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                                                                                                                                                                                                                ةةةةــــــــــــــــــــدمدمدمدمــــــــــــالمقالمقالمقالمق
  

  

 والعشر لإلتحاد العام العربي للتأمين المنعقـد        تاسعيسعد الجامعة التونسية لشركات التأمين أن تقدم إلى المؤتمر العام ال          
  .2010 هذا التقرير عن نشاط سوق التأمين التونسي لسنة 2012 يما 23 إلى 21 من  بمراكش

  
 2008وإعادة التأمين حول نشاطها خالل سـنوات   التقرير إستنادا إلى البيانات اإلحصائية لمؤسسات التأمينأعد هذا   

 .  وعمليات التأمين التي تستغلها2010  و2009و 

 

  نشاط صناديق التأمين االجتماعي والمؤسسات ذات الحيطة الخاضعة لألمـر المـؤرخ فـــي    التقرير   اهذ وال يشمل   
  .1954 فيفري  18

  
  :ن ـــيــزئــجى ــر علــريــوي التقــيحت

  

        

        ::::زء األول زء األول زء األول زء األول ــــــــالجالجالجالج
  

 ....اإلطار التشريعي والترتيبي لنشاط التأميناإلطار التشريعي والترتيبي لنشاط التأميناإلطار التشريعي والترتيبي لنشاط التأميناإلطار التشريعي والترتيبي لنشاط التأمين    ـــحور األولـــحور األولـــحور األولـــحور األولالمالمالمالم    
  

    ....المناخ اإلقتصادي وإنعكاسه على نشاط التامين التونسيالمناخ اإلقتصادي وإنعكاسه على نشاط التامين التونسيالمناخ اإلقتصادي وإنعكاسه على نشاط التامين التونسيالمناخ اإلقتصادي وإنعكاسه على نشاط التامين التونسي        الثانيالثانيالثانيالثانيور ور ور ور ــــــــــــالمحالمحالمحالمح
  
 

    ....ة سوق التأمين التونسية سوق التأمين التونسية سوق التأمين التونسية سوق التأمين التونسيهيكلهيكلهيكلهيكل            الثالثالثالثالثالثالثالثور ور ور ور ــــــــــــالمحالمحالمحالمح
    

        ....رات السوقرات السوقرات السوقرات السوقششششأهم مؤأهم مؤأهم مؤأهم مؤ        ابعابعابعابعررررالالالالور ور ور ور ــــــــححححــــالمالمالمالم
        
    

  ::::ي ي ي ي ــــــــانانانانــــزء الثزء الثزء الثزء الثــــــــالجالجالجالج
  
  

    ....ـــداول اإلحصــائـيـةـــداول اإلحصــائـيـةـــداول اإلحصــائـيـةـــداول اإلحصــائـيـةالجالجالجالج 
        ....دليل شركات التأمين و إعادة التأمين التونسيةدليل شركات التأمين و إعادة التأمين التونسيةدليل شركات التأمين و إعادة التأمين التونسيةدليل شركات التأمين و إعادة التأمين التونسية 
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        ::::األولاألولاألولاألولزء زء زء زء ــــــــــــالجالجالجالج

        
 ....ي والترتيبي لنشاط التأميني والترتيبي لنشاط التأميني والترتيبي لنشاط التأميني والترتيبي لنشاط التأمينععععاإلطار التشرياإلطار التشرياإلطار التشرياإلطار التشري  /    /    /    /  األولاألولاألولاألولور ور ور ور ــــــــالمحالمحالمحالمح

  
  

        مــجــلــة الــتــأمـيـنمــجــلــة الــتــأمـيـنمــجــلــة الــتــأمـيـنمــجــلــة الــتــأمـيـن .1
 

 وتم إتمامها وتنقيحهـا     1992 مارس   9 المؤرخ في    1992 لسنة   24انون عدد   صدرت مجلة التأمين بمقتضى الق    
  :بالقـوانـيـن التــاليــة

  
 . 1994 جانفي 31 المؤرخ في 1994 لسنة 10القانون عدد  
 .  1997 أفريل 28 المؤرخ في 1997 لسنة 24القانون عدد  
 .2001 أوت 07 المؤرخ في 2001 لسنة 91القانون عدد  
  . 2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002 لسنة 37 القانون عدد 
 . 2004 يتعلّق بقانون المالية لسنة 2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80القانون عدد  
  .2005 أوت 15 المؤرخ في 2005 لسنة 86القانون عدد  
 .2006 يتعلّق بقانون المالية لسنة 2005 ديسمبر 19 المؤرخ في 2005 لسنة 106القانون عدد  
  .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8القانون عدد  

  

 عــقـد الـتــأمـيـن عــقـد الـتــأمـيـن عــقـد الـتــأمـيـن عــقـد الـتــأمـيـن  .2
 

 )47 إلى 1الفصول من (عقد التأمين بصفة عامة  - أ
  

 2002 لسنة 37 أضيفت بالقانون عدد 44 و الفقرة الثانية من الفصل 34الفقرة الثانية والثالثة من الفصل  
 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8 نقحت بالقانون عدد 44ية من الفصل الفقرة الثان  (2002المؤرخ في أول أفريل  

 ).2008فيفري 
 2001 أوت 7 المؤرخ في 2001لسنة  91 من مجلة التأمين وقع تنقيحهما بالقانون عدد 47 و 46الفصلين  

 في النشاطات المتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية المسلّمة من قبل مصالح وزارة المالية
 .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8الراجعة لها بالنظر والقانون عدد 

 . من مجلة التأمين6 يضبط شروط تطبيق الفصل 1993 جانفي 2قرار وزير المالية المؤرخ في  
 .لعقود التأمين  يضبط نموذج الشروط العامة2001 نوفمبر 22قرار وزير المالية المؤرخ في  

  

  تأميــن البحــــري عقــد ال  - ب
  

 المؤرخ 1962 لسنة 13 من مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 365 إلى 297الفصول من  
 .1962 أفريل 24في 

 يتعلّق بالترفيع في المبلغ األقصى لمسؤولية الناقل 1990 جانفي 20 المؤرخ في 1990 لسنة 216األمر عدد  
لتعيب أو األضرار الالحقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري البحري في تعويض التلف أو ا

 ). من مجلّة التجارة البحرية147تطبيق الفصل (للبضائع 
 . يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التجارة البحرية2004 جانفي 20 المؤرخ في 2004 لسنة 3القانون عدد 
 من مجلة 55 يتعلق بكيفية تطبيق أحكام الفصل 2004 فيفري 9 المؤرخ في 2004 لسنة 329األمر عدد  

 .الموانئ البحرية التجارية وخاصة شروط اإلشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية
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ـّة .3 ـّة  الـتـأمـيـنـات الــوجــوبـي ـّة  الـتـأمـيـنـات الــوجــوبـي ـّة  الـتـأمـيـنـات الــوجــوبـي    الـتـأمـيـنـات الــوجــوبـي
 

ـّارات    - أ  تــأمــيــن الـســيــ
 

بإدراج عنوان خامس بمجلّة التأمين يخـص        يتعلق   2005 أوت   15  المؤرخ في     2005 لسنة   86القانون عدد    
تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن األضرار الالحقـة                

 ). من مجلة التامين176 إلى 110الفصول  من ( باألشخاص في حوادث المرور 
 . 2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8 مكرر أضيف إلى مجلة التأمين بالقانون عدد 113الفصل  
 13 المـؤرخ فـي   2008 لسنة 8 من مجلة التأمين أضيفت بموجب القانون عدد 113الفقرة الثانية من الفصل     

 .2008فيفري 
 والمتعلق بقانون المالية لـسنة      2005 ديسمبر   19 المؤرخ في    2005 لسنة   106 من القانون عدد     19الفصل   

 .وق الوقاية من حوادث المرور يتعلق بإحداث صند2006
 يتعلق بالترسيم  في قائمة األطبـاء المتحـصلين   2006 جانفي 6قرار وزير العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في      

 .على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني و األطباء الشرعيين
 .تب المركزي للتعريفة يتعلق بضبط قواعد تسيير المك2006 جانفي 17قرار وزير المالية المؤرخ في  
 يتعلق بالمصادقة على أنموذج المعطيات المطلوبة إلعداد عرض 2006 جانفي 17قرار وزير المالية المؤرخ في       

 .التسوية الصلحية
 يتعلق بالمصادقة على النظام األساسي للجمعية المهنيـة التـي         2006 جانفي   17قرار وزير المالية المؤرخ في       

 .المبرمة مع الدول األجنبية المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمينتتولى تطبيق المعاهدات 
 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام البـاب االول مـن           2006 مارس   27 المؤرخ في    2006 لسنة   873أمر عدد    

العنوان الخامس من مجلّة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غيـر المـسجلة بإحـدى سالسـل                   
 . جيل المعتمدة بالبالد التونسية و كذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتهاالتس

 . يتعلق بضبط شكل شهادة التأمين و محتواها2006 أفريل 12قرار وزير المالية المؤرخ في  
ضمنها محضر  يضبط البيانات واألمثلة الوجوبية التي يت    2006 ماي   2 المؤرخ في    2006 لسنة   1224أمر عدد    

 .البحث
 يتعلق بالترسيم  في قائمة األطبـاء المتحـصلين          2006 جوان   1قرار وزير العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في          

 .على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني 
و التونسيين بالخارج مـؤرخ   قرار وزير المالية و وزير الصحة العمومية ووزير الشؤون اإلجتماعية والتضامن 
 . يتعلق بضبط التعريفات اإلطارية لمصاريف عالج متضرري حوادث المرور2006 جوان 8ي ف
 يتعلق بضبط نسب المساهمات المخصصة لتمويـل        2006 جويلة   24 المؤرخ في    2006 لسنة   2069أمر عدد    

 .صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطرق إحتسابها
 بتعيين األعضاء القارين و األعضاء المعوضـين للمكتـب           يتعلق 2006 أوت   04قرار وزير المالية المؤرخ في       

 .المركزي للتعريفة
 يتعلق  بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقايـة مـن           2006 أوت   28 المؤرخ في    2006 لسنة   2336أمر عدد    

 لسنة  275حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له و الذي تم تنقيحه باألمر عدد                
 .2007 فيفري 12المؤرخ في  2007

 يتعلق بالترسيم  في قائمة األطباء المتحـصلين         2006 سبتمبر   2قرار وزير العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في          
 .على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني واألطباء الشرعيين

 وأعضاء اللجنـة اإلستـشارية       يتعلق بتعيين رئيس   2006 نوفمبر   28قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية  في         
 .للتصرف في صندوق الوقاية من حوادث المرور

 .  يتعلق بالمصادقة على  إتفاقية التعويض لحساب الغير2006 ديسمبر 25في المؤرخ قرار وزير المالية  
سي  يتعلق بالمصادقة على الجدول القيا     2007 جوان   11قرار وزير المالية و وزير الصحة العمومية المؤرخ في           

 .لتحديد نسبة العجز الدائم
 يتعلق بالمصادقة على اإلتفاقيـة المتعلقـة بتحديـد          2007 جوان   25 مؤرخ في    2007  لسنة    1487أمر عدد    

حقوق وواجبات المؤمنين و الصندوق الوطني للتامين على المرض بخصوص إسـترجاع المبـالغ المـسددة أو                 
 .التي تكتسي صبغة شغليةالمستحقّة لفائدة المتضرر نتيجة حوادث المرور 
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 يتعلق بضبط جدول معاوضـة الجرايـات و كيفيـة           2007 جويلية   17 مؤرخ في    2007 لسنة   1871أمر عدد    
 .إحتساب رأس المال موضوع المعاوضة

 . يتعلق بتسمية عضوين بالمكتب المركزي للتعريفة2008 فيفري 27قرار وزير المالية المؤرخ في  
 يتعلق بالترسيم بقائمة األطباء المتحصلين علـى        2008 أوت   25سان المؤرخ في    قرار وزير العدل و حقوق اإلن      

 .شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني
 يتعلق بالترسيم بقائمة األطباء المتحصلين علـى        2009 فيفري   3قرار وزير العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في          

 .شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني
 يتعلق بتسمية عـضو باللجنـة اإلستـشارية         2009 ماي   14خلية و التنمية المحلية المؤرخ في       قرار وزير الدا   

 .لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور
 يتعلق بالترسيم بقائمة األطباء المتحصلين علـى  2009 جوان 30قرار وزير العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في    

 .شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني
  يتعلق بتعيين ممثل عن مؤسسات التأمين خفية اإلسـم التـي             2009 جويلية   21ار وزير المالية المؤرخ في      قر 

 .تستغل صنف تأمين السيارات بصفة عضو قار بالمكتب المركزي للتعريفة
  يتعلق بالترسيم بقائمة األطباء المتحـصلين علـى   2010 جوان   2قرار وزير العدل و حقوق اإلنسان مؤرخ في          

 .ادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني و األطباء الشرعيونشه
 .  يتعلق بتسمية عضو قار بالمكتب المركزي للتعريفة2010 أوت 30قرار وزير المالية المؤرخ في  
 يتعلق بتسمية  ممثل عن الجامعة التونسية        2010 سبتمبر   08قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية المؤرخ في          

 .ن باللجنة اإلستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرورلشركات التأمي
 يتعلق بتسمية  ممثل عن وزارة الداخلية و         2010 نوفمبر   15قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية المؤرخ في          

 .التنمية المحلية باللجنة اإلستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور
 يتعلق بتسمية  ممثل عـن وزارة الماليـة          2010 نوفمبر   24تنمية المحلية المؤرخ في     قرار وزير الداخلية و ال     

 .باللجنة اإلستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور
 يتعلق بالترسيم بقائمة األطباء المتحصلين علـى  2011 جوان 06قرار وزير العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في    

 .رر البدنيشهادة الكفاءة في تقدير الض
 

 تـأمـيــن حــوادث الـشــغــل واألمـــراض الـمــهـنــيـة  - ب
 
  

 يتعلق بنظام التعويض عن األضرار الناتجـة عـن       1994 فيفري   21 المؤرخ في    1994 لسنة   28القانون عدد    
  .حوادث الشغل واألمراض المهنية

  .راألوامر والقرارات الصادرة تطبيقا للقانون المذكو: النصوص التطبيقية 
 

  الــتــأمــيــن علـــى الــمــــرض  - ت
 
  

  . يتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض2004 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71القانون عدد  
 يتعلق بالتنظيم اإلداري والمـالي وطـرق تـسيير          2005 فيفري   16 المؤرخ في    2005 لسنة   321األمر عدد    

 .الصندوق الوطني للتأمين على المرض
 . يتعلق بتنظيم المجلس الوطني  للتأمين على المرض2005 أوت 9 المؤرخ في 2005 لسنة 2192د األمر عد 
وإجـراءات تحمـل هياكـل      يتعلق بضبط شـروط 2005 نوفمبر 21 المؤرخ في 2005 لسنة 3030أمر عدد  

 بهياكـل   الضمان اإلجتماعي للمعلوم التعديلي المستوجب على األشخاص المعوقين بعنوان عالجهـم و إقـامتهم             
 .الصحة العمومية

وإجراءات ممارسـة المراقبـة     يتعلق بضبط صيغ2005 نوفمبر 21 المؤرخ في 2005 لسنة 3031أمر عدد  
 المتعلـق بإحـداث نظـام       2004 أوت   2 المؤرخ في      2004 لسنة   71الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد      

 . التأمين على المرض
 يتعلق بضبط صيغ و إجـراءات إبـرام اإلتفاقيـات           2005 ديسمبر   6 المؤرخ في    2005 لسنة   3154أمر عدد    

 .المنظمة للعالقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية واإلنخراط فيها 
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 يتعلـق  2006 فيفـري  22  فـي مـؤرخ القرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخـارج     
اقية اإلطارية لتنظيم العالقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخـدمات             بالمصادقة على اإلتف  

 .الصحية في القطاع الخاص
بضبط المصنف العام لألعمال  المهنيـة التـي      يتعلق2006 جوان 1قرار وزير الصحة العمومية  المؤرخ في  

ئيون النفسانيون السريريون و القوابـل و مـساعدو         يقوم بها األطباء و البيولوجيون و أطباء األسنان و األخصا         
 2008 مارس   18 و   2007 أكتوبر       29األطباء  كما تم تنقيحه بقرارات وزير الصحة العمومية المؤرخين في            

 .  2010 مارس 1و 
 يتعلّق بـسحب    2006 في أول أوت      مؤرخالقرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج          

ام اإلتفاقية اإلطارية المنظمة للعالقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الـصحية               أحك
 . في القطاع الخاص على أطباء السنان الممارسين بصفة حرة 

 يتعلـق   2007 فيفـري    6فـي   مـؤرخ   القرار من وزير الشؤون االجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج            
ى اإلتفاقية القطاعية ألطباء الممارسة الحرة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و النقابـة               بالمصادقة عل 

 .التونسية ألطباء الممارسة الحرة
 يتعلق بالمصادقة 2007 فيفري 6 في   مؤرخالقرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج          

لممارسة الحرة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية          على اإلتفاقية القطاعية لبيولوجيي ا    
 .لبيولوجيي الممارسة الحرة

 يتعلق بالمصادقة 2007 فيفري  6  في مؤرخالقرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج          
 الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة    على اإلتفاقية القطاعية ألطباء األسنان الممارسين بصفة حرة بين        

 .التونسية ألطباء األسنان الممارسين بصفة حرة
  فـي  ؤرخ الم قرار مشترك من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية            

 واألدوية واآلالت ومـصاريف      يتعلق بتحديد قوائم اإلختصاصات واألعمال الطبية وشبه  الطبية         2007 أفريل   13
النقل الصحي وقائمة الخدمات الصحية التي تستوجب  الموافقة المسبقة المتكفل بها في إطار النظـام القاعـدي                  

 .للتأمين على المرض
 يتعلق بالمـصادقة    2007 ماي   2مؤرخ في   القرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج          

لقطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابيـة             على اإلتفاقية ا  
 .الوطنية للمصحات الخاصة

 . يتعلّق بتصنيف بعض المراكز كمراكز مختصة2007 ماي 2 المؤرخ في 2007 لسنة 1073أمر عدد  
 يتعلق بالمصادقة   2007 جوان   1ؤرخ في   مالقرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج          

على اإلتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض مـن جهـة                 
 .ونقابتي صيادلة البيع بالتفصيل العاملين بالنهار وصيادلة البيع بالتفصيل العاملين بالليل من جهة أخرى

 71 يتعلّق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عـدد  2007 جوان 11لمؤرخ في  ا2007 لسنة 1366أمر عدد   
 والمتعلق بإحداث نظام للتأمين على المـرض علـى مختلـف أصـناف         2004 أوت   2 المؤرخ في    2004لسنة  

 .المضمونين االجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف األنظمة القانونية للضمان اإلجتماعي
 يتعلّق بضبط صـيغ وإجـراءات ونـسب التكفـل           2007 جوان   11لمؤرخ في    ا 2007 لسنة   1367أمر عدد    

 2008 لـسنة  756بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض كما تم تنقيحه باألمر عـدد             
 .2008 مارس 24المؤرخ في 

