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  الجامعة التونسية لشركات التأمين
  
  
  

  ّمـــقـــدمــــة
  
  

 والعشرين ل�تحاد ثامنّيسعد الجامعة التونسية لشركات التأمين أن تقدم إلى المؤتمر العام ال
 ھذا التقرير عن نشاط سوق 2010 يما 19 إلى 17 من با#ردن العام العربي للتأمين المنعقد 

  .2008ين التونسي لسنة التأم
  
  

وإعادة التأمين حول نشاطھا  أعد ھذا التقرير إستنادا إلى البيانات ا2حصائية لمؤسسات التأمين
  وعمليات التأمين التي تستغلھا و8 يشمل نشاط صناديق 2008 و2007 و2006خ6ل سنوات 

ّوالجمعيات التعاونيةالتأمين ا8جتماعي    .1954 فيفري 18ي  الخاضعة ل>مر المؤرخ فــّ
  

  :ن ــــــزئيـــجر على ــريـــوي التقــويحت
  
  
   زء ا#ولـجــال
  

  

 .ا2طار التشريعي والترتيبي لنشاط التأمين :        ا#ولحـورالم 
 .ة سوق التأمين التونسيھيكل :       ور الثانيـالمح 
 .مين التونسيالمناخ ا2قتصادي وإنعكاسه على نشاط التأ :        ثـالمحور الثال  
 .أھم مؤشرات سوق التأمين التونسي :         عـالمحور الراب 
 .ستقبليةھات المالتوجا8نجازات و :       الخامسالمحور  

  
 

  ّالــجـزء الثــانـــي
  

 ةـــائيــداول ا2حصــالج 
  .دليل شركات التأمين وإعادة التأمين التونسية 
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  ولزء ا#ـــالج
  

      الــمــحــور ا#ول
  

  ا2طار التشريعي والترتيبي لنشاط التأمين
  

يخضع نشاط التأمين في تونس إلى مقتضيات وأحكام مجلة التأمين ونصوصھا التطبيقية وإلى النصوص 
  .التشريعية والترتيبية المتعلقة ببعض أصناف التأمين وغير المدرجة بالمجلة

 
ّ وتم إتمامھا وتنقيحھا 1992 مارس 9لمؤرخ في  ا1992 لسنة 24صدرت مجلة التأمين بمقتضى القانون عدد 

  : بالقـوانـيـن التــاليــة
 

  . 1994  جانفي31 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 37القانون عدد    ♦♦♦♦
  . 2004 ّ يتعلق بقانون المالية لسنة2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80القانون عدد    ♦♦♦♦
 . 2005 أوت 15 المؤرخ في 2005 لسنة 86القانون عدد    ♦♦♦♦
 .2006ّ يتعلق بقانون المالية لسنة 2005 ديسمبر 19 المؤرخ في 2005 لسنة 106القانون عدد    ♦♦♦♦
  . 2008فيفري  13 المؤرخ في 2008 لسنة 8القانون عدد       ♦♦♦♦
 

 عــقـد الـتــأمـيـن  .1
 

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

 2002 لسنة 37 أضيفت بالقانون عدد 44  و الفقرة الثانية من الفصل34الفقرة الثانية والثالثة من الفصل  ♦♦♦♦
 المؤرخ في 2008 لسنة 8القانون عدد  نقحت ب44 ثانية من الفصلالفقرة ال  (2002 المؤرخ في أول أفريل 

 ). 2008 فيفري 13
 2001 أوت 7 المؤرخ في 2001لسنة  91  من مجلة التأمين وقع تنقيحھما بالقانون عدد47و 46 نالفص9 ♦♦♦♦

لية ّالمسلمة من قبل مصالح وزارة الماّدارية  الخاصة بالرخص ا>المتعلق بتبسيط ا>جراءات ا>دارية
  .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8القانون عدد  وفي النشاطات الراجعة لھا بالنظر

 . 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   ♦♦♦♦

  

  التأمين البحري  عقد  - ب
  

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

ّ يتعلق بالترفيع في المبلغ اDقصى لمسؤولية الناقل 1990 جانفي 20 المؤرخ في 1990 لسنة 216اDمر عدد  ♦♦♦♦
ّيب أو اDضرار ال9حقة بكل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساسا للنقل البحري البحري في تعويض التلف أو التع

