
  

297 345

- 1 456 891

- 29 628

- 29 628 

- 379 266

15 010 996

14 631 730

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

- 649 798

15 660 794

15 010 996

جدول التدفقات النقدية
لسنة 2019

( ضبط مرخَّص به )

20192018

ســنة محاسبية مختومة يف 31 ديسمرب
إيضاحاتالبيانات

التدفقات النقدية املتصلة باإلستغالل

النتيجة الصافية

تسوية بالنسبة لـ : 

* اإلستهالكات واملدخرات

* فوائــد توظيفات ð تقبض بعد

 * تغــËّات :    

-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 أصول مالية (قروض)

التدفقات النقدية  املخصصة ألنشــطة اإلستث�ر

التدفقات النقدية املتصلة بأنشــطة التمويل

الصندوق االجت�عي (صايف التدفقات)

      التدفقات النقدية  املتأتية من أنشــطة التمويل

 
تغيË الخزينة

الخزينة يف بداية الســنة املحاسبية

            الخزينة عند ختم الســنة املحاسبية

إيضاحات حول القوائم املالية لسنة 2019