شـتراكات   يتعلّق بضبط قاعدة إحتـساب نـسب اإل        2007 جوان   18 المؤرخ في    2007 لسنة   1406أمر عدد    
 .المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض ومرحلية تطبيقها

فـي  مؤرخ  القرار مشترك من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية              
لـصندوق الـوطني     يتعلق بتحديد قائمة األمراض الثقيلة أو المزمنة المتكفل بها كليا من قبل ا             2007 جوان   25

 .للتأمين على المرض
  فـي  مؤرخالقرار مشترك من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية              

 يتعلق بضبط قائمة الخدمات اإلستشفائية المسداة بالهياكل الصحية الخاصـة المتعاقـدة مـع               2007 جوان    29
 . والمتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرضالصندوق الوطني للتأمين على المرض

فـي  مؤرخ  القرار مشترك من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية              
 يتعلق بضبط قائمة األدوية الجنيسة المعتمدة في تحديد األسعار المرجعية لألدويـة فـي إطـار                 2007 أوت   15

 .لقاعدي للتأمين على المرضالنظام ا
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 يتعلق بالمصادقة   2007 أوت   15  في مؤرخالقرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج          
 اإلتفاقية القطاعية ألطباء الممارسة الحرة  بين  الصندوق الوطني للتـأمين علـى               1على الملحق التعديلي عدد     

 .لممارسة الحرةالمرض والنقابة التونسية ألطباء ا
 يتعلـق   2007 أوت   15  فـي  مـؤرخ القرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن و التونـسيين بالخـارج             

 لالتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المبرمـة        2 والملحق التعديلي عدد     1بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد      
 .بية الوطنية للمصحات الخاصةبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقا

 19 يتعلق بتنقيح و إتمـام القـرار المـؤرخ فـي     2007 أوت 15  فيمؤرخالقرار من وزير الصحة العمومية     
 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات اإلستشفائية العمومية المرخص لهل في إجراء عمليـات  أخـذ                2002سبتمبر  

 .األعضاء البشرية أو زرعها
 يتعلق بالمصادقة 2007 أكتوبر 5  فيمؤرخالن االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج    قرار من وزير الشؤو    

على االتفاقية القطاعية ألخصائيي العالج الطبيعي المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المـرض والغرفـة          
 .النقابية ألخصائيي العالج الطبيعي و التقويم الوظيفي

 يتعلق بسحب   2007 ديسمبر   12 في   مؤرخالجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج     قرار من وزير الشؤون اال     
أحكام اإلتفاقية اإلطارية المنظمة للعالقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات الصحية               

 . للممارسة الحرةفي القطاع الخاص على األطباء األخصائيين المنخرطين بالنقابة التونسية ألطباء اإلختصاص
 يتعلق بضبط التعريفة المنطبقة عند      2008 فيفري   22قرار من وزير المالية و وزير الصحة العمومية  المؤرخ            

 .تسليم مواد الدم ذات اإلستعمال العالجي بعنوان تكييفها و تحليلها و المحافظة عليها و كذلك صنع مشتقاتها
 يتعلق بتحديد الـسقف  2008 جوان   3والتونسيين بالخارج مؤرخ    قرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن        

السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين علـى المـرض بعنـوان                  
المنظومة العالجية الخاصة أو نظام إسترجاع المصاريف كما تم تنقيحه و إتمامه بقـرار مـن وزيـر الـشؤون                    

 .2010 جوان 24ة والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في االجتماعي
 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ فـي       2008 جويلية   7  في قرار من وزير المالية و وزير الصحة العمومية  المؤرخ          

 المتعلق بضبط تعريفات معالجة المرضى الخاضعين لدفع مقابل في الهياكل الصحية العمومية             1996 ديسمبر   19
 . لوزارة الصحة العمومية التابعة

 يتعلق بالمـصادقة    2008 أوت   7  في مؤرخالقرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج          
 لإلتفاقية اإلطارية ألطباء الممارسـة الحـرة المبرمـة بـين            4 و عدد    3 و عدد    2على المالحق التعديلية عدد     

 .ابة التونسية ألطباء الممارسة الحرةالصندوق الوطني للتأمين على المرض والنق
 يتعلق بالمـصادقة    2008 أوت   7  في مؤرخالقرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج          

 لإلتفاقية اإلطارية ألطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الـوطني للتـأمين             5على الملحق التعديلي عدد     
  .تونسية ألطباء الممارسة الحرةعلى المرض و النقابة ال

 يتعلق بالمصادقة   2008 أوت   18  في مؤرخالقرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج          
 لإلتفاقية اإلطارية ألطباء األسنان الممارسين  بصفة حرة المبرمـة بـين الـصندوق    1على الملحق التعديلي عدد   

 .ابة التونسية ألطباء  األسنان  الممارسين  بصفة حرةالوطني للتأمين على المرض والنق
 يتعلـق   2008 أكتـوبر      8  فـي  مـؤرخ القرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخـارج           

 لإلتفاقية اإلطارية ألطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني          6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد      
 . المرض والنقابة التونسية ألطباء الممارسة الحرةللتأمين على

 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمـي للـصندوق الـوطني    2008 ديسمبر2 المؤرخ في 2008 لسنة   3707أمر عدد    
 .للتأمين على المرض

 يتعلـق بـضبط     2009 جانفي   7  في مؤرخالقرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج          
ان الجهوية للمراقبة الطبية ومرجع نظرها الترابي و تركيبتها و طرق سيرها المحدثة لـدى الـصندوق                 عدد اللج 

 .الوطني للتأمين على المرض
 يتعلق بإحـداث    2009 فيفري   5  في مؤرخالقرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج          

 كما تم إتمامه  بقرار من  وزير الصحة العمومية  المؤرخ            , اللجنة الفنية لسالمة المرضى و تنظيم طرق سيرها       
 .2009 أفريل 17 في 

 يتعلق بضبط قائمة المؤسـسات الـصحية ذات         2009 جوان   16  في قرار من  وزير الصحة العمومية  المؤرخ        
ارة الصحة  الصبغة الجامعية والمستشفيات الجهوية و المستشفيات المحلية و مجامع الصحة األساسية التابعة لوز            

 .العمومية
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  الـتــأمـيـن مــن الـحــريــق    - ث
 
  

 والمتعلّق بقـانون    1980 ديسمبر   31 المؤرخ في    1980 لسنة   88 من القانون عدد     32 و 31 و 29الفصـول   
  . التي أوجبت إلزامية التأمين من الحريق1981المالية لسنة 

لق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنـصوص   يتع1981 نوفمبر  24 المؤرخ في 1981 لسنة 1595األمر عدد   
 .1980 ديسمبر 31 المؤرخ في 1980 لسنة 88 من القانون عدد 32 و31 و29عليها بالفصول 

 يتعلق بجبـر األضـرار الناتجـة عـن اإلضـطرابات      2011 ماي 19 مؤرخ في 2011 لسنة  40مرسوم عدد    
 .والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد

 يتعلّق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكـام         2011 جوان   27 مؤرخ في    2011 لسنة   790األمر عدد    
 24 المؤرخ فـي  3165 كما تم تنقيحه باألمر عدد  2011 ماي   19 المؤرخ في    2011 لسنة   40المرسوم عدد   

 2011أكتوبر 
ظر في مطالب تعويض     يتعلّق بتسمية أعضاء باللّجنة المكلفة بالنّ      2011 ديسمبر   5قرار وزير المالية المؤرخ في       

 .األضرار الناتجة عن اإلضطرابات والتحركات الشعبية
 

  تــأمــيــن نــقــل البــضــائــع عنــد التــوريـــد   - ج
  

 1980 ديسمبر 31 المــؤرخ في  1980 لسنــة 88 من القــانـون عــدد   32 و 31 و 30الفصــول   
  .إلزامية تأمين  نقـــل البضائع عند التوريد التي أوجبت 1981والمتعلّق بقــانون المــالية لسنة 

 يتعلق بضبط شـروط تنفيـذ الواجبـات        1981 نوفمبر 24 المــؤرخ في    1981 لسنــة   1596األمر عـدد    
  . 1980 ديسمبر 31   المؤرخ في88 من القانون عدد 32 و31 و30المنصوص عليها بالفصول 

 1981 لـسنة    1596 يتعلق بتنقيح األمر عـدد       1999 أكتوبر   27 المؤرخ في    1999 لسنة   2364األمر عدد    
 .1981 نوفمبر 24المؤرخ في 

 

  الـتـأمـيــن فــي مـيــدان الـبــنــاء  - ح
  

  .  يتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء1994 جانفي 31 المؤرخ في 1994 لسنة 9القانون عدد  
 المؤرخ في   1994 لسنة   10 أضيفت بالقانون عدد     100 إلى   95الفصول من   (العنوان الثالث من لمجلة التأمين       

  .كرس إلزامية التأمين في ميدان البناء) 1994 جانفي 31
 يتعلق بضبط قائمة المنشآت غير الخاضعة لوجـوب         1995 مارس   6 المؤرخ في    1995 لسنة   415األمر عدد    

 14 المؤرخ في    1997 لسنة   1360دد  تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها كما تم إتمامه باألمر ع          
  .1997جويلية 

 يتعلق بضبط مهام المراقب الفنـي وشـروط مـنح           1995 مارس   6 المؤرخ في    1995 لسنة   416األمر عدد    
 .المصادقة

  
  

 تــأميــن المســؤولــيــة المهــنــيــة لبـعــض األنــشـــطــة - خ
 

 :::: المخيمات السياحيةالمخيمات السياحيةالمخيمات السياحيةالمخيمات السياحية

  
 . والمتعلّق بتنظيم المخيمات السياحية1978 سبتمبر 25 المؤرخ في  من قرار وزير التجارة13الفصل  
 

 ::::اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت 

        
 يتعلّق بضبط شروط الحصول على الترخيص المـسبق         2009 جوان   15  المؤرخ في     2009 لسنة   1935األمر عدد    

 ).3الفصل ( لممارسة نشاط اإليواء السياحي بنظام اقتسام الوقت 
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        ::::كيل العقاري كيل العقاري كيل العقاري كيل العقاري الوالوالوالو
        

 . يتعلق  بتنظيم مهنة الوكيل العقاري1981 جوان 23 المؤرخ في 1981 لسنة 55القانون عدد      
 يتعلق بكيفية منح البطاقة المهنيـة للوكيـل العقـاري    1981 ديسمبر 22 المؤرخ في   1981 لسنة   1814األمر عدد    
  ).3الفصل (

 

 ::::تجارة المصاعد والتجهيزات المشابهة تجارة المصاعد والتجهيزات المشابهة تجارة المصاعد والتجهيزات المشابهة تجارة المصاعد والتجهيزات المشابهة 

        
 يتعلق بتنظيم تجارة المصاعد والتجهيزات المـشابهة        1987 أوت   2 المؤرخ فـي    1987 لسنة   49 عـدد   القـانون  
 ).5 و3الفصلين (

 
 ::::وكاالت األسفار وكاالت األسفار وكاالت األسفار وكاالت األسفار      

        
 يتعلق بتركيبة وطرق عمل لجنة تسليم إجازات وكـاالت    1987 فيفري   17 المؤرخ في    1987 لسنة   273األمر عدد    

  .األسفار

 
 :::: الخاصة  الخاصة  الخاصة  الخاصة المؤسسات الصحيةالمؤسسات الصحيةالمؤسسات الصحيةالمؤسسات الصحية       

        
  ).59 و48الفصلين ( يتعلق بالتنظيم الصحي 1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63القانون عدد   

 
 ::::تنظيم وتنمية التربية البدنية و األنشطة الرياضية تنظيم وتنمية التربية البدنية و األنشطة الرياضية تنظيم وتنمية التربية البدنية و األنشطة الرياضية تنظيم وتنمية التربية البدنية و األنشطة الرياضية 

        
 ).27الفصل  (1994 أوت 3 المؤرخ في 1994 لسنة 104القانون عدد      
 

        ::::وكالء العبور وكالء العبور وكالء العبور وكالء العبور 
        

 يتعلق بوكالء العبور كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد    1995 أفريل   14لمؤرخ في    ا 1995 لسنة   32القانون عدد    
 المتعلـق   2009 سـبتمبر    15 و قرار وزير النقـل المـؤرخ فـي           2008 جويلية   21 المؤرخ في    2008 لسنة   43

 .بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة وكيل العبور
 

 يتعلق بضبط المقاييس والجدول التعريفي لمبالغ الـصلح     2010 ماي   17لمؤرخ في    ا 2010 لسنة   1079األمر عدد     
 المتعلق بوكالء العبور كما تم تنقيحـه         1995 أفريل   14 المؤرخ في    1995 لسنة   32المنصوص عليها بالقانون عدد     

 .2008 جويلية 21 المؤرخ في 2008 لسنة 43وإتمامه بالقانون عدد 
 

  يتعلق بضبط شروط تأمين المسؤولية المدنية المهنية الناتجـة           2009 ديسمبر   2المؤرخ في     قرار من وزير المالية      
 أفريـل  14 المؤرخ في 1995 لسنة 32 من القانون عدد    19عن تعاطي نشاط وكيل العبور المنصوص عليها بالفصل         

 .2008 جويلية 21ؤرخ في  الم2008 لسنة 43 المتعلق بوكالء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1995
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 ::::المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تنقل أو تتصرف في النفاياتالمؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تنقل أو تتصرف في النفاياتالمؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تنقل أو تتصرف في النفاياتالمؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تنقل أو تتصرف في النفايات

        
الفـصلين  ( يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف في إزالتها        1996 جوان   10 المؤرخ في    1996 لسنة   41القانون عدد    

 ).47 و 34
 

 ::::المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين 

        
 يضبط شروط إحداث المؤسـسات الخاصـة لرعايـة    1996 سبتمبر 30 المؤرخ في 1996 لسنة 1766مر عدد األ     

 ).العنوان الثاني(المسنين وطرق تسييرها 
 

 ::::المصفون والمؤتمنون العدليون المصفون والمؤتمنون العدليون المصفون والمؤتمنون العدليون المصفون والمؤتمنون العدليون 

        
 يتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمنـاء الفلـسة         1997 نوفمبر   11 المؤرخ في    1997 لسنة   71 القانون عدد    

 يتعلق بتحديد المبلغ األدنى لعقـد  1999 أفريل 15وقرار وزير العدل المؤرخ في ) 39الفصل  (والمتصرفين القضائيين   
 .التأمين على المسؤولية المدنية للمصفين والمؤتمنين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين

 
 ::::مــراكــز تصـفـيـة الـــدم مــراكــز تصـفـيـة الـــدم مــراكــز تصـفـيـة الـــدم مــراكــز تصـفـيـة الـــدم 

        
 يضبط قائمة الوثائق المـشترطة للتـرخيص        1998 أفريل   27قـرار وزيـر الصحـة العمـوميـة المـؤرخ فـي         

 ).4الفصل (إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم 
 

 : : : : الشركات المهنية للمحامين الشركات المهنية للمحامين الشركات المهنية للمحامين الشركات المهنية للمحامين 

        
 ). 29الفصل ( يتعلق بالشركات المهنية للمحامين 1998 جويلية 20 المؤرخ في 1998 لسنة 65القانون عدد  
 

 ::::لتـجــاريـةلتـجــاريـةلتـجــاريـةلتـجــاريـةاألنـشـطـة بالموانئ الـبـحـرية ااألنـشـطـة بالموانئ الـبـحـرية ااألنـشـطـة بالموانئ الـبـحـرية ااألنـشـطـة بالموانئ الـبـحـرية ا

        
         )120الفصل ( يتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية 2009 جويلة 8مؤرخ في ال 2009 لسنة 48القانون عدد  

    المؤرخ في 2009 لسنة 48 بالقانون عدد 1999 مارس 18 المؤرخ في 1999 لسنة 25تم إلغاء القانون عدد ( 
  ).2009 جويلية 8
 

 ::::التجارة اإللكترونية التجارة اإللكترونية التجارة اإللكترونية التجارة اإللكترونية 

        
 . يتعلق بالمبادالت والتجارة اإللكترونية2000 أوت 9 المؤرخ في 2000 لسنة 83القانون عدد      
 يتعلق بالمصادقة علـى كـراس الـشروط الخاصـة           2001 جويلية   17 المؤرخ في    2001 لسنة   1667األمر عدد     

  .بممارسة  نشاط مزود خدمات المصادقة اإللكترونية
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 ::::إنتاج و ترويج الفنون الدرامية إنتاج و ترويج الفنون الدرامية إنتاج و ترويج الفنون الدرامية إنتاج و ترويج الفنون الدرامية 

        
 يتعلق بضبط شروط إحداث الهياكل المحترفة إلنتـاج         2001 جويلية   27 المؤرخ في    2001 لسنة   1986األمر عدد    

 .الفنون الدرامية وترويجها
 

 ::::المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقي المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقي المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقي المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقي 

        
لترتيب المؤسسات   يتعلق بضبط القواعد الدنيا الواجب إحترامها        2009 جوان   10قرار من وزير السياحة مؤرخ في        

 .السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقي
 

 ::::مهنة تمثيل المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن  مهنة تمثيل المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن  مهنة تمثيل المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن  مهنة تمثيل المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن  

        
 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسـة مهنـة تمثيـل            2009 سبتمبر   15قرار من وزير النقل مؤرخ في        

 .المؤسسات األجنبية لتصنيف السفن
 

 ::::و الجرو الجرو الجرو الجرمهنة المساعدة و اإلنقاذ البحري مهنة المساعدة و اإلنقاذ البحري مهنة المساعدة و اإلنقاذ البحري مهنة المساعدة و اإلنقاذ البحري 

        
 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مهنة المساعدة و 2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  

 .اإلنقاذ البحري و الجر
 

 ::::مهنة التصرف في السفن التجاريةمهنة التصرف في السفن التجاريةمهنة التصرف في السفن التجاريةمهنة التصرف في السفن التجارية

        
 في  يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مهنة التصرف2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  

 .السفن التجارية
 

        ::::مهنة أمين الحمولةمهنة أمين الحمولةمهنة أمين الحمولةمهنة أمين الحمولة
        

 . يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مهنة أمين الحمولة2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  
 

        ::::مهنة أمين السفينةمهنة أمين السفينةمهنة أمين السفينةمهنة أمين السفينة
 

 .لسفينة يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مهنة أمين ا2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  
 

 ::::مهنة الخبير البحريمهنة الخبير البحريمهنة الخبير البحريمهنة الخبير البحري

        
 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مهنة الخبير 2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  

 .البحري

        
 



  
12 2010 تقرير سوق التأمني التونسي ����   

 ::::مهنة المرشد البحريمهنة المرشد البحريمهنة المرشد البحريمهنة المرشد البحري

        
 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مهنة المرشد 2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  

 .البحري
 

 ::::مهنة وسيط إيجار السفنمهنة وسيط إيجار السفنمهنة وسيط إيجار السفنمهنة وسيط إيجار السفن

        
 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مهنة وسيط إيجار 2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  

 .السفن
 

        ::::مهنة مزود السفنمهنة مزود السفنمهنة مزود السفنمهنة مزود السفن
        

 . يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مهنة مزود السفن2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  
 