 ).ّ من مجلة التجارة البحرية147تطبيق الفصل (للبضائع 
 . يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التجارة البحرية2004 جانفي 20 المؤرخ في 2004 لسنة 3القانون عدد ♦♦♦♦



 4     الجامعة التونسية لشركات التأمينالجامعة التونسية لشركات التأمينالجامعة التونسية لشركات التأمينالجامعة التونسية لشركات التأمين                 

 من مجلة 55يتعلق بكيفية تطبيق أحكام الفصل  2004 فيفري 9 المؤرخ في 2004 لسنة 329اDمر عدد  ♦♦♦♦
 .الموانئ البحرية التجارية وخاصة شروط ا>شغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية

 
 

 ّالـتـأمـيـنـات الــوجــوبـيـة  .2
 

 ّتـــأمــيـــن الـســيـــــارات     -أ 
  

ّتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص ي 2005 أوت 15 المؤرخ في  2005 لسنة 86القانون عدد  ♦♦♦♦ ّ
تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن اDضرار 

 .) من مجلة التامين176 إلى 110الفصول  من  ( ال9حقة باDشخاص في حوادث المرور
  .2008  فيفري13 المؤرخ في 2008 لسنة 8ون عدد القانب مكرر أضيف إلى مجلة التأمين 113الفصل  ♦♦♦♦
  فيفري13 المؤرخ في 2008 لسنة 8لقانون عدد با من مجلة التأمين أضيفت 113الفقرة الثانية من الفصل  ♦♦♦♦

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

 .ندوق الوقاية من حوادث المرور يتعلق بإحداث ص2006
ّ يتعلق بالترسيم في قائمة اDطباء المتحصلين 2006 جانفي 6قرار وزير العدل وحقوق ا>نسان المؤرخ في  ♦♦♦♦

  .ّعلى شھادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني واDطباء الشرعيين
 .ب المركزي للتعريفة يتعلق بضبط قواعد تسيير المكت2006 جانفي 17قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦
 يتعلق بالمصادقة على أنموذج المعطيات المطلوبة >عداد 2006 جانفي 17قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦

 .عرض التسوية الصلحية
 يتعلق بالمصادقة على النظام اDساسي للجمعية المھنية التي 2006 جانفي 17قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦

 .لمبرمة مع الدول اDجنبية المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمينتتولى تطبيق المعاھدات ا
ول من D يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب ا2006 مارس 27 المؤرخ في 2006 لسنة 873أمر عدد  ♦♦♦♦

ّالعنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى س9سل  ّ ّ
 . ّوصحتھا يل المعتمدة بالب9د التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمينالتسج

 . يتعلق بضبط شكل شھادة التأمين ومحتواھا2006 أفريل 12قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦
ھا  يضبط البيانات واDمثلة الوجوبية التي يتضمن2006 ماي 2 المؤرخ في 2006 لسنة 1224أمر عدد  ♦♦♦♦

 .محضر البحث
ّ يتعلق بالترسيم في قائمة اDطباء المتحصلين 2006 جوان 1قرار وزير العدل وحقوق ا>نسان المؤرخ في  ♦♦♦♦

 .على شھادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني 
ين بالخارج ّوالتونسي قرار وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون ا>جتماعية والتضامن  ♦♦♦♦

 . يتعلق بضبط التعريفات ا>طارية لمصاريف ع9ج متضرري حوادث المرور2006وان  ج8مؤرخ في 
ّ يتعلق بضبط نسب المساھمات المخصصة لتمويل 2006 جويلة 24 المؤرخ في 2006 لسنة 2069أمر عدد  ♦♦♦♦

 .صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطرق إحتسابھا
ين اDعضاء القارين واDعضاء المعوضين للمكتب بتعي يتعلق 2006 أوت 04قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦

 .المركزي للتعريفة
 يتعلق  بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من 2006 أوت 28 المؤرخ في 2006 لسنة 2336أمر عدد  ♦♦♦♦

 275 و الذي تم تنقيحه باDمر عدد ّحوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساھمات المخصصة له
 .2007 فيفري 12 في  المؤرخ2007لسنة 

 يتعلق بالترسيم  في قائمة اDطباء 2006 سبتمبر 2قرار وزير العدل وحقوق ا>نسان المؤرخ في  ♦♦♦♦
ّالمتحصلين على شھادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني واDطباء الشرعيين ّ. 

 اللجنة ا>ستشارية  يتعلق بتعيين رئيس وأعضاء2006 نوفمبر 28قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية  في  ♦♦♦♦
 .للتصرف في صندوق الوقاية من حوادث المرور
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 .  يتعلق بالمصادقة على  إتفاقية التعويض لحساب الغير2006 ديسمبر 25قرار وزير المالية في  ♦♦♦♦
 يتعلق بالمصادقة على الجدول 2007 جوان 11قرار وزير المالية و وزير الصحة العمومية المؤرخ في  ♦♦♦♦

 . العجز الدائمالقياسي لتحديد نسبة
 يتعلق بالمصادقة على ا>تفاقية المتعلقة بتحديد 2007 جوان 25 مؤرخ في 2007  لسنة 1487أمر عدد  ♦♦♦♦

ّحقوق و واجبات المؤمنين و الصندوق الوطني للتامين على المرض بخصوص إسترجاع المبالغ المسددة أو  ّ
 .غة شغليةّالمستحقة لفائدة المتضرر نتيجة حوادث المرور التي تكتسي صب

كيفية و  يتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات2007 جويلية 17 مؤرخ في 2007 لسنة 1871أمر عدد    ♦♦♦♦
 .إحتساب رأس المال موضوع المعاوضة

 .بتسمية عضوين بالمكتب المركزي للتعريفة يتعلق 2008 فيفري 27 ير وزير المالية المؤرخ فقرا ♦♦♦♦
 بالترسيم بقائمة اDطباء المتحصلين  يتعلق2008أوت  25  المؤرخ فيحقوق ا>نسانالعدل وقرار وزير  ♦♦♦♦

 .على شھادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني
 بالترسيم بقائمة اDطباء المتحصلين يتعلق 2009فيفري  3 المؤرخ في العدل وحقوق ا>نسانقرار وزير  ♦♦♦♦

 .على شھادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني
ّ بتسمية عضو باللجنة ا>ستشارية يتعلق 2009ماي  14 المؤرخ في المحليةالداخلية والتنمية قرار وزير  ♦♦♦♦

 .لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور
 بالترسيم بقائمة اDطباء المتحصلين يتعلق 2009جوان  30 المؤرخ في العدل وحقوق ا>نسانقرار وزير  ♦♦♦♦

 .على شھادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني
 بتعيين ممثل عن مؤسسات التأمين خفية ا>سم التي  يتعلق2009جويلية  21 المؤرخ في الماليةقرار وزير  ♦♦♦♦

 .تستغل صنف تأمين السيارات بصفة عضو قار بالمكتب المركزي للتعريفة
 

  تـأمـيــن حــوادث الـشــغــل وا#مـــراض الـمــھـنــيـة  - ب
  

نظام التعويض عن اDضرار الناتجة عن  يتعلق ب1994 فيفري 21 المؤرخ في 1994 لسنة 28القانون عدد  ♦♦♦♦
 .حوادث الشغل واDمراض المھنية

 .اDوامر والقرارات الصادرة تطبيقا للقانون المذكور: النصوص التطبيقية ♦♦♦♦
  

 الــتــأمــيــن علـــى الــمــــرض  - ت
  

 . يتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض2004 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71القانون عدد  ♦♦♦♦
♦♦♦♦ Dيتعلق بالتنظيم ا>داري والمالي وطرق تسيير 2005 فيفري 16 المؤرخ في 2005 لسنة 321مر عدد ا 

 .الصندوق الوطني للتأمين على المرض
 يتعلق بتنظيم المجلس الوطني  للتأمين على 2005 أوت 9 المؤرخ في 2005 لسنة 2192اDمر عدد  ♦♦♦♦