        ::::  البحــريـة  البحــريـة  البحــريـة  البحــريـةالمهـنالمهـنالمهـنالمهـن
        

 ).15 و 2الفصلين (  المتعلق بتنظيم المهن البحرية2008 جويلية 21 المؤرخ في 2008 لسنة 44القانون عدد  
 

  يتعلق بضبط شروط تأمين المسؤولية المدنية المهنية الناتجة عن 2009 ديسمبر 2قرار من وزير المالية مؤرخ في  
ة ي جويل21 المؤرخ في 2008 لسنة 44 من القانون عدد 15ل تعاطي المهن البحرية والمنصوص عليها بالفص

 . المتعلق بتنظيم المهن البحرية2008
لمبالغ الصلح   يتعلّق بضبط المقاييس والجدول التعريفي2010 ماي 17 مؤرخ في 2010 لسنة 1080األمر عدد  

 . بتنظيم المهن البحرية المتعلق2008 جويلية 21 المؤرخ في 2008 لسنة 44المنصوص عليها بالقانون عدد 
 
  

        الـتــأمــيــنــات األخـــرىالـتــأمــيــنــات األخـــرىالـتــأمــيــنــات األخـــرىالـتــأمــيــنــات األخـــرى .4
 

 

 )العنوان الرابع من مجلة التأمين(تــأمــيـــن الصـــادرات   - أ
  

  ).1997 أفريل 28 المؤرخ في 1997 لسنة 24أضيفت بالقانون عدد  (109 إلى 101الفصول من  
اتيب وشروط تسيير صندوق ضمان  يتعلق بضبط تر1998 أوت 31 المؤرخ في 1998 لسنة 1690األمر عدد  

ألغى الفصل  (2002 سبتمبر 10 المؤرخ فــي 2002 لسنة 2074مخاطر التصدير والذي تم تنقيحه باألمر عدد 
 ).1998 لسنة 1690 من األمر عدد 11

 يتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة 1999 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 95القانون عدد  
  .بل الشحنما ق

 يتعلق بضبط شروط تسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات 2000 جانفي 3 المؤرخ في 2000 لسنة 23األمر عدد  
  .لمرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ضمان قروض تمويل الصادرات
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  التـــأمــيـن الــفــالحــــي - ب
 
  

 من 56 و55 و54 و53 و52الفصول (ح الطبيعية  الصندوق التعاوني لجبر األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائ 
  ).1987 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1986 ديسمبر 31 المؤرخ في 1986 لسنة 106قانون المالية عدد 

 مجال 1989-1988يضبط إبتداء من الموسم الفالحي  : 1988 ماي 21 المؤرخ في 1988 لسنة 948األمر عدد  
ألضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقدار مساهمة الفالحين فيه ونسبة تدخل الصندوق التعاوني لجبر ا

  . التعويض لهم
 يتعلق بضبط تراتيب وشروط تدخل  وتسيير الصندوق 1988 ماي 21 المؤرخ في 1988 لسنة 949األمر عدد  

         .التعاوني لجبر األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
 
  

 الــخاصــة بـقـطاع الـتــأمــيــنالــخاصــة بـقـطاع الـتــأمــيــنالــخاصــة بـقـطاع الـتــأمــيــنالــخاصــة بـقـطاع الـتــأمــيــنالـمــهــن الـمــهــن الـمــهــن الـمــهــن  .5
 

 
  

 )66 إلى 48الفصول من ( مؤســســات الـتـأمــيــن   - أ
  

 من مجلة التأمين التي تم تنقيحها 66 و61 و 60 و 59 و 58 و 57 و 56 و 55 و 54 و 53 و 48الفصول  
  .2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002 لسنة 37بالقانون عدد 

 لسنة 8 من مجلة التأمين التي تم تنقيحها بالقانون عدد 63 و 61 و 60 و 58  و54 و 51 و 50 و 48الفصول  
 .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008

 و 62 من الفصل 3 و الفقرة 54 من الفصل 3 و 2 و الفقرتين 50 من الفصل 3 و الفقرة 48 من الفصل 3الفقرة  
 .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008ة  لسن8 من القانون عدد 4أضيفت بالفصل :65 من الفصل 2الفقرة 

 2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8 من القانون عدد 6 ثالثا أضيفت بالفصل 50 مكرر و الفصل 50الفصل  
. 
 .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8 من القانون عدد 7ت ألغيت بالفصل . م61الفقرة األخيرة من الفصل  
 .2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002 لسنة 37لقانون عدد  مكرر تم تنقيحه با58الفصل  
 يتعلق بضبط األحكام النموذجية للنظم األساسية 1992 ديسمبر 31 المؤرخ في 1992 لسنة 2257األمر عدد  

  .لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية
ة الخاصة بقطاع التأمين وإعادة  يتعلق بالمصادقة على معايير المحاسب2000 جوان 26قرار وزير المالية المؤرخ في  

ضبط القوائم المالية والرقابة الداخلية والتنظيم الداخلي والمداخيل والمدخرات الفنية والتوظيفات واألعباء (التأمين 
  ).الفنية

 يتعلق بضبط قائمة اإلحتياطات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة 2001 فيفري 27قرار وزير المالية المؤرخ في  
  مارس28ها وشروط توظيف أموال تلك اإلحتياطات والذي تم تنقيحه بقرارات وزير المالية المؤرخين في إحتساب
  .2011 جوان 06 و 2009 جانفي 5  و 2005

 من مجلة 49 يتعلق بضبط قائمة أصناف التأمين الواردة بالفصل 1993 جانفي 2قرار وزير المالية المؤرخ في  
  .2002 أوت 8رار وزير المالية المؤرخ في التأمين والذي تم تنقيحه بق

 من مجلة التأمين 48 يتعلق بضبط محتوى الملف الوارد بالفصل 2002 سبتمبر 2قرار وزير المالية المؤرخ في  
 ).تكوين مؤسسة إعادة التأمين(
فية لنشاط  يتعلق بضبط قائمة وأشكال وثائق وجداول المتابعة الظر2003 مارس 7قرار وزير المالية المؤرخ في  

  . جديد من مجلة التأمين60مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها بالفصل 
 يتعلق بضبط الوثائق المكونة للتقرير السنوي المنصوص عليه بالفصل 2005 أكتوبر 3قرار وزير المالية المؤرخ في  

  ).2001جويلية  31ألغى هذا القرار قرار وزير المالية المؤرخ في( من مجلة التأمين 60
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  )81 على 69الفصول من ( الــوسطاء وخـبـراء الـتأمـين ومعايـنــو األضــرار  - ب
  

  .2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002 لسنة 37 من مجلة التأمين أضيفت بالقانون عدد 78  و73 و 69الفصول  
 91جلة التأمين  نقحت بالقانون عدد  من م81 والفقرة األخيرة من الفصل 80 والفصل 79الفقرة األخيرة من الفصل  

 والمتعلّق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية المسلمة من 2001 أوت 7 المؤرخ في 2001لسنة 
 .قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة لها بالنظر

 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003  لسنة80 من مجلة التأمين نقحت بالقانون عدد 78 و76 و 70 و 69الفصول  
2003. 

 .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8 من مجلة التأمين نقحت بالقانون عدد 79 و75 و 71 و 70الفصول  
 يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللّجنة المنصوص 1992 ديسمبر 31 المؤرخ في 1992 لسنة 2259األمر عدد  

 .2009 جانفي 5 المؤرخ في 2009 لسنة 39الذي تم تنقيحه باألمر عدد  من مجلة التأمين و 71عليها بالفصل 
 يتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تتوفر في الخبراء 2002 مارس 5 المؤرخ في 2002 لسنة 543 األمر عدد  

 . من مجلة التأمين47اإلكتواريين لإلشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة المنصوص عليها بالفصل 
 يتعلق بضبط شروط ترسيم الخبراء ومعايني األضرار 2002 مارس 5 المؤرخ في 2002 لسنة 544عدد األمر  

 . من مجلة التأمين80وتشطيب أسمائهم والمنصوص عليها بالفصل 
 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط تضبط شروط ممارسة مهمة الخبير 2002 جوان 5قرار وزير المالية المؤرخ في  

 .ديد تعريفة التأمين على الحياةاإلكتواري لتح
 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط تضبط شروط ممارسة مهمة خبراء 2002 جوان 5قرار وزير المالية المؤرخ في  

 .التأمين  ومعايني األضرار
وع فر( من مجلة التأمين 69 يتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 2002 أوت 8قرار وزير المالية المؤرخ في  

 مارس 10والذي تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في ) التأمين التي يمكن أن تعرض للعموم عن طريق البنوك
2004. 

 و المتعلق 2001 أوت 29 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 2009 فيفري 3قرار وزير المالية المؤرخ في  
 . التابعة لوزارة المالية و شروط إسنادهابالخدمات اإلدارية المسداة من طرف المصالح

 

 ) من مجلة التأمين90 إلى 82الفصول من (الــرقـــابـــة  - ت
 

  

 2001 أوت 7 المؤرخ في 2001 لسنة 91 من مجلة التأمين تم تنقيحها بالقانون عدد 88  من الفصل عدد  3الفقرة  
  .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8و القانون عدد 

 المؤرخ في غرة أفريل 2002 لسنة 37 من مجلة التأمين تم تنقيحها بالقانون عدد89 و88 و 83 و 82 الفصول 
2002. 

 .2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002 لسنة 37 مكرر من مجلة التأمين تم تنقيحه بالقانون عدد 89الفصل   
 13 المؤرخ في 2008  لسنة 8ن عدد   من مجلة التأمين تم تنقيحها بالقانو88 و 87 و86 و 84 و 82الفصول  

 .2008فيفري 
 

 الـهـيــاكــل األخــرى لـلـتـأمـيــنالـهـيــاكــل األخــرى لـلـتـأمـيــنالـهـيــاكــل األخــرى لـلـتـأمـيــنالـهـيــاكــل األخــرى لـلـتـأمـيــن .6
 

 

 مــؤسســات التــأمـيـن وإعـادة التــأمــيـن غــيــر المقــيــمـة  - أ
 

  

  .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008  لسنة 8 من مجلة التأمين تم تنقيحهما بالقانون عدد 68 و67الفصالن  
 .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008  لسنة 8 من مجلة التأمين أضيفت بالقانون عدد 68انية من الفصل الفقرة الث 
 يتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل 1985 ديسمبر 6 المؤرخ في 1985 لسنة 108القانون عدد  

 ).28الفصل (أساسا مع غير المقيمين 
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  مــن لــهــــمصنــدوق ضـــمـــان الـمــؤ   - ب
 

  

 والمتعلّق بقانون المالية 2000 ديسمبر 25 المؤرخ في 2000 لسنة 98 من القانون عدد 39 إلى 35الفصول من  
  . الذي أحدث صندوق ضمان المؤمن لهم2001لسنة 

 يتعلق بضبط شروط  تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل 2002 فيفري 14 المؤرخ في 2002 لسنة 418األمر عدد  
 وباألمر 2002 سبتمبر 23 المؤرخ في 2002 لسنة 2123وق ضمان المؤمن لهم والذي تم تنقيحه باألمر عدد صند
 جوان 24 المؤرخ في 2011 لسنة 789  واألمر عدد 2005 جويلية 18 المؤرخ في 2005 لسنة 2025عدد 

 .2011  ديسبمر06 المؤرخ في 2011 لسنة 4651 واألمر عدد 2011
 يتعلق بتسمية أعضاء لجنة ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها 2011 جويلية 23ة المؤرخ في قرار وزير المالي 

 .2002 فيفري 14 المؤرخ في 2002 لسنة 418 من األمر عدد 3بالفصل 
 

  

  صـناديــق التــأمـيـن الـتــعـاونــي الـفـــالحــي    - ت
 

لتبادلية الفالحية كما تم تنقيحه باألمر العلي  يتعلق بصناديق الضمان ا1931 مارس 26األمر العلي المؤرخ في  
  .1955 جويلية 7المؤرخ في 

 
  

  لجمعيات أو الشركات ذات الصبغة التعاونيةا  - ث
  

  . يتعلق بالشركات التعاونية1954 فيفري 18األمر العلي المؤرخ في  
  يتعلّق بضبط القانون 1961 ماي 26قرار كاتب الدولة للتخطيط والمالية والصحة والشؤون اإلجتماعية المؤرخ في  

 .األساسي النموذجي للمؤسسات التعاونية
 يتعلق بتنقيح القانون األساسي النّموذجي 1984 سبتمبر 17قرار وزيري المالية والشؤون اإلجتماعية المؤرخ في  

 .للمؤسسات التعاونية
 
  

 تـنـظـيــم الــمــهــنــةتـنـظـيــم الــمــهــنــةتـنـظـيــم الــمــهــنــةتـنـظـيــم الــمــهــنــة .7
     
 طـــة اإلشــــــرافســـل: الهـيـئـة العـــامــة للـتـأمـيــن   - أ

  

إدراج عنوان سادس ( يتعلق بتنقيح و إتمام مجلة التأمين 2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8القانون عدد  
  ).200 إلى 177و يتضمن الفصول من " الهيئة العامة للتأمين" بمجلة التأمين يسمى 

  المؤرخ في  1991 لسنة 556 األمر عدد  الذي نقّح2001 نوفمبر 26 المؤرخ في 2001 لسنة 2729األمر عدد  
 . يتعلّق بتنظيم وزارة المالية1991 أفريل 23

 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العامة للتأمين المحدثة بالقانون 2008 ماي 2 المؤرخ في 2008 لسنة 1759األمر عدد  
 .تأمين و المتعلق بتنقيح و إتمام مجلة ال2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8عدد 

 يتعلق بتحديد أجر رئيس الهيئة العامة للتأمين وإمتيازاته 2008 جوان 2 المؤرخ في 2008 لسنة 2046األمر عدد  
 .من مجلة التأمين196الوظيفية والمنصوص عليها بالفصل 

عامة  يتعلق بتحديد المنحة المسندة ألعضاء مجلس الهيئة ال2008 جوان 2 المؤرخ في 2008 لسنة 2047األمر عدد  
 . من مجلة التأمين184للتأمين و المنصوص عليها بالفصل 

 يتعلق بتحديد نسب المعاليم الراجعة للهيئة العامة للتأمين 2008 جويلة 7 المؤرخ في 2008 لسنة 2553األمر عدد  
 . من مجلة التأمين و مبالغها و طرق إستخالصها198و المنصوص عليها بالفصل 

 . يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأمين 2008 أوت 4المؤرخ في  2008 لسنة 2730األمر عدد  
 المؤرخ في 1992 لسنة 2259  يتعلق بتنقيح األمر عدد 2009 جانفي 5 المؤرخ في 2009 لسنة 39األمر عدد  

 من 71  المتعلق بضبط تركيبة و طرق تسيير لجنة منح البطاقة المهنية المنصوص عليها بالفصل1992 ديسمبر 31
 .مجلة التأمين

 يتعلّق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة 2011 ماي 23 مؤرخ في 2011 لسنة 668األمر عدد  
 .للتأمين
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 الجـــمـعـيـــة المـهـنـيـة لمــــؤسسات الـتـــأمــيــن - ب
 

  .2002 في غرة أفريل  المؤرخ2002 لسنة 37 من مجلة التأمين نقّحا بالقانون عدد 92 و91الفصالن  
 .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8 من مجلة التأمين نقّح بالقانون عدد 92الفصل  

 
  

  المجلــس الــوطنـي للتــأمـيـن واللـجــنة اإلسـتــشــارية للتأمــيـــن - ت
 

  

 . من مجلة التأمين94 و93الفصالن  
 . 2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8 عدد  من القانون7 من مجلة التأمين ألغي بالفصل 94الفصل  
 يتعلق بضبط تركيبة وقواعد تسيير المجلس األعلى 1992 ديسمبر 31 المؤرخ في 1992 لسنة 2258األمر عدد  

 .2002 فيفري 27 المؤرخ في 2002 لسنة 512للتأمين واللجنة اإلستشارية للتأمين الذي تم تنقيحه باألمر عدد 
 

  لـيــات الـتــأمــيــنجــبــايــة عـمـ .8
  

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى 48 و39 و38الفصول  
  .1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114القانون عدد 

 لسنة 53ن عدد  من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانو101 و100 و45 و40الفصول  
 .1993 ماي 17 المؤرخ في 1993

العنوان األول : المعاليم األخرى : الجزء الثالث ( من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 149 إلى 144الفصول من  
 المؤرخ 1996 لسنة 113 من القانون عدد 36 و35 و34أضيفت بمقتضى الفصول ) المعلوم الوحيد على التأمين: 

 .1997 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1996سمبر  دي30في 
 والمتعلّق بقانون المالية 1996 ديسمبر 30 المؤرخ في 1996 لسنة 113 من القانون عدد 48 و47و 46الفصول  

 أحدثت صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن بالطرقات وحددت مساهمات المؤمن لهم ومؤسسات 1997لسنة 
 .صندوقالتأمين في هذا ال

 والمتعلّق بقانون 1997 ديسمبر 29 المؤرخ في 1997 لسنة 88 من القانون عدد 54 و53 و52 و51الفصول  
 .تخص تشجيع اإلدخار في إطار عقود التأمين على الحياة: 1998المالية لسنة 

 : 2001 لسنة  والمتعلّق بقانون المالية2000 ديسمبر 25 المؤرخ في 2000 لسنة 98 من القانون عدد 45الفصل  
 .خفّض من نسبة المعلوم الوحيد على عقود التأمين الفالحية والصيد البحري

 2003  والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 ديسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 101 من القانون عدد 74الفصل  
الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة احتسابها تحيين األحكام المتعلّقة بالمساهمة لفائدة صندوق الحماية المدنية وسالمة : 

 .مع قاعدة احتساب المعاليم على التأمين
 33الفصل  : 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 ديسمبر 28 المؤرخ في 2001 لسنة 123القانون عدد  

 المؤسسات والفصول من المتعلق بتحيين قائمة المدخرات واإلحتياطات الفنية القابلة للطرح من قاعدة الضريبة على
 المتعلقة بطرح أقساط التأمين الجماعي على الحياة من قاعدة الضريبة على الدخل والضريبة على 47 إلى 45

 .الشركات
 يتعلق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة اإلشتراك 2003 ماي 19 المؤرخ في 2003 لسنة 1098األمر عدد  

 .بعنوان أنظمة الضمان اإلجتماعي
: 2004 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80 من القانون عدد 43الفصل  

 .إعفاء العموالت المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين إلى وسطاء التأمين من األداء على القيمة المضافة
: 2004والمتعلّق بقانون المالية لسنة  2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80 من القانون عدد 44الفصل  

 .إعفاء اإليرادات العمرية المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة  من الضريبة على الدخل
 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80 من القانون عدد 77 و76الفصالن  

 .بع الجبائيإعفاء الوصوالت من معلوم الطا: 2004
 2005 والمتعلّق بقانون  المالية لسنة 2004 ديسمبر 31 المؤرخ في 2004 لسنة 90 من القانون عدد 61الفصل  

 .مزيد إحكام اإلنتفاع باإلمتيازات الجبائية بعنوان التأمين على الحياة
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: 2007المالية لسنة  والمتعلّق بقانون 2006 ديسمبر25 المؤرخ في 2006 لسنة 85 من القانون عدد 81الفصل  
 .توضيح مجال الخصم من المورد بعنوان الصفقات

 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 70 من القانون عدد 46 و45الفصالن  
رح من  من مجلة الضريبة على الشركات المتعلق بالترفيع في نسبة طرح المدخرات القابلة للط48 نقحت الفصل 2008

 .% 50  إلى  % 30قاعدة الضريبة من 
 2008 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 70 من القانون عدد 27الفصل  

 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بإعفاء عقود تأمين األخطار الفالحية 147 و 145نقح الفصلين 
 .من المعلوم الوحيد على التأمينوالصيد البحري 

:  2010 يتعلّق بقانون المالية لسنة 2009 ديسمبر 21 المؤرخ في 2009 لسنة 71 من القانون عدد 35الفصل  
 48 ثالثا من الفصل I مكرر و الفقرة I من الفقرة 2و1 و الفقرتين I من الفقرة 4 و3 و2ألغى أحكام الفقرات الفرعية 

تطوير النظام الجبائي للمدخرات مع ( خل األشخاص الطبيعيين و الضريبة على   الشركات من مجلة الضريبة على د
 ).خصوصيات نشاط المؤسسات في القطاع المالي

: 2010 يتعلّق بقانون المالية لسنة 2009 ديسمبر 21 المؤرخ في 2009 لسنة 71 من القانون عدد 36الفصل  
 من مجلة الضريبة على دخل 48 من الفصل IX الفقرة  األولى من الفقرة  ثالثة عشر وإلىVIIأضاف إلى أحكام الفقرة 

األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أحكام تتعلق بسحب طرح الخسائر الناتجة عن عمليات التخلي عن الديون 
 .ب حساباتلفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية على كل المؤسسات التي تخضع حساباتها لتصديق مراق

: 2010 يتعلّق بقانون المالية لسنة 2009 ديسمبر 21 المؤرخ في 2009 لسنة 71 من القانون عدد 46الفصل  
 سادسا 48 خامسا وفصل39 فصل  أضاف إلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 .يات إعادة اإلستثماريتعلقان بإحكام اإلنتفاع باإلمتيازات الجبائية بعنوان عمل
 يتعلّق بقانون المالية لسنة 2010 ديسمبر 17 المؤرخ في 2010 لسنة 58 من القانون عدد 42 و 41الفصول  

       .من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات   48 و 38نقّحت الفصول : 2011
 التفويت في السندات وطرح مكافآت الوكيل من قاعدة الضريبة على ترشيد إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من(  

 ).الشركات
 

        نــصــوص مـخـتـلـفـة نــصــوص مـخـتـلـفـة نــصــوص مـخـتـلـفـة نــصــوص مـخـتـلـفـة  .9
 

 يتعلق بإحداث المجلس الوطني لسالمة المرور وتنظيم طرق 2002 جانفي 8 المؤرخ في 2002 لسنة 21األمر عدد  
 .2003 أكتوبر 27  المؤرخ في2003 لسنة 2241سيره الذي تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

 . يتعلق بتعيين أعضاء المجلس الوطني للتأمين2003 أكتوبر 22قرار وزير المالية مؤرخ في  
 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاب و منع 2003 ديسمبر 10 المؤرخ في 2003 لسنة 75القانون عدد  

 .2009 أوت 12 المؤرخ في 2009  لسنة65غسل األموال و الذي تم تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 
 يتعلق بتعيين أعضاء اللّجنة اإلستشارية للمجلس 2004 ماي 25قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في  

 .الوطني لسالمة المرور
 من 76 و74 و70 يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 2004 سبتمبر 10قرار وزير المالية مؤرخ في  

 والمتعلّق بدعم المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاب ومنع 2003 ديسمبر 10 المؤرخ في 2003 لسنة 75ن عدد القانو
كما تم تنقيحه ) 2009 أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 65 ألغي و عوض بالقانون عدد 74الفصل ( غسل األموال

 .2009 ديسمبر 2و إتمامه بقرار من وزير المالية المؤرخ في 
 . يتعلق بتدعيم سالمة العالقات المالية2005 أكتوبر 18 المؤرخ في 2005 لسنة 96دد القانون ع 
 . يتعلق بتسمية أعضاء في المجلس الوطني للتأمين2006 مارس 30قرار وزير المالية مؤرخ في  
نة  لس96 من القانون عدد 23 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 2006 ماي 8 المؤرخ في 2006 لسنة 1294األمر عدد  

  . و المتعلّق بتدعيم سالمة العالقات المالية2005 أكتوبر 18 المؤرخ في 2005
 يتعلق بضبط محتوى التصريح السنوي الواجب توقيعه وتقديمه إلى 2006 جوان 17قرار وزير المالية مؤرخ في  

ية للشركات التجارية مراقب أو مراقبي الحسابات من قبل الهيئات المديرة والمكلّفين بالشؤون المالية و المحاسب
 .الخاضعة لتعيين مراقب أو مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية

 يتعلق بإحداث مجلس وطني للخدمات و بضبط مشموالته 2006 جوان 26 المؤرخ في 2006 لسنة 1826األمر عدد  
 .وطرق تسييره
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 . يتعلق بتسمية عضوين في المجلس الوطني للتأمين2007يفري  ف27قرار وزير المالية مؤرخ في  
 . يتعلق بتسمية أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة2007 جويلية 9قرار وزير المالية مؤرخ في  
 . يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين2009 أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 64القانون عدد  
 . يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات2009 أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 66القانون عدد  
 يتعلق بضبط قائمة المخالفات ألحكام مجلة الطرقات و 2010 فيفري 15 المؤرخ في 2010 لسنة 262األمر عدد  

 .نصوصها التطبيقية
يتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني  2010 فيفري 18قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في  

 .للخدمات
 ينص على التأمين ضد 22الفصل :  يتعلق بالعمل التطوعي2010 ماي 21 المؤرخ في 2010 لسنة 26القانون عدد  

 .الحوادث و األمراض المهنية
 1993 لسنة 61 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 2010 جوان 21 المؤرخ في 2010 لسنة 33القانون عدد  

 . المتعلق بالخبراء العدليين1993 جوان 23المؤرخ في 
 . يتعلّق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير2011 نوفمبر 05 مؤرخ في 2011 لسنة 117مرسوم عدد  
 يتعلّق بتحديد المبلغ األقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من 2012 جانفي 18قرار من وزير المالية مؤرخ في  

 .لتامين الصغيرقبل مؤسسات ا
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 المناخ اإلقتصادي وإنكاسه على نشاط التأمين التونسيالمناخ اإلقتصادي وإنكاسه على نشاط التأمين التونسيالمناخ اإلقتصادي وإنكاسه على نشاط التأمين التونسيالمناخ اإلقتصادي وإنكاسه على نشاط التأمين التونسي  /    /    /    /  الثانيالثانيالثانيالثانيور ور ور ور ــــــــالمحالمحالمحالمح
        
        

  
ال شك أن التغييرات العميقة التي تشهدها الساحة السياسية التونسية والرامية إلى إرساء نظام ديمقراطي من شأنها أن تفتح 
آفاقا واعدة لإلقتصاد التونسي في مناخ يتّسم بالشفافية ويضمن تكافئ الفرص لكافّة المستثمرين ويعيد الثقة للمتعاملين 

ما إلى الرفع من نسق النّمو خالل السنوات القادمة ويزيد بالتالي في فرص إحداث مواطن الشغل التّي اإلقتصاديين مما يؤدي حت
  .يتطلّع إليها المجتمع التونسي من مختلف الفئات والجهات

  
كّد ذلك من ويتأ. إالّ أن حالة عدم اإلستقرار والفوضى التي تلتها أفرزت آثارا سلبية على اإلقتصاد الوطني على المدى القصير

 حيث تسببت هذه التقلّبات واألحداث في إلحاق أضرار جسيمة بعدد من المؤسسات 2011خالل األشهر األولى من سنة 
  .اإلقتصادية وفقدان العديد من مواطن  الشغل

 
 حيث 2010 سنة  سجل النشاط اإلقتصادي تراجعا ملحوظا،وفي ظّل هذه التطورات السياسية على المستويين الوطني واإلقليمي

افة إلى الضغوط على ض إ،وهو ما سينعكس سلبا على وضعية التشغيل وعلى موارد ميزانية الدولة% 3لم تتجاوز نسبة النمو 
  .ميزان المدفوعات مما أدى إلى إنخفاض الموجودات الصافية من العملة األجنبية

  

  :2010ة ـنـي سـمـالـاري و العــة القـونسيـن التـأميـوق التــع سـوقــتم -أ
  

بينما تبلغ هذه النسبة % 0,02 قرابة 2010تمثّل حصة تونس من رقم معامالت سوق التأمين العالمية خالل سنة 
  .بجنوب إفريقيا%  1,23 و بالجزائر% 0,03بمصر و% 00,4بالمغرب و% 0,06

  
% 026,9د في ميدان التأمين إذ تبلغ وتعتبر هذه النسبة ضعيفة نسبيا بالمقارنة مع بعض الدول التي لها تقالي

  .في ألمانيا % 5,50وبفرنسا %  6,50بالمملكة المتّحدة و%  7,20باليابان و % 9بالواليات المتّحدة و
  

  
 إستقرارا حيث ناهزت نسبة رقم معامالت 2010كما سجلت نسبة إندماج التأمين في النشاط اإلقتصادي خالل سنة 

  %.1,90" باألسعار الجارية "مالي الناتج المحلّي الخام سوق التأمين التونسية من إج
  

وسويسرا % 12.4وبريطانيا % 14,80وتبقى هذه النسبة منخفضة مقارنة ببعض البلدان األخرى مثل جنوب إفريقيا 
  %. 7وذلك مقابل معدل عالمي في حدود % 2,80والمغرب % 8والواليات المتّحدة % 10,5وفرنسا % 9,90

  
 098,3 دينارا مقابل 0106,2 حيث بلغ حوال 2010حسن معدل إنفاق الفرد التونسي على التأمين سنة هذا ولئن ت

  . دينار897 إالّ أنه يظّل بعيدا عن المعدل العالمي الذي يناهز2009دينار تونسيا سنة 
 

   يــسـونـــن التــأميــطاع التــدات قــم مستجـأه –ب 
 

: عدة إنجازات أهمها 2010تأمين التونسي خالل  سنة شهد قطاع التأمين وإعادة ال  
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 1- علــى المــسـتـوى التــشــريعـــي
 

إمضاء إتّفاقية تعويض األضرار المادية للسيارات المبرمة بين مؤسسات التأمين في إطار جمعيتها المهنية بتاريخ  �
.  من مجلّة التأمين92 طبقا للفصل 2010  مارس20 ودخولها حيز التطبيق بداية من 2010 جانفي 20

وتتضمن هذه اإلتفاقية تحسينات هامة سواء على مستوى ضبط وتقليص آجال التعويض أو على مستوى تحسين 
 .جودة الخدمات المسداة

  
 المتعلّق بضبط شروط وطرق تحرير تقرير مراقبي 2010 أكتوبر 2 بتاريخ 258صدور منشور وزير المالية عدد  �

  .ت مؤسسات التأمين الموجه إلى الهيئة العامة للتأمينحسابا
  

  2-  علــى المــســتوى التنــظــيــمـي 
 

على إثر تنقيح .مواصلة إعداد النصوص التطبيقية المتعلّقة بإعادة هيكلة جهاز اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين �
 المتعلّق بإدراج عنوان سادس 2008 فيفري 13  المؤرخ في2008 لسنة 8مجلّة التأمين بموجب القانون عدد 

 ".الهيئة العامة للتأمين " بمجلّة التأمين يخص إحداث 
 
الترفيع في رأس مال شركة : الترفيع في رأس مال بعض مؤسسات التأمين وإعادة التأمين وإدراجها في البورصة  �

  "الشركة التونسية إلعادة التأمين " و " سليم" 
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 هيكلة سوق التأمين التونسيهيكلة سوق التأمين التونسيهيكلة سوق التأمين التونسيهيكلة سوق التأمين التونسي        ////        الثالثالثالثالثالثالثالثور ور ور ور ــــــــالمحالمحالمحالمح
 

  

  
  :ة ــاليـيتكون سوق التأمين التونسي من الهيئات واألجهزة الت

  
 .المجلس الوطني للتأمين �
 ).الهيئة العامة للتأمين (سلطة اإلشراف والرقابة �
 .الجامعة التونسية لشركات التأمين �
 .أمين وإعادة التأمينمؤسسات الت �
 .وسطاء التأمين �
 .خبراء التأمين ومعاينو األضرار �
   

  

 المــجــلـــس الـــوطــنــي للــتــأمــيــن .1
  

في المواضيع التي يطرحها عليه الوزير المكلف بالمالية وخاصة المسائل   النظر وإبداء الرأي  يتولى المجلس الوطني للتأمين
  .ن والسبل الكفيلة بالنهوض بخدماتهالمتعلقة بوضعية قطاع التأمي

  
المالية ويضم أعضاء يمثلون مؤسسات التأمين وجل الوزارات والجمعيات المهنية  ويرأس المجلس الوطني للتأمين وزير

 .وأساتذة جامعيين
 

 )الهيئة العامة للتأمين (سلــطــة اإلشـــراف والــرقـــابــة .2
  

المحدثة " الهيئة العامة للتأمين "رقابة على قطاع التأمين وعهدت هذه المهمة إلى تتولى وزارة المالية أعمال اإلشراف وال
تسهر على تحقيق حماية حقوق المؤمن لهم و التي  و2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8بالقانون عدد 

مين وقدرتها على الوفاء ؤسسات إعادة التأوم  المستفيدين من عقود التأمين وسالمة المراكز المالية لمؤسسات التأمين
  . بإلتزاماتها 

  

  
 :كلفت خاصة بـــــ وقد 

  
 .التأمين و المهن الخاصة بقطاع التأمين وبمتابعة نشاطهاإعادة  مؤسسات مراقبة مؤسسات التأمين و ♦
 دراسة كل المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتقنية واإلقتصادية المتعلقة بعمليات التأمين  ♦

 . بطلب منهوإعداد النصوص المتعلقة بهاالتي يعرضها عليها وزير المالية وإعادة التأمين       
 وعرض مقترحات فيها على وزير المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين التقنية واإلقتصادية دراسة كل المسائل  ♦

  .المالية
  .متابعة نشاط التأمين ♦

  
  . سسات والهيئات والهياكل والصناديق ذات الصلة بالتأمينويمكن تكليف الهيئة بتمثيل الدولة في المؤ

  

ـّة لـشــركــات الـتـأمـيـن .3  الــجــامـعــة الـتـونـسـي
 

 وتضم جميع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها بأن 1973تأسست الجامعة التونسية لشركات التأمين سنة 
 بعد صدور مجلة التأمين 1993م النظر في هيكلتها في مناسبتين خالل سنة وقد ت. تتعاطى عمليات التأمين وإعادة التأمين

  .ي حيث وقع إدخال بعض التعديالت على نظامها األساسي ونظامها الداخل2001وسنة 
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 : وتـهـدف الــجــامــعــة خــاصــة إلـــــــى

  

 ميع المسائل التي  تهم المهنة على سلطةدراسة المصالح اإلقتصادية واإلجتماعية لمنخرطيها والدفاع عنها وطرح ج ♦
 .اإلشراف

 .تمثيل المهنة لدى المؤسسات والمنظمات عندما يكون هذا التمثيل مطلوبا ♦
العمل على تحسين وتنمية الخدمات المقدمة للعموم وإعداد وإبرام إتفاقيات تتعلق بالتعريفات والشروط العامة لعقود التأمين  ♦

 .والمنافسة والتصرف المالي
المبادالت  نمية المبادالت وتنظيم العالقات المهنية والفنية واإلحصائيات بين المؤسسات العضوة ومراقبة حسن إنجاز هذهت ♦

 .وتطوير هذه العالقات
 .دعم التعليم والتكوين والبحث في ميدان التأمين ♦
 .الحرص على إقامة عالقات طيبة بين األعضاء ♦
 .لتي تنشأ بين األعضاءتنظيم المصالحة والتحكيم في النزاعات ا ♦
 .المشاركة في المؤتمرات والندوات ♦
 .دعم أعمال الوقاية ♦
 .كتابة المكتب المركزي للتعريفة ♦

 
  

 ةـيـسـونـتـ المــؤسـسـات الـتـأمـيـن وإعــادة الـتـأمـيـن .4
 
  

 ومرخص لها بتأمين  مؤسسة تأمين وإعادة التأمين مقيمة خاضعة للتشريع التونسي21يتكون قطاع التأمين التونسي من 
  :األخطار الواردة بالبالد التونسية واألشخاص القاطنين بها و بيانها كما يلي

  
        فروع التأمين التي تباشرهافروع التأمين التي تباشرهافروع التأمين التي تباشرهافروع التأمين التي تباشرها        الملكيةالملكيةالملكيةالملكية        الشكلالشكلالشكلالشكل                     المؤسسة             المؤسسة             المؤسسة             المؤسسة

   التأمينأصنافجميع   قطاع عام  شركة خفية اإلسم  "ستار" الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين   

التأمينأصناف جميع   قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  "كومار" لبحر المتوسط للتأمين و إعادة التأمين  شركة ا  

  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  "قات" المجمع التونسي للتأمين 

  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  "مغربية" شركة التأمين و إعادة التأمين   

  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  "كارتال"  و إعادة التأمين   األوروبية للتأمينركة التونسية الش

التأمينأصناف جميع  قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  " أستري " شركة التأمين و إعادة التأمين     

تعاونيقطاع   تعاونية    اإلتحاد التأمين التعاوني   التأمينأصنافجميع  

  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  " اللويد التونسي " الشركة التونسية للتأمين   

  التأمينأصنافجميع  قطاع تعاوني  تعاونية  تعاونية التأمين للتعليم

  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  "سليم  " تأمينات

 األخطار الفالحية قطاع تعاوني  تعاونية  "كتاما " حي الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفال

 الحياة و تكوين األموال قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  "حياة " شركة التأمين على الحياة و التثمير  

  التأمينأصنافجميع  قطاع تعاوني  تعاونية  التعاونية العامة للتأمين 

 تأمين الصادرات و القروض قطاع عام  شركة خفية اإلسم  "يناس كوت" الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية 

 الحياة و تكوين األموال قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  "أمينة " شركة التأمين على الحياة و التثمير    

 الحياة و تكوين األموال قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  "المغربية للحياة    " تأميناتشركة 

 الحياة و تكوين األموال قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  "حياة  كارت" شركة التأمين 

  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  " بيات"شركة تأمينات 

 التأمين التكافلي قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  الزيتونة تكافل

 تأمين القروض التجارية قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  تأمينات القروض التجارية

 إعادة التأمين قطاع خاص  شركة خفية اإلسم  "اإلعادة التونسية " ركة التونسية إلعادة التأمين الش
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فرع  و السعوديبيت إعادة التأمين التونسي" أما بالنسبة لمؤسسات التأمين الغير المقيمة فتتكون من شركة خفية اإلسم 
   " .BUPAسة مؤسل" مكتب تمثيلي و,  "مافري اإلسباني "  أجنبية ةلشرك