 .المرض
وإجراءات تحمل ھياكل   يتعلق بضبط شروط2005  نوفمبر21 المؤرخ في 2005 لسنة 3030أمر عدد  ♦♦♦♦

الضمان ا>جتماعي للمعلوم التعديلي المستوجب على اDشخاص المعوقين بعنوان ع9جھم وإقامتھم بھياكل 
 .ّالصحة العمومية

وإجراءات ممارسة المراقبة   يتعلق بضبط صيغ2005 نوفمبر 21 المؤرخ في 2005 لسنة 3031أمر عدد  ♦♦♦♦
 المتعلق بإحداث نظام 2004أوت  2  المؤرخ في2004 لسنة 71عليھا بالقانون عدد الطبية المنصوص 
 . التأمين على المرض

 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام ا>تفاقيات 2005 ديسمبر 6 المؤرخ في 2005 لسنة 3154أمر عدد  ♦♦♦♦
 . وا>نخراط فيھا المنظمة للع9قات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية

 يتعلق 2006 فيفري 22  فيقرار من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ ♦♦♦♦
بالمصادقة على ا>تفاقية ا>طارية لتنظيم الع9قات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي 

 .الخدمات الصحية في القطاع الخاص
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بضبط المصنف العام لSعمال  المھنية    يتعلق2006جوان  1المؤرخ في  الصحة العمومية قرار وزير  ♦♦♦♦
 والقوابل نالتي يقوم بھا اDطباء والبيولوجيون و أطباء اDسنان واDخصائيون النفسانيون السريريو

 18و 2007 أكتوبر 29 في   المؤرخين العمومية  الصحة  وزير  بقراري    كما تم تنقيحهومساعدو اDطباء
 . 2008 مارس

سحب ّ يتعلق ب2006 أوتّمن وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في أول قرار  ♦♦♦♦
لع9قات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات المنظمة ل ا>تفاقية ا>طارية أحكام

 . ّ على أطباء السنان الممارسين بصفة حرةالصحية في القطاع الخاص
 يتعلق 2007فيفري  6 في التونسيين بالخارج مؤرخالتضامن وقرار من وزير الشؤون اRجتماعية و ♦♦♦♦

  ّبالمصادقة على ا>تفاقية القطاعية Dطباء الممارسة الحرة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض
 .ّوالنقابة التونسية Dطباء الممارسة الحرة

 يتعلق 2007فيفري  6  فيلتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخقرار من وزير الشؤون اRجتماعية وا ♦♦♦♦
ّبالمصادقة على ا>تفاقية القطاعية لبيولوجيي الممارسة الحرة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض 

 .ّوالنقابة التونسية لبيولوجيي الممارسة الحرة
 يتعلق 2007فيفري  6  فيخقرار من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤر ♦♦♦♦

ّبالمصادقة على ا>تفاقية القطاعية Dطباء اDسنان الممارسين بصفة حرة بين الصندوق الوطني للتأمين على 
 .ّالمرض والنقابة التونسية Dطباء اDسنان الممارسين بصفة حرة

 صحة العمومية مؤرخ قرار مشترك من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير ال ♦♦♦♦
 يتعلق بتحديد قوائم ا>ختصاصات واDعمال الطبية وشبه الطبية واDدوية واRTت 2007 أفريل 13في 

ّومصاريف النقل الصحي وقائمة الخدمات الصحية التي تستوجب الموافقة المسبقة المتكفل بھا في إطار 
 .مين على المرضأالنظام القاعدي للت

 يتعلق 2007 ماي 2 اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في قرار من وزير الشؤون ♦♦♦♦
بالمصادقة على ا>تفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض 

 .والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة
 .ّ بعض المراكز كمراكز مختصةتصنيفّيتعلق ب 2007 ماي 2 المؤرخ في 2007 لسنة 1073أمر عدد  ♦♦♦♦
 يتعلق 2007 جوان 1قرار من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في  ♦♦♦♦

بالمصادقة على ا>تفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على 
لين بالنھار وصيادلة البيع بالتفصيل العاملين بالليل من المرض من جھة ونقابتي صيادلة البيع بالتفصيل العام