 
  .وتتعامل هذه المؤسسات أساسا مع غير المقيمين وتمارس نشاطها لتأمين األشخاص الغير المقيمين وعمليات إعادة التأمين

  

 
 
  

 وســطــاء الـتـأمـــيــن  .5
  

  
  :وهــــم عمليات التأمين على العموم وسيط لعرض   900 تستعين مؤسسات التأمين ب

  
 .795وعددهم نواب تأمين  
 .67اسرة التأمين وعددهم سم 
 .38 منتجو التأمين على الحياة وعدده 

 
 

 خـبـراء الـتـأمـيـن ومـعـايـنـو األضــرار .6
  

  
في نهاية  مؤسسات التأمين إستعانتفي نطاق تسوية الحوادث وتسديد التعويضات للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين 

   .خبير إكتواري 14 وإما لتقييم األضرار أو لمعاينتها ضرار معاين أ106 خبير تأمين  و825ب   2010سنة 
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        ::::األولاألولاألولاألولزء زء زء زء ــــــــالجالجالجالج

        

 وقوقوقوقــــــــرات السرات السرات السرات الســــــــؤشؤشؤشؤشــــم مم مم مم مــــأهأهأهأه  /    /    /    /  الرابعالرابعالرابعالرابعور ور ور ور ــــــــالمحالمحالمحالمح
        

        
 

 

        :::: الـمـبـاشــر الـمـبـاشــر الـمـبـاشــر الـمـبـاشــرتأمينتأمينتأمينتأمينالـالـالـالـ ----    أأأأ
 

  

             المباشر المباشر المباشر المباشرـنـنـنـنــــــــــــــــييييـــــــــــــــــــــــــاط الـتــأمـاط الـتــأمـاط الـتــأمـاط الـتــأمــــــــــــأقـسأقـسأقـسأقـس ....1
 
 

د سنة .م 109,222 1) مؤسسة 18وعددها ( العمليات المباشرة بلغت األقساط الصادرة لمؤسسات التأمين التي تمارس
   2009 سنة % 6,37  مقابل 2010  سنة % 9,12أي بزيادة قدرها  2009د سنة .م 016,504 1  مقابل 2010

        
        أقساط التأمين المباشرأقساط التأمين المباشرأقساط التأمين المباشرأقساط التأمين المباشر

1109,222
1016,504 955,631

0

600

1200

2010 2009 2008

        
        

بحصة تقدر  المرتبة األولى  علىن السيارات كعادته صنف تأميفقد حافظ, فيما يتعلق بهيكلة محفظة سوق التأمين
 2008سنة % 45,31و 2009سنة  %46,32المعامالت الجملي مقابل رقم  مجموع من 2010 سنة %46,18ب

 % 13,88  و2009 سنة %14,08  مقابل 2010سنة  %13,05 بحصةيليه صنف التأمين الجماعي على المرض 
  .2008سنة 

  
  

نسبة تطور سنة أعلى  عرفت فقد" العمليات المقبولة"  و" النقلتأمين "  و"تأمين على الحياة ال" أما بالنسبة ألصناف
  .%14,57و  16,44 %,   %20,30 على التوالي  محقّقة2010
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        توزيع األقساط الصادرة حسب أصناف التأمينتوزيع األقساط الصادرة حسب أصناف التأمينتوزيع األقساط الصادرة حسب أصناف التأمينتوزيع األقساط الصادرة حسب أصناف التأمين
2010        

  

ا������ ��� ا����ة
% 14,45

���ا�#!���ت ا�! �
% 0,99 

ا��&%$
% 5,65

ا������ -, ا��&د وه)ك 
�ا�!�.�

% 0,83

ا�0 /
% 6,76

ا������ ا�2!��1
% 13,05

ا���4رات
% 46,18

ا� &ض
% 0,90

�ا:�89ر ا�!6��7
11,22%

  
  
  

  . 2010-2009-2008التأمين حسب األصناف لسنوات ويبين الجدول التالي توزيع أقساط 
  

        تطور األقساط الصادرة حسب أصناف التأمينتطور األقساط الصادرة حسب أصناف التأمينتطور األقساط الصادرة حسب أصناف التأمينتطور األقساط الصادرة حسب أصناف التأمين
        

        الــديـنـارالــديـنـارالــديـنـارالــديـنـار::::الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة                                                                                                                                                                                                                                                                         

2010 2009 2008 

   �	
�        
 %ا���ر

 ا��ز��

�ط ا���درة   % �� اٌ


� �	  
را���

% 
 ا��ز��

�ط ا���درة   % �� اٌ

 ا��ز��

�ط ا���درة  % �� اٌ

ف التأمينف التأمينف التأمينف التأمينااااصنصنصنصنأأأأ     

8,84 46,18 517 345 106 9,07 46,32 475 335 709 45,31 435 820 056  تاارتأمين السي 

 مين الجماعي على المرضأالت  110 526 133 13,88 643 498 144 14,08 8,22 214 257 146 13,05 1,22

 حوادث الشغلتأمين   638 46- - 586 45- - - 330 384- 0,03- -

 تأمين النقل  487 389 71 7,42 395 061 65 6,34 8,86- 889 755 75 6,76 16,44

  الحريقمنالتأمين   123 464 59 6,18 679 018 62 6,04 4,30 779 260 63 5,65 2,00

1,19 0,83 9 305 357 15,95 0,90 9 195 782 0,82 7 931 107 
التأمين ضد البرد وهالك  

 الماشية

 التأمين من األخطار المختلفة  710 896 127 13,30 577 330 116 11,34 9,04- 183 656 125 11,22 8,02

 التأمين على الحياة  283 324 110 11,47 011 595 134 13,12 22,00 994 916 161 14,45 20,30

 القرضتأمين   548 325 9 0,97 241 514 9 0,93 2,02 911 108 10 0,90 6,25

 مجموع العمليات المباشرة  786 630 955 99,35 451 504 016 1 99,05 6,37 103 222 109 1 99,01 9,12

  العمليات المقبولة  772 289 6 0,65 932 718 9 0,95 54,52 221 135 11 0,99 14,57

 مجموع األقساط الصادرة 558 920 961 100 383 223 026 1 100 6,68 324 357 120 1 100 9,17
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        التــعــــويضـــات الــمــدفـــوعــــة التــعــــويضـــات الــمــدفـــوعــــة التــعــــويضـــات الــمــدفـــوعــــة التــعــــويضـــات الــمــدفـــوعــــة  ....2
  

 مقابل 2010 م د سنة 595,601بلغت التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين بعنوان العمليات المباشرة 
  .2010 سنة % 0,24 أي بزيادة قدرها 2008 م د سنة 502,408 و2009 م د سنة 594,148

  

 يضات المدفوعةيضات المدفوعةيضات المدفوعةيضات المدفوعةالتعوالتعوالتعوالتعو

595,601 594,148 502,408

0

400

800

2010 2009 2008
  

  

 سنة % 77,27 "على المرض التأمين الجماعي" و" تأمين السيارات" صنفي  التعويضات المدفوعة بعنوان مبلغ ويمثل
 في حين تمثل أقساط .2008 سنة % 76,55و  2009 سنة %  67,21 من مجموع التعويضات مقابل 2010

 % 59,19 و2009 سنة % 60,40 مقابل 2010 سنة % 59,23هذين الصنفين بعنوان ا تأمين المتحصل عليهال
  .2008سنة 

  
م د سنة  4,258 مقابل 2010م د سنة  4,162" حوادث الشغل"وبلغت التعويضات المدفوعة بعنوان صنف تأمين 

 للضمان وطنيوق الأن إدارة هذا الصنف من التأمين  قد أسندت إلى الصندرغم  2008م د سنة   4,439 و2009
  .1995اإلجتماعي بداية من غرة جانفي 

  
" على الحياة تأمين ال" و " السيارات تأمين " و "األخطار المختلفةتأمين  "ف اصنأوعرفت التعويضات المدفوعة بعنوان 

  . % 12,96و  % 20,39  و% 48,18حيث بلغت على التوالي  أعلى نسبة تطور 
 

        
        2010    صناف التأمينصناف التأمينصناف التأمينصناف التأمينالتعويضات المدفوعة حسب أالتعويضات المدفوعة حسب أالتعويضات المدفوعة حسب أالتعويضات المدفوعة حسب أ

ا������ ��� ا����ة
% 5,76

���ا�#!���ت ا�! �
% 1,12 

ا��&%$
% 4,74

ا������ -, ا��&د وه)ك 
�ا�!�.�

% 0,70

ا�0 /
% 5,13

ا������ ا�2!��1
% 21,40

ا���4رات
% 55,87

ا� &ض
% 0

�ا:�89ر ا�!6��7
5,95%
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        تطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينتطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينتطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينتطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمين
                                                                                                                                                               

        الــديـنـارالــديـنـارالــديـنـارالــديـنـار: : : : دة دة دة دة الوحالوحالوحالوح

2010 2009 2008 
�	
�  
  ر ا���
% 

�ــ% 
  ا��!� �ت 

�" ا�%$#

	� ا���ر�  

% 
�ــ% 

  ا��!� �ت
�"  ا�%$#

�ــ% 
  ا��!� �ت 

�" ا�%$#
 ف ا��+*()��'أ

20,39 55,87 336 513 301 5,12 46,57 279 507 706 52,58 265 881 920   تاارتأمين السي 

 التامين الجماعي على المرض  892 226 121 23,97 412 910 123 20,64 2,21 662 927 128 21,40 4,05

 حوادث الشغل  042 439 4 0,88 702 257 4 0,71 4,09- 024 162 4 0,69 2,25-

 تأمين النقل  755 425 14 2,85 998 095 31 5,35 122,49 894 876 30 5,13 3,80-

  الحريقمنالتأمين   798 808 28 5,70 890 927 77 12,98 170,50 065 554 28 4,74 63,36-

-75,70 0,70 4 226 169 288,96 2,90 17 395 190 0,88 4 472 194 

التأمين ضد البرد وهالك  
 الماشية

 التأمين من األخطار المختلفة  510 837 21 4,32 720 175 24 4,03 10,71 644 823 35 5,95 48,18

  التأمين على الحياة  136 357 31 6,20 439 690 30 5,11 2,13- 384 667 34 5,76 12,96

 القروضتأمين   859 958 9 1,97 712 186 4 0,70 57,96- 997 149 8- 1,35- 294,66-

 مجموع العمليات المباشرة  106 408 502 99,35 769 147 594 98,98 18,26 146 601 595 98,88 0,24

 العمليات المقبولة  173 301 3 0,65 459 102 6 1,02 84,86 876 766 6 1,12 10,89

 وعـــالمجم 279 709 505 100 258 250 600 100 18,69 022 368 602 100 0,35

 
         ::::ة ة ة ة ــــــــــــــــــــييييــــــــننننــــــــرات الفرات الفرات الفرات الفــــــــــــــــدخدخدخدخــــــــممممــــــــالالالالاإلحتياطيات و اإلحتياطيات و اإلحتياطيات و اإلحتياطيات و  ....3

  
  

م د سنة   1820,791و  2009 م د سنة 045,696 2  مقابل2010 م د سنة 282,718 2بلغت المدخرات الفنية           
 .2009سنة مع  مقارنة % 11,59  بـنسبة إرتفاعا مسجلة 2008

  
  

         المدخرات الفنية  المدخرات الفنية  المدخرات الفنية  المدخرات الفنية  و و و واالحتياطياتاالحتياطياتاالحتياطياتاالحتياطيات تطورتطورتطورتطور
        الــديـنـار الــديـنـار الــديـنـار الــديـنـار : : : : الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة 

 نسبة التطور
 املبلغ

2010 
 املبلغ نسبة التطور

2009 
 املبلغ

2008 

% 11,59 2 282,718 % 13,54 2 045,696 
 

1 820,791 
 

  املدخرات الفنية الحتياطياتا

 
 
 

2 282,718
2 045,696 1820,791

2010 2009 2008
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 نفــقــــات التــصــــــرف نفــقــــات التــصــــــرف نفــقــــات التــصــــــرف نفــقــــات التــصــــــرف  ....4

 
  

  206,740) العمليات المباشرة (تتكون نفقات التصرف من نفقات اإلقتناء وأعباء التصرف األخرى وبلغت هذه النفقات
سنة  % 15,25ة قدرها   أي بزياد2008 م د سنة 165,907 و2009 م د سنة 179,380 مقابل 2010 سنة  م د

  و2009  سنة%  17,65 مقابل 2010 من مبلغ األقساط الصادرة سنة % 18,64وتمثّل نفقات التصرف . 2010
  .2008   سنة% 17,36

  
" المصاريف العامة" و نفقات التصرف " العموالت"  ويبين الجدول الموالي أعباء التصرف موزعة حسب نفقات اإلقتناء 

  .قساط الصادرةو نسبها من األ
  
  

        تــطــــور نفــقـــات الــتــــصـــرفتــطــــور نفــقـــات الــتــــصـــرفتــطــــور نفــقـــات الــتــــصـــرفتــطــــور نفــقـــات الــتــــصـــرف
        الدينارالدينارالدينارالدينار: : : : الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة 

2008 2009 2010 

 البيانات
 المبلغ

النسبة من 
األقساط 

 %الصادرة

نسبة 
  التطور

% 
  المبلغ

النسبة من 
األقساط 

 %الصادرة

نسبة 
  التطور

% 
 المبلغ

النسبة من 
 األقساط
  %الصادرة

نسبة 
  التطور

% 

  
  ا�0-ى أ"	�ء ا���-ف

  
71 287 943 

 
7,46 

 
7,32 73 701 176 7,25 3,39 96 777 026 8,72 31,31 

 ���2ت ا��1'�ء
 

 
94 619 306 

 
9,90 

 
6,37 

105 678 716 10,40 11,69 109 963 168 9,92 4,05 

 
 ���2ت ا���-ف

 

 

165 907 249 
 

17,36 
 

6,78 179 379 892 17,65 8,12 206 740 194 18,64 15,25 

 
 

  دينار دينار دينار دينارألفألفألفألف::::الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة                                                                                                                                                                                                                     

96,777109,963

<6 �ت ا=>��0ء

<6 �ت ا��@&ف

  
  

        : : : : التوظيفات والموارد الماليةالتوظيفات والموارد الماليةالتوظيفات والموارد الماليةالتوظيفات والموارد المالية ....5
 

من   لتغطية إلتزامات مؤسسات التأمين تجاه المؤمن لهم والمستفيدينتوظيفات المدرجة ضمن أصول الموازنةالبلـغت 
 أي بزيادة قدرها 2008م د سنة 005,227 2  و2009 سنة 243,374 2 مقابل 2010د  سنة  م 494,765 2العقود 
   .2009مقارنة بسنة  11,21%

                                                                                                                        
        مليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينار: : : : دة دة دة دة الوحالوحالوحالوح


	� ا���ر�% 2010  �	
�
 %ا���ر

 ا�ــ	(ـ��ــ�ت 2008 2009

 ا��6(��ت 005,227 2 243,374 2 11,88 494,765 2 11,21
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2 005,227

2 243,374

2 494,765

2008

2009

2010

  
 

ـّللللــــــــــــججججــــسسسســــالمالمالمالمج ج ج ج ــــــــائائائائــــالنتالنتالنتالنت ....6 ـّــ ـّــ ـّــ         ةةةةــ
 

         :  :  :  : ــفنيةــفنيةــفنيةــفنيةج الج الج الج الــــــــــــائائائائــــــــــــنتنتنتنتالالالال  ----    أأأأ
 

 2009 م د سنة 125,529 بفائضمقابل  2010م د سنة 101,686 بـ  يقدرفائضاسجلت النتائج الفنية الصافية 
  .2008 م د سنة 132,061فائض ب و

 

         :  :  :  : ةةةةــــــــــــــــــــــــوازنوازنوازنوازنــــــــــــممممــــــــج الج الج الج الــــــــــــائائائائــــــــــــنتنتنتنت  ....    بببب
  

 من األقساط % 9,62  (2010 م د سنة 107,726 على مستوى الموازنة بلغت أرباحامؤسسات التأمين  حققت
         2008م د سنة  117,083و ) من األقساط الصادرة% 12,62 (2009 م د سنة 129,448مقابل ) الصادرة

  ).ة  من األقساط الصادر% 12,17 (
  

        مليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينار: : : : الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة                                                                              

  ا�ـ	ـ(ـ��ــ�ت 2008 2009 2010

 ا�'�(�9 ا���#(� �8
'� ا�7��%	(� 117,083 129,448 107,726

�ط ا���درة 961,921 026,223 1 120,357 1�� ا

�ط ا���درة 12,17 12,62 9,62�� ا�'�(�9 *) ا
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         : : : :ننننــــــــــــأميأميأميأميــــــــادة التادة التادة التادة التــــإعإعإعإع  ----    بببب
 
 

  :فيما يلي  تتمثّل عمليات إعادة التأمين المنجزة من قبل مؤسسات التأمين التي تستغّل التأمين المباشر 
  

 

        ::::ـولـة ـولـة ـولـة ـولـة ــــــــببببــــــــلـمـقـلـمـقـلـمـقـلـمـقـالـعـمـلـيـات االـعـمـلـيـات االـعـمـلـيـات االـعـمـلـيـات ا ....1
 

  

   :   المقبولة من قبل مؤسسات التأمين المباشرـاطـــسـاألق - أ
  

م د سنة  9,719 مقابل 2010م د سنة  11,135 المباشر بلغت األقساط المقبولة من قبل مؤسسات التأمين
  .2008م د سنة  6,290و  2009

  
 2009 سنة  % 0,95 مقابل 2010مين سنة  من رقم معامالت مؤسسات التأ% 0,99وتمثل العمليات المقبولة 

  .2008 سنة %  0,65و
  

        تطور األقساط المقبولةتطور األقساط المقبولةتطور األقساط المقبولةتطور األقساط المقبولة
        مليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينار: : : : الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة                                                                                                                                                                                                             

  
  
  

11,135 9,719
6,290

0

6

12

2010 2009 2008

  

ـّات الـمسـنـدة ---- ....2 ـّات الـمسـنـدة  الـعـمـلـي ـّات الـمسـنـدة  الـعـمـلـي ـّات الـمسـنـدة  الـعـمـلـي  :::: الـعـمـلـي
  

             : : : :المباشرالمباشرالمباشرالمباشر مينمينمينمين من قبل مؤسسات التأ من قبل مؤسسات التأ من قبل مؤسسات التأ من قبل مؤسسات التأاألقـســاط المســنـدةاألقـســاط المســنـدةاألقـســاط المســنـدةاألقـســاط المســنـدة  ----    أأأأ
  

  مقابل2010 م د سنة 208,772بلغت األقساط المسندة لمؤسسات التأمين بعنوان العمليات المباشرة 
مقارنة مع سنة  4,09 %  أي بزيادة تقدر بـ 2008م د سنة  193,159 و2009م د سنة  200,578

2009 .  
  