 .جھة أخرى
 71ّ يتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 2007 جوان 11 المؤرخ في 2007 لسنة 1366أمر عدد  ♦♦♦♦

 والمتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف 2004 أوت 2 المؤرخ في 2004لسنة 
 .ماعيين المنصوص عليھم بمختلف اDنظمة القانونية للضمان ا>جتماعيالمضمونين اRجت

ّ يتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل 2007 جوان 11 المؤرخ في 2007 لسنة 1367أمر عدد  ♦♦♦♦
 2008 لسنة 756 كما تم تنقيحه باDمر عدد بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض

 .2008مارس  24المؤرخ في 
ّ يتعلق بضبط قاعدة إحتساب نسب ا>شتراكات 2007 جوان 18 المؤرخ في 2007 لسنة 1406أمر عدد  ♦♦♦♦

 .المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض ومرحلية تطبيقھا
 قرار مشترك من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ ♦♦♦♦

 يتعلق بتحديد قائمة اDمراض الثقيلة أو المزمنة المتكفل بھا كليا من قبل الصندوق 2007 جوان 25 يف
 .الوطني للتأمين على المرض

 قرار مشترك من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ ♦♦♦♦
بالھياكل الصحية الخاصة المتعاقدة مع  شفائية المسداة يتعلق بضبط قائمة الخدمات ا>ست2007 جوان 29 في

 .الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمتكفل بھا في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض
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  فيقرار مشترك من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ ♦♦♦♦
قائمة اDدوية الجنيسة المعتمدة في تحديد اDسعار المرجعية لSدوية في إطار  يتعلق بضبط 2007 أوت 15

 .النظام القاعدي للتأمين على المرض
 يتعلق بالمصادقة 2007 أوت 15  فيقرار من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ ♦♦♦♦

ّممارسة الحرة بين الصندوق الوطني للتأمين على  ا>تفاقية القطاعية Dطباء ال1على الملحق التعديلي عدد 
 .ّالمرض والنقابة التونسية Dطباء الممارسة الحرة

 يتعلق بالمصادقة 2007 أوت 15  فيقرار من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ ♦♦♦♦
للمصحات الخاصة المبرمة  بين  القطاعية ل9تفاقية 2 والملحق التعديلي عدد 1على الملحق التعديلي عدد 

 .الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة
 سبتمبر 19  بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في يتعلق 2007 أوت 15  في مؤرخالصحة العموميةقرار من وزير  ♦♦♦♦

خص لھا في إجراء عمليات  أخذ اDعضاء  المتعلق بضبط قائمة المؤسسات ا>ستشفائية العمومية المر2002
 .البشرية أو زرعھا

  يتعلق2007 أكتوبر 5  فيقرار من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ ♦♦♦♦
المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على  Dخصائيي الع9ج الطبيعي  القطاعيةاRتفاقيةبالمصادقة على 

 .Dخصائيي الع9ج الطبيعي والتقويم الوظيفيبية المرض والغرفة النقا
 يتعلق بسحب 2007 ديسمبر 12  فيقرار من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ ♦♦♦♦

 ومقدمي الخدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض أحكام ا>تفاقية ا>طارية المنظمة للع9قات بين
على اDطباء اDخصائيين المنخرطين بالنقابة التونسية Dطباء ا>ختصاص الصحية في القطاع الخاص 

 .للممارسة الحرة
 يتعلق بضبط التعريفة المنطبقة 2008فيفري  22  فيمؤرخال المالية ووزير الصحة العمومية قرار من وزير  ♦♦♦♦

 .ليھا وكذلك صنع مشتقاتھاعند تسليم مواد الدم ذات ا>ستعمال الع9جي بعنوان تكييفھا وتحليلھا والمحافظة ع
 بتحديد  يتعلق2008 جوان 3  فيقرار من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ ♦♦♦♦

السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بھا في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض 
 .ترجاع المصاريفبعنوان المنظومة الع9جية الخاصة أو نظام إس