  و2009 سنة % 19,74 مقابل 2010  من األقساط الصادرة سنة%  18,82وبلغت نسبة العمليات المسندة 
  .2008 سنة 20,21%

  

        مليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينار: : : : الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة                                                         األقـسـاط الـمسـنـدة بعنوان العمليات المباشرةاألقـسـاط الـمسـنـدة بعنوان العمليات المباشرةاألقـسـاط الـمسـنـدة بعنوان العمليات المباشرةاألقـسـاط الـمسـنـدة بعنوان العمليات المباشرة                                                                                            
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  سـب أصـنـاف الـتـأمـيـناألقــســاط الــمسـنـدة حـ
  

                                                                                الــديـنـارالــديـنـارالــديـنـارالــديـنـار: : : : الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة                                                         

 2008 2009 2010 

 ا:>�4ط أ�0Aف ا������
 ا�!04,ة

��4>  
 %ا=�0Dد 

 ا:>�4ط
 ا�!04,ة

     ��4> 
 ا:>�4ط %<4�� ا��8�ر %ا=�0Dد 

 ا�!04,ة
� ا=�0Dد �4>

% 
��4> 
  %ا��8�ر

 
 7,10- 4,32 936 373 22 38,98 5,07 021 085 24 3,98 221 330 17 ;+*() ا�
ّ(�رات

  
 1,70- 2,40 628 514 3 233,98 2,48 542 575 3 0,80 599 070 1 ا��+*() ا�9%�"< "8= ا�%-ض

  
?@Aادث ا�C ()*+; - 0  176 - -1 913 4,20 986,93 - - - 

  
 7,22 67,36 127 027 51 3,83- 73,15 864 592 47 69,32 938 486 49 ;+*() ا�'2?

  
D�-4,17 67,59 140 760 42 6,49- 66,19 922 047 41 73,82 267 897 43 ا��+*() *) ا�� 

  
�)E�%ك ا�G-د وه	ا� $J ()*49,30 59,56 707 542 5 16,95 40,37 513 712 3 40,03 547 174 3 ا��� 

  
��8�K%��0ر ا�� 1,66- 51,20 337 334 64 0,80 56,24 544 423 65 50,75 779 906 64 ا��+*() *) ا

  
 59,57 7,27 162 769 11 29,36 5,48 453 375 7 5,17 399 701 5 ا��+*() "8= ا��(�ة

  
 4,09- 73,69 702 449 7 2,32 81,64 374 767 7 81,40 453 591 7 ;+*() ا�2-ض

�ع ا�#!���ت ا�!��.&ة!4,08 18,82 739 771 208 3,84 19,74 320 578 200 20,21 027 159 193 �2 


�ط ا�%!�د إ7'�ده��� 10,03 2,21 809 245 34,36 2,30 398 223 2,64 266 166 ا

 4,09 18,66 548 017 209 3,87 19,57 718 801 200 20,10 293 325 193 ا�ــ!ـــ2ــ!ــــ�ع
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                ::::ات ات ات ات ــــــــــــــــــــضضضضــــــــويويويويــــــــععععــــــــتتتتــــــــي الي الي الي الــــــــــــن فن فن فن فــــــــييييــــــــأمأمأمأمــــــــتتتتــــدي الدي الدي الدي الــــــــييييــــــــععععــــة مة مة مة مــــــــصصصصــــــــحححح ----    بببب

            ))))بعنوان العمليات المباشرةبعنوان العمليات المباشرةبعنوان العمليات المباشرةبعنوان العمليات المباشرة( ( ( (  
 

م  139,899 مقابل 2010م د سنة  77,258  بعنوان العمليات المباشرةالتعويضات بلغت حصة معيدي التأمين في
  .2010 سنة % 44,78 يقدر بـ بإنخفاض أي 2008م د سنة  66,856  و2009د سنة 

 
ويضات المدفوعة بعنوان العمليات المباشرة  من مجموع التع% 12,97وتمثل حصة معيدي التأمين في التعويضات 

  .2008 سنة %  13,31  و2009 سنة % 23,55  مقابل2010سنة 
  

"   و"التأمين من الحريق"و " تأمين القرض"  بالنسبة ألصناف المدفوعةوسجلت حصة معيدي التأمين في التعويضات
 من مجموع التعويضات % 84,86و % 94,34  و% 106,95 أهم نسبة حيث تمثل على التوالي" تأمين النقل

  .المدفوعة
 

        ))))بعنوان العمليات المباشرةبعنوان العمليات المباشرةبعنوان العمليات المباشرةبعنوان العمليات المباشرة( ( ( ( ::::العموالت المتحصل عليها من معيدي التأمين العموالت المتحصل عليها من معيدي التأمين العموالت المتحصل عليها من معيدي التأمين العموالت المتحصل عليها من معيدي التأمين  ----    تتتت
 

 مقابل 2010م د سنة  43,012  بعنوان العمليات المباشرةبلغت العموالت المتحصل عليها من معيدي التأمين 
  .2008 م د سنة 37,793 و 2009م د سنة  37,210

  
بإرتفاع نسبة العموالت المتحصل  "السياراتتأمين "و" التأمين من الحريق"و  " على الحياةالتأمين "  صناف زوتتمي

  .% 25,32و  % 26,37 و% 37,93عليها حيث تمثل على التوالي 
        

        
        حصة معيدي التأمين في التعويضات المدفوعة والعموالتحصة معيدي التأمين في التعويضات المدفوعة والعموالتحصة معيدي التأمين في التعويضات المدفوعة والعموالتحصة معيدي التأمين في التعويضات المدفوعة والعموالت

        2010 المتحصل عليها حسب أصناف التأمين لسنة  المتحصل عليها حسب أصناف التأمين لسنة  المتحصل عليها حسب أصناف التأمين لسنة  المتحصل عليها حسب أصناف التأمين لسنة 
        ))))عتبار العمليات المعاد إسنادهاعتبار العمليات المعاد إسنادهاعتبار العمليات المعاد إسنادهاعتبار العمليات المعاد إسنادهادون إدون إدون إدون إ((((

        
        

        الــديـنـارالــديـنـارالــديـنـارالــديـنـار: : : : الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة     

 �� �ا�40�
ا:>�4ط 

  %ا�!04,ة

     �G��� /@��!ت ا�H�ا�#!
 �� �#�,ي ا������

ا�40�� �� ا:>�4ط 
 ا�@�درة

% 

�� � ا�40�
ا��#�%�Jت 

 ���K,!ا�% 

� �#�,ي ا������ @L
  أ�0Aف ا������ 1K ا��#�%�Jت

25,32 5 665 859 0,76 1,17 3 945 735 )ّ
 �رات;+*() ا�

7,15 251 228 0,85 0,96 ا��+*() ا��%9"< "8=  192 241 1
 ا�%-ض

- 0 -12,00 1,11 46 127  ()*+;?@Aادث ا�C 
13,41 6 845 118 34,59 84,86  ;+*() ا�'2? 844 201 26
26,37 11 277 103 42,58 94,34 26 937 495 D�-ا��+*() *) ا�� 

22,30 1 235 810 32,19 70,88 ا��+*() J$ ا�	-د وهGك  643 995 2
�)E�%ا� 

17,75 11 416 192 17,31 60,73 21 757 071  -M�K%ا��+*() *) ا�
��8�K%ا� 

37,93 4 464 041 1,76 8,22  ا��+*() "8= ا��(�ة 119 849 2
24,93 1 856 922 -86,22 106,95  ا�2-ض;+*()  119 716 8-

 ا�#!���ت ا�!04,ة 048 258 77 12,97 6,97 273 012 43 20,60
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ـّييييــــللللــــــــممممــــــــالعالعالعالع ....3 ـّـ ـّـ ـّـ         ::::ادها ادها ادها ادها ــــــــــــننننــــــــاد إساد إساد إساد إســــــــععععــــــــــــممممــــــــات الات الات الات الـ
 

 

  .2008سنة   د م  0,166  و 2009 م د سنة 0,223 مقابل 2010 م د سنة 0,246بلغت األقساط المعاد إسنادها 
  .2008 سنة %  2,64 و 2009 سنة % 2,29 مقابل 2010سنة % 2,21  وبلغت نسبة العمليات المعاد إسنادها

 
        2010حساب إستغالل العمليات المعاد إسنادها لسنة  حساب إستغالل العمليات المعاد إسنادها لسنة  حساب إستغالل العمليات المعاد إسنادها لسنة  حساب إستغالل العمليات المعاد إسنادها لسنة  

        الــديـنـارالــديـنـارالــديـنـارالــديـنـار: : : : الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة                                                                                                                                                                                                                                                                 

M��!ء ا���ا:� M��!ا=%&ادات ا� 
44 902 

 
22 265 

 
15 662 
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162 980 

 �ت ا�%$#"�ا��!�  ��C *!($ي ا71'�د #< -
 
 �Q)8 "ا�%���?!%Pت  ا�-
 
 ا�%ّ$0-ات ا�%�%�� "8= *!($ي ا��+*()أ"	�ء  -
 
-RS��'ه%� #< ا��
  ا�%
 

 )"U9(ا�'�(�9 -

245 809 
  
  
  
  
  


�ط ا�%!�د إ7'�ده� -�� ا
  
  
  
  
  

 ا�!2!�ع 809 245 ا�!2!�ع 809 245
 

 " " " " اإلعادة  التونسيةاإلعادة  التونسيةاإلعادة  التونسيةاإلعادة  التونسية" " " " التأمين  التأمين  التأمين  التأمين   التـونسيـة إلعادةالتـونسيـة إلعادةالتـونسيـة إلعادةالتـونسيـة إلعادةعمليات إعـادة التأمين المنجزة من قبل الشـركة عمليات إعـادة التأمين المنجزة من قبل الشـركة عمليات إعـادة التأمين المنجزة من قبل الشـركة عمليات إعـادة التأمين المنجزة من قبل الشـركة  ....4

 
  

        ::::األقساط  المقبولة األقساط  المقبولة األقساط  المقبولة األقساط  المقبولة   ----    أأأأ
 

 سنة 60,777 مقابل 2010م د سنة   73,721بلغت األقساط المقبولة من قبل الشركة التونسية إلعادة التأمين 
  .% 21  أي بنسبة إرتفاع تقدر بـ 2008 م د سنة 59,713  و 2009

 
 م د سنة 42,850 حيث بلغت 2010  سنة % 16اإلتفاقيات نسبة إرتفاع ب  و سجلت األقساط المقبولة ب

 % 29 في حين سجلت األقساط المقبولة اإلختيارية إرتفاعا بنسبة 2009  م د سنة 36,887 مقابل 2010
  .   2009  م د سنة 23,890 مقابل 2010 م د سنة 30,870حيث بلغت 

  
  :قبولة حسب أصناف التأمين والمناطق الجغرافيةوتبين الجداول الموالية توزيع األقساط الم

  

                                                                                                                                   :التوزيع حسب أصناف  التأمينالتوزيع حسب أصناف  التأمينالتوزيع حسب أصناف  التأمينالتوزيع حسب أصناف  التأمين
  م د                                                                                                                  

از��* 
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از��* 
2009 

از��* 
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 ا���� ا�%	X8 أ�'�ف ا��+*()
 ا���� ا�%	X8 %ب

 %ب
�	
� 
ا���� ا�%	X8%ا���ر

 %ب
�	
� 
%ا���ر

 20 24 17,372 0,15 24 14,445 24 14,423  *) ا��-�D*() +�ا�
*() *) ا���0ر ا��+

��8�K%ا� 
7,539 13 8,057 13 6,87 8,340 11 4 

 13 19 13,813 0,43- 20 12,256 21 12,309  ا��'(�را���0 *) ا��+*()
 8 14 626, 10 12,06- 16 9,848 19 11,198 ;+*() ا�'2?

 36 27 20,097 12,45 24 14,752 22 13,119 ;+*() أ��0ر ا��(-ان
 145 5 3,473 23,13 3 1,419 2 1,125 ا��+*() "8= ا��(�ة

 21 100 73,721 1,78 100 60,777 100 59,713 ا�%9%ع
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 : : : : لتوزيع الجغرافي لتوزيع الجغرافي لتوزيع الجغرافي لتوزيع الجغرافي اااا 
  

  
ويبين التوزيع الجغرافي لألقساط المقبولة أن السوق التونسية تحتل المرتبة األولى في مجموع رقم المعامالت إذ 

  .2010 سنة  %   67بلغت النسبة 
  د.                                                                                                       م                       

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

         : : : :التعويضات ونفقات التصرفالتعويضات ونفقات التصرفالتعويضات ونفقات التصرفالتعويضات ونفقات التصرفأعباء أعباء أعباء أعباء  ----    بببب
 

ونة من مجموع التعويضات المدفوعة والمخصصات اإلضافية لمدخرات بلغت أعباء التعويضات المدفوعة المتك
  .  % 226 أي بزيادة قدرها 2009م د سنة  28,443 مقابل 2010 م د سنة 92,699التعويضات 

  

         : : : :المدخرات الفنيةالمدخرات الفنيةالمدخرات الفنيةالمدخرات الفنية ----    تتتت
 

م د  8104,23  و2009  م د سنة 116,171 مقابل  2010 م د  سنة 152,748بلغ مجموع  المدخرات الفنية  
  .% 32 مسجلة بذلك إرتفاعا قدره 2008ة سن
  

 و 2009 م د سنة 58,269 مقابل 2010 م د سنة 84,725وبلغت حصة معيدي اإلسناد في المدخرات الفنية  
  .2008 م د سنة 53,276

  
  

         : : : :التوظيفات واإليرادات الماليةالتوظيفات واإليرادات الماليةالتوظيفات واإليرادات الماليةالتوظيفات واإليرادات المالية ----    ثثثث
  

 مسجلة 2008د  سنة  م 130 و2009 م د سنة 133 مقابل  2010م د سنة  153,5بلغ مجموع  التوظيفات 
  .  %  15نسبة تطور تقدر بـ

  
 وإرتفعت 2009م د سنة  5,198ب   حيث كانت تقدر% 5رتفاعا بنسبة إ 2010اإليرادات المالية سنة و سجلت 

  .2010م د سنة   5,443إلى 
  

        ::::نتائج السنة المحاسبية نتائج السنة المحاسبية نتائج السنة المحاسبية نتائج السنة المحاسبية   ----    جججج
  

 م د 4,758 بـ  وازنة العامة تقدر أرباحا على مستوى الم2010سجلت الشركة التونسية إلعادة التأمين سنة 
  .  من رأس مال الشركة%  6 ,10 حيث تمثل 2009 م د سنة 5,041مقابل 

  
  
  

از��* 
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از��* 
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از��* 
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 ا����  ا�%	X8 ا�%'��2
 %ب   

X8	%ا����  ا� 
 %ب   

�	
� 
%ا���ر

X8	%ا���� ا� 
  %ب

�	
� 
 %ا���ر

4�ق ا�
��ّ4>�  ا��

41,662 70 41,374 70 -0,69 56,513 67 37 

7اق �ا
  ا�0-ى

 
18,051 30 19,403 30 7,49 17,208 33 -11 

  
عــ%ــــا�9%  

 
59,713 100 60,777 100 1,78 73,721 100 21 
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        ::::التأمين على غير الحياة والتأمين على الحياةالتأمين على غير الحياة والتأمين على الحياةالتأمين على غير الحياة والتأمين على الحياةالتأمين على غير الحياة والتأمين على الحياة ....5
  

 ::::ادرة ادرة ادرة ادرة ــــــــاط الصاط الصاط الصاط الصــــــــسسسســــــــاألقاألقاألقاألق  ....    أأأأ
  

 2009 م د سنة  891,628 مقابل 2010م د سنة  958,440بلغت األقساط الصادرة بعنوان التأمين على غير الحياة  
  .2010 سنة % 7,49 أي بزيادة تقدر بـ 2008م د سنة  851,596و 
  

 86,88 مقابل  2010 من مجموع رقم المعامالت الجملي لسنة %  85,55وتمثل حصة أقساط التأمين على غير الحياة 
  .2008 سنة %  88,53 و 2009 سنة %
  

م د سنة  134,595 مقابل 2010م د سنة  161,917د بلغت  أما األقساط الصادرة بعنوان التأمين على الحياة فق
 وتمثل حصة أقساط التأمين على 2010 سنة %  20,30 أي بزيادة تقدر بـ 2008م د سنة  110,324 و 2009
 سنة % 11,47 و 2009 سنة % 13,12 مقابل  2010 من مجموع رقم المعامالت الجملي لسنة %14,45الحياة 
2008.  
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  : : : :ةةةةــــــــــــدفوعدفوعدفوعدفوعــــــــات المات المات المات المــــــــويضويضويضويضــــــــالتعالتعالتعالتع ----1

 
 و 2009م د سنة  569,560مقابل  2010 م د سنة 567,701بلغت التعويضات المدفوعة بعنوان التأمين على غير الحياة 

  .2010 سنة %0,33 مسجلة بذلك إنخفاضا بـنسبة 2008م د سنة  474,352
 

 من مجموع التعويضات المدفوعة لسنة %  94,24تأمين على غير الحياة وتمثل حصة التعويضات المدفوعة بعنوان ال
  .2008 سنة %  93,80 و 2009 سنة % 94,89 مقابل  2010

  
 2010 سنة % 5,76أما بالنسبة للتعويضات المدفوعة بعنوان التأمين على الحياة فقد بلغت حصة  هذه التعويضات  

 2010 م د  سنة 34,667 حيث بلغت هذه التعويضات  2008 سنة  م د% 6,20 و 2009م د سنة   %5,11مقابل  
  .2008 د سنة  م31,357 و 2009م د سنة  30,690مقابل 
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 ::::ة ة ة ة ــــــــالياليالياليــــــــرادات المرادات المرادات المرادات المــــــــاإلياإلياإلياإلي ----2
 

  

 و 2009د سنة م  71,685مقابل  2010 م د سنة  81,019بلغت اإليرادات المالية بعنوان التأمين على غير الحياة 
 .2010 سنة % 13,02 مسجلة بذلك إرتفاعا بـنسبة  2008م د سنة  66,420

  
 حيث بلغت هذه % 3,95أما بالنسبة اإليرادات المالية بعنوان التأمين على الحياة فقد سجلت إنخفاضا طفيفا بنسبة 

  .2008 م د سنة  16,657 و2009م د سنة   22,312 مقابل  2010 د  سنة  م21,431اإليرادات المالية 
  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ::::ة ة ة ة ــــــــــــييييـّـّـّـّائج الفنائج الفنائج الفنائج الفنــــــــالنتالنتالنتالنت ----3
  

 و 2009 م د سنة 116,585مقابل  2010  م د سنة89,045بلغت النتائج الفنّية بعنوان التأمين على غير الحياة 
  .2010 سنة % 23,63 مسجلة بذلك إنخفاضا بـنسبة 2008 م د سنة 118,738

  
 2009 م د سنة 8,944 مقابل 2010 م د  سنة 12,641بعنوان التأمين على الحياة فقد بلغت أما بالنسبة للنتائج الفنّية 

   .2008 م د سنة 13,324و
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        ::::ييييــــــــــــانانانانــــــــــــالثالثالثالثزء زء زء زء ــــــــلجلجلجلجاااا
        
        
        
        
        
        

 الجـــداول اإلحــصــائــيـــةالجـــداول اإلحــصــائــيـــةالجـــداول اإلحــصــائــيـــةالجـــداول اإلحــصــائــيـــة            
        
        
        
        
        

  
  
  

        

          20102010                --------                20052005                        أقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينأقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينأقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينأقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينأقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينأقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينأقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينأقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينتطور تطور تطور تطور تطور تطور تطور تطور           

        

  20201010                --------                        20052005                        التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينالتعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينالتعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينالتعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينالتعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينالتعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينالتعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينالتعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينور ور ور ور ور ور ور ور  تط تط تط تط تط تط تط تط  
  
                  20102010                --------                20052005                 تطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمين تطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمين تطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمين تطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمين تطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمين تطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمين تطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمين تطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمين  

                                                                          
  20102010                --------                                20052005 النتائج الفنية حسب أصناف التأمين     النتائج الفنية حسب أصناف التأمين     النتائج الفنية حسب أصناف التأمين     النتائج الفنية حسب أصناف التأمين     النتائج الفنية حسب أصناف التأمين     النتائج الفنية حسب أصناف التأمين     النتائج الفنية حسب أصناف التأمين     النتائج الفنية حسب أصناف التأمين      
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        تطور أقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينتطور أقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينتطور أقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينتطور أقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينتطور أقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينتطور أقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينتطور أقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمينتطور أقساط التأمين المباشر حسب أصناف التأمين  
  

        

        

  ن دينارن دينارن دينارن دينارن دينارن دينارن دينارن دينارمليومليومليومليومليومليومليومليو: : : : : : : : الوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدة

  

  20102010  20092009  20082008  20072007  20062006  20052005  أ�0Aف ا������أ�0Aف ا������
�  ا��ّ@�ا��ّ@

%%  
� ا��8�ر   <4�� ا��8�ر   �4>

%%  
  

  8844,,88  1188,,4466  334455  551177  333366  447755  882200  443355  116699  339922  337700  336633  226600  331188  تتااتأمين السيارتأمين السيار  --  

  
  2222,,11  0055,,1133  225577  114466  449999  114444  552266  113333  778833  112288  222200  112200  117755  111177  التأمين على المرضالتأمين على المرض  --

  
  4444,,1166  7766,,66  775566  7755  006611  6655  338899  7711  228811  6677  669955  6644  880022  5577  تأمين النقلتأمين النقل  --

  
  0000,,22  6655,,55  226611  6633  001188  6622  446644  5599  999988  6644  776611  6622  008899  5599  التأمين من الحريقالتأمين من الحريق  --

  
  1199,,11  8833,,00  330055  99  119966  99  993311  77  553388  44  778866  33  000033  44  التأمين الفالحيالتأمين الفالحي  --

  
  0022,,88  2222,,1111  665566  112255  333311  111166  889977  112277  990011  111111  558800  9955  777777  8800  تأمين األخطار المختلفةتأمين األخطار المختلفة  --

  
  7788,,773344  0033,,00  --  338844  --  4466--  4477--  3322--  330033--  1144--  حوادث الشغلحوادث الشغل  --

  
  2255,,66  9900,,00  110099  1100  551144  99  332266  99  225522  77  224466  77  336600  66  تأمين القروضتأمين القروض  --

  التأمين على الحياةالتأمين على الحياة  --
  

6633  556699  
  

  
7788  440099  

  
9955  223311  111100  332244  113344  559955  116611  991177  1144,,4455  2200,,3300  

  4499,,77  5555,,8855  444400  995588  662288  889911  559966  885511  888844  778811  773300  772222  445500  664488  التأمين على غير الحياةالتأمين على غير الحياة  --

  
  العمليات المقبولةالعمليات المقبولة  --

44  999988  55  337755  44  999944  66  229900  99  771199  1111  113355  00,,9999  1144,,5577  

  1177,,99  110000  335577  112200  11  222233  002266  11  992200  996611  111155  887777  113399  880011  001199  771122  موعموعــــججــــالمالم
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        تطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينتطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينتطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينتطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينتطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينتطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينتطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمينتطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمين  
  

  

        مليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينار: : : : : : : : الوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  20102010  20092009  20082008  20072007  20062006  20052005  أصناف التأمينأصناف التأمين
  الحصةالحصة

%%  

نسبة نسبة 
التطور   التطور   

%%  
  

  3399,,2200  8877,,5555  551133  333366  550088  227799  888822  226655  995566  226622  997744  225533  559999  222266  تتااتأمين السيارتأمين السيار  --  

  التأمين على المرضالتأمين على المرض  --
110022  005511  110066  226699  111144  114400  112211  222266  112233  991100  112288  992288  2211,,4400  44,,0055  

  تأمين النقلتأمين النقل  --
2299  779944  2233  116622  77  991166  1144  442266  3311  009966  3300  887777  55,,1133  --  00,,7700  

  التأمين من الحريقالتأمين من الحريق  --
1155  337744  2200  006622  1177  112200  2288  880099  7777  992288  2288  555544  44,,7744  --6633,,3366  

  7700,,7755--  7700,,00  222266  44  339955  1177  447722  44  995511  22  339955  22  447766  22  التأمين الفالحيالتأمين الفالحي  --

  تأمين األخطار المختلفةتأمين األخطار المختلفة  --
1166  669999  1199  009955  1144  337755  2211  883377  2244  117766  3355  882244  55,,9955  4488,,1188  

  حوادث الشغلحوادث الشغل  --
44  885599  44  440055  44  661177  44  443399  44  225588  44  116622  00,,6699  --  22,,2255  

  تأمين القروضتأمين القروض  --
77  888833  77  227777  99  777777  99  995588  44  118877  --88  115500  --11,,3355  --229944,,6655  

  9966,,1122  7766,,55  666677  3344  669900  3300  335577  3311  669900  2244  556688  2255  331122  1177  التأمين على الحياةالتأمين على الحياة  --

  1155,,00  --  2244,,9944  770011  556677  556600  556688    440066  550022  551155  443377  881122  444400  116688  440099  التأمين على غير الحياةالتأمين على غير الحياة  --

  8899,,1100  1122,,11  776677  66  110022  66  330011  33  666633  33  117733  44  443333  33  العمليات المقبولةالعمليات المقبولة  --

  222222220000000055555555        444444446666666622222222  333333338888888800000000        444444446666666666666666  444444448888888800000000        444444442222222266666666  المجموعالمجموع
        

555555550000000055555555        777777770000000099999999  666666660000000000000000        222222225555555500000000  666666660000000022222222        333333336666666688888888  111111110000000000000000  00000000,,,,,,,,3333333355555555  
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        تطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمينتطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمينتطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمينتطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمينتطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمينتطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمينتطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمينتطور األعباء الفنية حسب أصناف التأمين                          
  
  

        مليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينار: : : : : : : : الوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدة
  

  الحصةالحصةالحصةالحصةالحصةالحصةالحصةالحصة        20102010        20092009        20082008        20072007        20062006        20052005        أصناف التأمينأصناف التأمينأصناف التأمينأصناف التأمينأصناف التأمينأصناف التأمينأصناف التأمينأصناف التأمين
%%        

نسبة التطور   نسبة التطور   نسبة التطور   نسبة التطور   نسبة التطور   نسبة التطور   نسبة التطور   نسبة التطور   
%%  

    
  3399,,1155  2244,,4466  775599  9966  885522  8833  115533  7766  669955  7711  004422  5599  003333  5544  تتاالسيارلسيارتأمين اتأمين ا  --

  التأمين على المرضالتأمين على المرض  --
1122  776655  1111  220066  1155  339944  1155  009955  1155  440000  1199  558899  99,,3366  2277,,2200  

  تأمين النقلتأمين النقل  --
77  660099  88  557700  1100  113344  1111  883355  99  116688  1122  009977  55,,7788  3311,,9955  

  التأمين من الحريقالتأمين من الحريق  --
1122  111133  1133  005555  1144  776644  1122  559900  1144  339988  1144  221100  66,,7799  --  11,,3311  

  6655,,99  2244,,11  660022  22  337733  22  008888  22  119933  11  884444  116600  11  التأمين الفالحيالتأمين الفالحي  --

  تأمين األخطار المختلفةتأمين األخطار المختلفة  --
1144  445544  1177  119999  1199  889933  2200  778800  2211  882299  2222  997744  1100,,9988  55,,2255  

  حوادث الشغلحوادث الشغل  --
222222  113333  224477  118877  117755  224444  00,,1122  3399,,4433  

  تأمين القروضتأمين القروض  --
22  445577  11  772299  11  660066  22  776677  22  229933  22  446633  11,,1188  77,,4411  

  7777,,1199  1111,,1177  880022  3355  889922  2299  441122  2244  445533  2200  997755  1122  115533  1111  التأمين على الحياةالتأمين على الحياة  --

  4477,,1144  8899,,8822  444466  117733  552233  115511  993399  114422  775544  113355  008844  111133  222233  110066   التأمين على غير الحياة التأمين على غير الحياة--

  2244,,2233  2200,,11  550088  22  003355  22  444444  11  882288  225522  11  441100  11  العمليات المقبولةالعمليات المقبولة  --

�ــــــــــــــ!!ــــا�!2ا�!2�  3344,,1155  110000  224488  220099  441155  118811  335511  116677  220077  115566  005599  112266  337766  111177  عععععععع
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        النتائج الفنية حسب أصناف التأمينالنتائج الفنية حسب أصناف التأمينالنتائج الفنية حسب أصناف التأمينالنتائج الفنية حسب أصناف التأمينالنتائج الفنية حسب أصناف التأمينالنتائج الفنية حسب أصناف التأمينالنتائج الفنية حسب أصناف التأمينالنتائج الفنية حسب أصناف التأمين                                  
  
  

        مليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينارمليون دينار: : : : : : : : الوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدة
  

  20102010  20092009  20082008  20072007  20062006  20052005  أصناف التأمينأصناف التأمين
  الحصةالحصة

%%  
نسبة التطور   نسبة التطور   

%%  
  تأمين السيارتتأمين السيارت  --  

--  3366  557733  --  3399  997777  55  557700  5577  110022  5577  667777  4433  221133  4422,,5500  --  2255,,0088  

  التأمين على المرضالتأمين على المرض  --
--11  665533  227744  --  11  663377  --  44  441177  44  887755  --  33  885511  --  33,,7799  --  117788,,9999  

  تأمين النقلتأمين النقل  --
99  009999  1177  998899  1177  229966  1188  008899  1122  661188  1111  559900  1111,,4400  --  88,,1155  

  التأمين من الحريقالتأمين من الحريق  --
1155  661155  1144  779922  1133  003399  1199  220066  88  882288  33  557722  33,,5511  --  5599,,5544  

  3300,,4433  --  4455,,00  --  445577  --  880066  --  550066  --  114400  --  117700  118855  فالحيفالحيالتأمين الالتأمين ال  --

  تأمين األخطار المختلفةتأمين األخطار المختلفة  --
1155  660066  2244  778877  3333  000066  3300  993311  3377  446644  3366  116677  3355,,5577  --  33,,4466  

  حوادث الشغلحوادث الشغل  --
--  660099  --  2266  --  11  330066  --  22  330022  --  44  886677  --  221177  --00,,2211  --  9955,,5544  

  تأمين القروضتأمين القروض  --
--  6688  116699  --221166  330066  --  118822  --  444400  --  00,,4433  114411,,7766  

  3333,,4411  4433,,1122  664411  1122  994444  88  332244  1133  224499  1133  665533  1111  991199  99   التأمين على الحياة التأمين على الحياة--

  6622,,2233  --  5577,,8877  004455  8899  558855  111166  773377  111188  001188  6666  557755  1177  880055  11  التأمين على غير الحياةالتأمين على غير الحياة  --

  4400,,115544  --  5522,,00  --  553322  --  997788  332288  440066  660033  --  220033  العمليات المقبولةالعمليات المقبولة  --

  9999999999999999,,,,,,,,1111111188888888        --------  111111110000000000000000  666666668888888866666666        111111110000000011111111  555555552222222299999999        111111112222222255555555  000000006666666611111111        111111113333333322222222  222222226666666677777777        7777777799999999  222222222222222288888888        2222222299999999  777777772222222244444444        1111111111111111  المجموعالمجموع
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        ::::الثـــانـــيالثـــانـــيالثـــانـــيالثـــانـــيزء زء زء زء ــــــــلجلجلجلجاااا
        

        

    دليل شركات التأمين وإعادة التأمين التونسية   دليل شركات التأمين وإعادة التأمين التونسية   دليل شركات التأمين وإعادة التأمين التونسية   دليل شركات التأمين وإعادة التأمين التونسية
        

    
  

         : : : :بيــــــاتبيــــــاتبيــــــاتبيــــــات    تــأمــينــاتتــأمــينــاتتــأمــينــاتتــأمــينــات -1
        

 2003        ::::تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                 �

        لهادي السعداويلهادي السعداويلهادي السعداويلهادي السعداويمحمد امحمد امحمد امحمد ا    السيدالسيدالسيدالسيد            ::::                                                                                        العـامالعـامالعـامالعـام المدير  المدير  المدير  المدير الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس �

         تونس تونس تونس تونس1053---- حدائق البحيرة  حدائق البحيرة  حدائق البحيرة  حدائق البحيرة ––––عمارة تأمينات بيات عمارة تأمينات بيات عمارة تأمينات بيات عمارة تأمينات بيات                 ::::    عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        00.216.71.197.820          ::::                         الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

          00.216.71.197.810                             ::::                                 الفــــاكـــس الفــــاكـــس الفــــاكـــس الفــــاكـــسرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

                        general@assurancesbiat.com.tn                    ::::                                                                                 اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــيالبريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        :::: اإلتـــحـــــاد  اإلتـــحـــــاد  اإلتـــحـــــاد  اإلتـــحـــــاد التــعــاونـــيالتــعــاونـــيالتــعــاونـــيالتــعــاونـــي    التــأميــنالتــأميــنالتــأميــنالتــأميــن -2
        

 2003                    ::::                تاريخ التأسيس                             تاريخ التأسيس                             تاريخ التأسيس                             تاريخ التأسيس                              �

 األمجد بوخريصاألمجد بوخريصاألمجد بوخريصاألمجد بوخريص    السيدالسيدالسيدالسيد                        ::::                         العــــــــام  العــــــــام  العــــــــام  العــــــــام المــــــديرالمــــــديرالمــــــديرالمــــــدير �

         تونس البلفيدير تونس البلفيدير تونس البلفيدير تونس البلفيدير1002    ----    ، نهج موريطانيا، نهج موريطانيا، نهج موريطانيا، نهج موريطانيا15            :    :    :    :                عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        00.216.71.784.544                        ::::                                 الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

          00.216.71.788.810                            ::::                 الفــــاكـــس      الفــــاكـــس      الفــــاكـــس      الفــــاكـــس     رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        ami.ass@planet.tn                        ::::                                                             اإللكترونــي       اإللكترونــي       اإللكترونــي       اإللكترونــي      البريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        " :" :" :" :ـــامــاـــامــاـــامــاـــامــاكـــتكـــتكـــتكـــت"""" للتأمين التعاوني الفالحي  للتأمين التعاوني الفالحي  للتأمين التعاوني الفالحي  للتأمين التعاوني الفالحي التونسيالتونسيالتونسيالتونسي    الصندوقالصندوقالصندوقالصندوق -3
 1912                                ::::تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                 �

  النصريالنصريالنصريالنصري    منصورمنصورمنصورمنصور    السيدالسيدالسيدالسيد            ::::                العــــــــامالعــــــــامالعــــــــامالعــــــــام    المــــــديرالمــــــديرالمــــــديرالمــــــدير �

        تونستونستونستونس        1069    ----ثامرثامرثامرثامر    الحبيبالحبيبالحبيبالحبيب    شارعشارعشارعشارع    ،،،،6                ::::        عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

            00.216.71.340.933                                    ::::                            الهــــاتــــفالهــــاتــــفالهــــاتــــفالهــــاتــــف    رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

  00.216.71.332.276                                        ::::                                الفــــاكـــسالفــــاكـــسالفــــاكـــسالفــــاكـــس    ممممرقــــــرقــــــرقــــــرقــــــ �

        ctama@planet.tn            ::::                                                                            اإللكترونــياإللكترونــياإللكترونــياإللكترونــي    البريــدالبريــدالبريــدالبريــد �
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        " :" :" :" :حـــيـــــــاةحـــيـــــــاةحـــيـــــــاةحـــيـــــــاة"""" على الحياة   على الحياة   على الحياة   على الحياة  التأمينالتأمينالتأمينالتأمين    شركةشركةشركةشركة -4
        

         1986              ::::                                                                                                                    تاريخ التأسيس   تاريخ التأسيس   تاريخ التأسيس   تاريخ التأسيس    �

         رشيد بن جميع رشيد بن جميع رشيد بن جميع رشيد بن جميعالسيدالسيدالسيدالسيد                ::::                                                                                        العـامالعـامالعـامالعـام المدير  المدير  المدير  المدير الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس �

            تونستونستونستونس        0011    –––– كومار شارع الحبيب بورقيبة كومار شارع الحبيب بورقيبة كومار شارع الحبيب بورقيبة كومار شارع الحبيب بورقيبةعمارةعمارةعمارةعمارة         ::::        عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        00.216.71.333.400                                ::::                 الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

          00.216.71.254.099                                   :::: الفــــاكـــس      الفــــاكـــس      الفــــاكـــس      الفــــاكـــس     رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        dg@hayett.com.tn                                      ::::                                                                     اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــيالبريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        " :" :" :" :أســـتــــــريأســـتــــــريأســـتــــــريأســـتــــــري"""" وإعادة التأمين  وإعادة التأمين  وإعادة التأمين  وإعادة التأمين التأمينالتأمينالتأمينالتأمين    شركةشركةشركةشركة -5
        

 1949                ::::تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                 �

        ييييسسسس عبد المنعم القل عبد المنعم القل عبد المنعم القل عبد المنعم القل    السيدالسيدالسيدالسيد                    ::::                                                                                        العـامالعـامالعـامالعـام المدير  المدير  المدير  المدير الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس �

        تونستونستونستونس    ----    1002شارع خير الدين باشا شارع خير الدين باشا شارع خير الدين باشا شارع خير الدين باشا ، ، ، ، 45                ::::    عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        00.216.71.791.211                    ::::                     الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

          00.216.71.794.723                ::::         الفــــاكـــس       الفــــاكـــس       الفــــاكـــس       الفــــاكـــس      رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        courrier@astree.com.tn                    ::::                                                                             اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــيالبريــدالبريــدالبريــدالبريــد �
        

        " :" :" :" :الكــــارتالكــــارتالكــــارتالكــــارت"""" التأمين  التأمين  التأمين  التأمين  التونسية األوروبية للتأمين وإعادة التونسية األوروبية للتأمين وإعادة التونسية األوروبية للتأمين وإعادة التونسية األوروبية للتأمين وإعادةالشركةالشركةالشركةالشركة -6
        

 1976                        ::::تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                 �

         حسين الدغري حسين الدغري حسين الدغري حسين الدغريالسيدالسيدالسيدالسيد                                    ::::                                                                                        العـامالعـامالعـامالعـام المدير  المدير  المدير  المدير الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس �

 ---- المركز الحضري الشمالي المركز الحضري الشمالي المركز الحضري الشمالي المركز الحضري الشمالي4  تقسيم ب س   تقسيم ب س   تقسيم ب س   تقسيم ب س """"كارتكارتكارتكارتالالالال""""    ةةةةعمارعمارعمارعمار                            ::::    عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

 تونستونستونستونس            1082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        00.216.71.184.000                                ::::                                                                                                 الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف �

        00.216.71.184.184                            ::::     الفــــاكـــس        الفــــاكـــس        الفــــاكـــس        الفــــاكـــس       رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        tn.com.carte@dgen                ::::                                                                             اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــيالبريــدالبريــدالبريــدالبريــد �
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        " :" :" :" :كــــومـــاركــــومـــاركــــومـــاركــــومـــار"""" وإعادة التأمين  وإعادة التأمين  وإعادة التأمين  وإعادة التأمين للتأمينللتأمينللتأمينللتأمين المتوسط   المتوسط   المتوسط   المتوسط  البحرالبحرالبحرالبحر    شركةشركةشركةشركة -7
        

 1969                            ::::                تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                               �

        جميعجميعجميعجميع    بنبنبنبن    رشيدرشيدرشيدرشيد    السيدالسيدالسيدالسيد                                ::::                                                                                                العـامالعـامالعـامالعـام المدير  المدير  المدير  المدير الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس �

            تونستونستونستونس 1001----        بورقيبةبورقيبةبورقيبةبورقيبة    الحبيبالحبيبالحبيبالحبيب    شارعشارعشارعشارع    كوماركوماركوماركومار    عمارةعمارةعمارةعمارة                                    ::::            عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        00.216.71.340.899                                            ::::                                الهــــاتــــفالهــــاتــــفالهــــاتــــفالهــــاتــــف    رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

                00.216.71.344.539                                        ::::                                    الفــــاكـــسالفــــاكـــسالفــــاكـــسالفــــاكـــس    رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

    tn.com.comar@dg                ::::                                                                                اإللكترونــياإللكترونــياإللكترونــياإللكترونــي    البريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        

        " :" :" :" :كــوتـيــنــاسكــوتـيــنــاسكــوتـيــنــاسكــوتـيــنــاس"""" لتأمين التجارة الخارجية   لتأمين التجارة الخارجية   لتأمين التجارة الخارجية   لتأمين التجارة الخارجية  التونسيةالتونسيةالتونسيةالتونسية    الشركةالشركةالشركةالشركة     -8
        

 1984                        ::::تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                 �

            ة سهيلة شبشوبة سهيلة شبشوبة سهيلة شبشوبة سهيلة شبشوبالسيدالسيدالسيدالسيد                            ::::                                                                                        العـامالعـامالعـامالعـام المدير  المدير  المدير  المدير الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس �

          مونبليزير تونس مونبليزير تونس مونبليزير تونس مونبليزير تونس----1073 نهج برجين  نهج برجين  نهج برجين  نهج برجين 14                                        ::::    ـــوانهـــــــــــاـــوانهـــــــــــاـــوانهـــــــــــاـــوانهـــــــــــاعنـــــعنـــــعنـــــعنـــــ �

        00.216.71.908.600                                            ::::                         الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

          00.216.71.909.439                                                ::::                         الفــــاكـــس  الفــــاكـــس  الفــــاكـــس  الفــــاكـــس رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

 tn.planet@cotunacedc                                    ::::                                                                             اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــيالبريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        

        " :" :" :" :قـــــــــاتقـــــــــاتقـــــــــاتقـــــــــات"""" للتأمين  للتأمين  للتأمين  للتأمين تونستونستونستونس    مجمعمجمعمجمعمجمع     -9
        

 1975                                ::::                تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                               �

        محمد الدخيليمحمد الدخيليمحمد الدخيليمحمد الدخيلي    السيدالسيدالسيدالسيد                                                        ::::                                                                                                                                            العـامالعـامالعـامالعـامالمدير المدير المدير المدير  �

         البلفيدير البلفيدير البلفيدير البلفيديرسسسستونتونتونتون    ----    1002 شارع الهادي شاكر  شارع الهادي شاكر  شارع الهادي شاكر  شارع الهادي شاكر 94----92                                    ::::                                    ااااــــــــ    عنــــــــوانهــــــعنــــــــوانهــــــعنــــــــوانهــــــعنــــــــوانهــــــ �

        00.216.71.843.900                                            ::::                             الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

          00.216.71.783.607                                                    ::::                                 الفــــاكـــس   الفــــاكـــس   الفــــاكـــس   الفــــاكـــس  رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

         info@gat.com.tn                                                    ::::                                                                                     اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــيالبريــدالبريــدالبريــدالبريــد �
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         : : : :التــجــــاريــــةالتــجــــاريــــةالتــجــــاريــــةالتــجــــاريــــة القـــروض  القـــروض  القـــروض  القـــروض تـأميــنــاتتـأميــنــاتتـأميــنــاتتـأميــنــات     -10
        

 2003                                ::::                        تاريخ التأسيس                      تاريخ التأسيس                      تاريخ التأسيس                      تاريخ التأسيس                       �

         مراد سعيد مراد سعيد مراد سعيد مراد سعيدالسيدالسيدالسيدالسيد                                                ::::     العــــــــام العــــــــام العــــــــام العــــــــامالمــــــديرالمــــــديرالمــــــديرالمــــــدير �

            سسسستونتونتونتون    ----    1002    ، مونبليزير ، مونبليزير ، مونبليزير ، مونبليزير 8010 نهج  نهج  نهج  نهج 7,                        ::::            ــاــاــاــاعنــــــــوانهــــــعنــــــــوانهــــــعنــــــــوانهــــــعنــــــــوانهــــــ �

        00.216.71.903.565                                                        ::::        ـــاتــــفـــاتــــفـــاتــــفـــاتــــف الهـ الهـ الهـ الهـرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

          00.216.71.901.998                                                            :::: الفــــاكـــس    الفــــاكـــس    الفــــاكـــس    الفــــاكـــس   رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        info@assurcredit.com.tn                                                    ::::                                                         اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــيالبريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        

ـّة     -11 ـّةتــعــاونــيـ ـّةتــعــاونــيـ ـّةتــعــاونــيـ         :::: للتــعــليــــم  للتــعــليــــم  للتــعــليــــم  للتــعــليــــم الــتــأميـــنالــتــأميـــنالــتــأميـــنالــتــأميـــن    تــعــاونــيـ
        

 1963                                ::::                                                                                            تاريخ التأسيس         تاريخ التأسيس         تاريخ التأسيس         تاريخ التأسيس          �

         لطفي بالزرقة لطفي بالزرقة لطفي بالزرقة لطفي بالزرقةالسيدالسيدالسيدالسيد            ::::      العــــــــام العــــــــام العــــــــام العــــــــامالمــــــديرالمــــــديرالمــــــديرالمــــــدير �

         تونس تونس تونس تونس1055    ––––نهج بلجيكيا نهج بلجيكيا نهج بلجيكيا نهج بلجيكيا . . . . 13                  ::::    عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        00.216.71.322.333               ::::                         الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

          00.216.71.324.147            :::: الفــــاكـــس        الفــــاكـــس        الفــــاكـــس        الفــــاكـــس       رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

 directionmae @planet.tn                 ::::                   اإللكترونــياإللكترونــياإللكترونــياإللكترونــي    البريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        

        :::: للــتـــأمــيـــن  للــتـــأمــيـــن  للــتـــأمــيـــن  للــتـــأمــيـــن العــــامــةالعــــامــةالعــــامــةالعــــامــة    التــعــاونــيــةالتــعــاونــيــةالتــعــاونــيــةالتــعــاونــيــة     -12
        

 1973                    ::::                                    تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                               �

         منصور النصري منصور النصري منصور النصري منصور النصريالسيدالسيدالسيدالسيد                    ::::                                   العــــــــامالعــــــــامالعــــــــامالعــــــــام    المــــــديرالمــــــديرالمــــــديرالمــــــدير �

        تونستونستونستونس        1069    ----، شارع الحبيب ثامر، شارع الحبيب ثامر، شارع الحبيب ثامر، شارع الحبيب ثامر6                             ::::                            عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

           00.216.71.340.933                            ::::          الهــــاتــــفالهــــاتــــفالهــــاتــــفالهــــاتــــف    رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

          00.216.71.332.276                         ::::           الفــــاكـــسالفــــاكـــسالفــــاكـــسالفــــاكـــس    رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        ctama@planet.tn                        ::::                              اإللكترونــياإللكترونــياإللكترونــياإللكترونــي    البريــدالبريــدالبريــدالبريــد �
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  للتأمين وإعادة التأمين للتأمين وإعادة التأمين للتأمين وإعادة التأمين للتأمين وإعادة التأمينالتونسيةالتونسيةالتونسيةالتونسية    الشركةالشركةالشركةالشركة -13

        " :" :" :" : التـــونــســـي التـــونــســـي التـــونــســـي التـــونــســـي        اللّـــويــداللّـــويــداللّـــويــداللّـــويــد""""
        

 1945                    ::::                          تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                               �

        

 ––––  ضفاف البحيرة ضفاف البحيرة ضفاف البحيرة ضفاف البحيرة–––– اللويد شارع الطاهر الحداد  اللويد شارع الطاهر الحداد  اللويد شارع الطاهر الحداد  اللويد شارع الطاهر الحداد عمارةعمارةعمارةعمارة                            ::::          عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        تونستونستونستونس  1053                                                

        00.216.71.962.777                ::::                  الهــــاتــــفالهــــاتــــفالهــــاتــــفالهــــاتــــف    رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        00.216.71.962.440               ::::                            الفــــاكـــسالفــــاكـــسالفــــاكـــسالفــــاكـــس    رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        general@lloyd.com.tn                      ::::                               ـيـيـيـياإللكترونـاإللكترونـاإللكترونـاإللكترونـ    البريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        " :" :" :" :مغـــربــيــةمغـــربــيــةمغـــربــيــةمغـــربــيــة"""" وإعادة التأمين  وإعادة التأمين  وإعادة التأمين  وإعادة التأمين للتأمينللتأمينللتأمينللتأمين التونسية  التونسية  التونسية  التونسية الشركةالشركةالشركةالشركة -14
        

 1973                    ::::                                        تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                              تاريخ التأسيس                               �

         عبد العزيز دربال عبد العزيز دربال عبد العزيز دربال عبد العزيز دربالالسيدالسيدالسيدالسيد                            ::::                العــــــــام العــــــــام العــــــــام العــــــــامالمــــــديرالمــــــديرالمــــــديرالمــــــدير �

         تونس تونس تونس تونس1002    ---- نهج فلسطين  نهج فلسطين  نهج فلسطين  نهج فلسطين ,64                                    ::::                           عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        00.216.71.788.800                                        ::::                                                      الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        00.216.71.788.334                                            ::::                                                          الفــــاكـــس الفــــاكـــس الفــــاكـــس الفــــاكـــسرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

 tn.com.magassur@marketing    ::::                                                                                               لكترونــيلكترونــيلكترونــيلكترونــي اإل اإل اإل اإلالبريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        

        " :" :" :" : للحياة للحياة للحياة للحياةمغـــربــيــةمغـــربــيــةمغـــربــيــةمغـــربــيــةالالالال""""     التأمين على الحياة  التأمين على الحياة  التأمين على الحياة  التأمين على الحياة شركةشركةشركةشركة -15
        

 2010          ::::تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                تاريخ التأسيس                                 �

        حسينحسينحسينحسين    الحبيب بنالحبيب بنالحبيب بنالحبيب بن    السيدالسيدالسيدالسيد                                        ::::                  العــــــــام العــــــــام العــــــــام العــــــــامالمــــــديرالمــــــديرالمــــــديرالمــــــدير �

         تونس تونس تونس تونس1002    ----    العربية السعوديةالعربية السعوديةالعربية السعوديةالعربية السعودية نهج  نهج  نهج  نهج ,24                    :::: عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        00.216.71.840.488                              ::::         الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        00.216.71.843.993                        ::::      الفــــاكـــس  الفــــاكـــس  الفــــاكـــس  الفــــاكـــس رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        contact@maghrebiavie.com.tn          ::::                    اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــيالبريــدالبريــدالبريــدالبريــد �
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        " :" :" :" :أمـــيـــنـــــةأمـــيـــنـــــةأمـــيـــنـــــةأمـــيـــنـــــة"""" التأمين على الحياة  التأمين على الحياة  التأمين على الحياة  التأمين على الحياة شركةشركةشركةشركة -16
        

 1984                        ::::تاريخ التأسيس                                    تاريخ التأسيس                                    تاريخ التأسيس                                    تاريخ التأسيس                                     �

        محمد الدخيليمحمد الدخيليمحمد الدخيليمحمد الدخيلي    السيدالسيدالسيدالسيد                ::::                                   العـامالعـامالعـامالعـامالمدير المدير المدير المدير  �

         البلفيدير البلفيدير البلفيدير البلفيدير تونستونستونستونس        1002---- شارع الهادي شاكر شارع الهادي شاكر شارع الهادي شاكر شارع الهادي شاكر94----92                    ::::        عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        00.216.71.843.900          ::::                الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        00.216.71.783.607                                ::::           الفــــاكـــس  الفــــاكـــس  الفــــاكـــس  الفــــاكـــس رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

 amina@gat.com.tn                        ::::                 اإللكترونــي      اإللكترونــي      اإللكترونــي      اإللكترونــي     البريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        

 " :" :" :" :ســـتـــارســـتـــارســـتـــارســـتـــار"""" للتأمين وإعادة التأمين  للتأمين وإعادة التأمين  للتأمين وإعادة التأمين  للتأمين وإعادة التأمين التونسيةالتونسيةالتونسيةالتونسية    الشركةالشركةالشركةالشركة     -17

                         1958                                    ::::                        تاريخ التأسيس                            تاريخ التأسيس                            تاريخ التأسيس                            تاريخ التأسيس                             �

        األسعد زروقاألسعد زروقاألسعد زروقاألسعد زروق    السيدالسيدالسيدالسيد                ::::                                   العـامالعـامالعـامالعـام المدير  المدير  المدير  المدير الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس �

         تونس تونس تونس تونس1080    ---- شارع باريس شارع باريس شارع باريس شارع باريسحديقةحديقةحديقةحديقة        ::::                عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        00.216.71.340.866                                ::::                         الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        00.216.71.340.835                ::::                  الفــــاكـــس   الفــــاكـــس   الفــــاكـــس   الفــــاكـــس  رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        star@star.com.tn            ::::                    اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــيالبريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        

        " :" :" :" :ســــلــيــــمســــلــيــــمســــلــيــــمســــلــيــــم"""" التأمينات  التأمينات  التأمينات  التأمينات شركةشركةشركةشركة     -18
        

 1995        ::::                                                                تاريخ التأسيس                  تاريخ التأسيس                  تاريخ التأسيس                  تاريخ التأسيس                   �

        علي الهماميعلي الهماميعلي الهماميعلي الهمامي    السيدالسيدالسيدالسيد        ::::           العــــــــام العــــــــام العــــــــام العــــــــامالمــــــديرالمــــــديرالمــــــديرالمــــــدير �

             تونس تونس تونس تونس1003    ––––المركز الحضري الشمالي المركز الحضري الشمالي المركز الحضري الشمالي المركز الحضري الشمالي ––––عمارة تامينات سليم عمارة تامينات سليم عمارة تامينات سليم عمارة تامينات سليم      ::::             عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

            00.216.71.948.700     ::::                     الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        00.216.71.948.364             ::::               الفــــاكـــس      الفــــاكـــس      الفــــاكـــس      الفــــاكـــس     رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        ass.salim@planet.tn        ::::                          اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــي اإللكترونــيالبريــدالبريــدالبريــدالبريــد �
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        " :" :" :" :كارت للحياةكارت للحياةكارت للحياةكارت للحياة """" التأمين على الحياة  التأمين على الحياة  التأمين على الحياة  التأمين على الحياة شركةشركةشركةشركة     -19
        

 2011                        ::::                                    تاريخ التأسيس                          تاريخ التأسيس                          تاريخ التأسيس                          تاريخ التأسيس                           �

        ة بوغزوة بوغزوة بوغزوة بوغزوغفيفغفيفغفيفغفيف    ة ة ة ة السيدالسيدالسيدالسيد                ::::                                   العـامالعـامالعـامالعـامالمدير المدير المدير المدير  �

  المركز الحضري المركز الحضري المركز الحضري المركز الحضري4  تقسيم ب س   تقسيم ب س   تقسيم ب س   تقسيم ب س """"كارتكارتكارتكارتالالالال""""    ةةةة عمار عمار عمار عمار92                    ::::        عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــمتونستونستونستونس            1082        ---- الشمالي الشمالي الشمالي الشمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        00.216.71.184.000                    ::::                    الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        00.216.71.184.184                                ::::           الفــــاكـــس  الفــــاكـــس  الفــــاكـــس  الفــــاكـــس رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        dgen@cartevie.com.tn                        ::::                 اإللكترونــي      اإللكترونــي      اإللكترونــي      اإللكترونــي     البريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        " :" :" :" : الزيتونة تكافلالزيتونة تكافلالزيتونة تكافلالزيتونة تكافل """" التأمين  التأمين  التأمين  التأمين شركةشركةشركةشركة     -20
        

 2011                        ::::                                                                                تاريخ التأسيس                 تاريخ التأسيس                 تاريخ التأسيس                 تاريخ التأسيس                  �

        مكرم بن ساسيمكرم بن ساسيمكرم بن ساسيمكرم بن ساسي    السيدالسيدالسيدالسيد                ::::                                          العـامالعـامالعـامالعـامالمدير المدير المدير المدير  �

  المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة----مبنى ب الطابق األولمبنى ب الطابق األولمبنى ب الطابق األولمبنى ب الطابق األول. . . . عمارة تاج الملكعمارة تاج الملكعمارة تاج الملكعمارة تاج الملك----نهج العملنهج العملنهج العملنهج العمل                    ::::            عنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــاعنــــــــوانهـــــــــــا �

        الكرمالكرمالكرمالكرم----             الصناعية خير الدين              الصناعية خير الدين              الصناعية خير الدين              الصناعية خير الدين                                                                                                                                                                                                                                                     

        00.216.71.971.345                  ::::                        الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــف الهــــاتــــفرقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

        00.216.71.971.330                        ::::               الفــــاكـــس  الفــــاكـــس  الفــــاكـــس  الفــــاكـــس رقــــــمرقــــــمرقــــــمرقــــــم �

 tn.com.zitounatakaful@contact                        ::::                     اإللكترونــي      اإللكترونــي      اإللكترونــي      اإللكترونــي     البريــدالبريــدالبريــدالبريــد �

        

ـّةاإلعـــادةاإلعـــادةاإلعـــادةاإلعـــادة"""" التونسية إلعادة التأمين  التونسية إلعادة التأمين  التونسية إلعادة التأمين  التونسية إلعادة التأمين الشركةالشركةالشركةالشركة     -21 ـّة التـــونــســيــ ـّة التـــونــســيــ ـّة التـــونــســيــ          : : : :"""" التـــونــســيــ
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