 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2008 ةيجويل 7  فيمؤرخال المالية ووزير الصحة العمومية قرار من وزير  ♦♦♦♦
 تعريفات معالجة المرضى الخاضعين لدفع مقابل في الھياكل الصحية ط المتعلق بضب1996 ديسمبر 19

  .العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية
 يتعلق بالمصادقة 2008أوت  7  فيلشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخقرار من وزير ا ♦♦♦♦

 لYتفاقية ا>طارية Dطباء الممارسة الحرة المبرمة بين 4 وعدد 3 وعدد 2على الم9حق التعديلية عدد 
 .الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية Dطباء الممارسة الحرة

 يتعلق بالمصادقة 2008أوت  7  في وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخقرار من ♦♦♦♦
الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين   لYتفاقية ا>طارية Dطباء الممارسة5على الملحق التعديلي عدد 

 .على المرض والنقابة التونسية Dطباء الممارسة الحرة
 يتعلق بالمصادقة 2008أوت  18  فيؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخقرار من وزير الش ♦♦♦♦

 لYتفاقية ا>طارية Dطباء اDسنان الممارسين بصفة حرة المبرمة بين الصندوق 1على الملحق التعديلي عدد
 .الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية Dطباء  اDسنان  الممارسين  بصفة حرة

 يتعلق 2008أكتوبر 8  فيمؤرخ  والتونسيين بالخارج   والتضامن قرار من وزير الشؤون اRجتماعية ♦♦♦♦
 لYتفاقية ا>طارية Dطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

 .الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية Dطباء الممارسة الحرة
 يتعلق بضبط الھيكل التنظيمي للصندوق الوطني 2008 ديسمبر2 المؤرخ في 2008 لسنة 3707ر عدد أم ♦♦♦♦

 .للتأمين على المرض
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 يتعلق بضبط 2009جانفي  7  فيقرار من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ ♦♦♦♦
بتھا وطرق سيرھا المحدثة لدى الصندوق عدد اللجان الجھوية للمراقبة الطبية ومرجع نظرھا الترابي وتركي

 .الوطني للتأمين على المرض
 يتعلق بإحداث 2009فيفري  5  فيقرار من وزير الشؤون اRجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ ♦♦♦♦

  وزير الصحة العمومية ن ــــقرار مب اللجنة الفنية لس9مة المرضى وتنظيم طرق سيرھا كما تم إتمامه 
 .2009 أفريل 17 يــــ فمؤرخال

 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الصحية ذات 2009 جوان 16  فيمؤرخال  وزير الصحة العموميةقرار من  ♦♦♦♦
ومجامع الصحة اDساسية التابعة لوزارة الصحة  الصبغة الجامعية والمستشفيات الجھوية والمستشفيات المحلية

 .العمومية
    

  الـتــأمـيـن مــن الـحــريــق  - ث
  

ّ والمتعلق بقانون 1980 ديسمبر 31  المؤرخ في1980 لسنة 88 عدد القانون من 32 و31 و29ول فصال ♦♦♦♦
 . التأمين من الحريقإلزامية التي أوجبت 1981المالية لسنة 

 يتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص 1981 نوفمبر 24ّ المؤرخ في 1981 لسنة 1595اDمر عدد  ♦♦♦♦
 .1980 ديسمبر 31 المؤرخ في 1980 لسنة 88 من القانون عدد 32و 31 و29 عليھا بالفصول

  
  تــأمــيــن نــقــل البــضــائــع عنــد التــوريـــد  - ج

  

ّ والمتعلق 1980 ديسمبر 31 المــؤرخ في1980 لسنــة 88 من القــانـون عــدد 32 و31 و30الفصــول  ♦♦♦♦
  .قـــل البضائع عند التوريدن  تأمينإلزامية التي أوجبت 1981بقــانون المــالية لسنة 

 يتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات 1981 نوفمبر24 المــؤرخ في 1981 لسنــة 1596اDمر عـدد  ♦♦♦♦
 . 1980 ديسمبر 31 في المؤرخ 88 من القانون عدد 32و 31 و30المنصوص عليھا بالفصول 

 1981 لسنة 1596عدد  مر يتعلق بتنقيح ا1999D أكتوبر 27 المؤرخ في 1999 لسنة 2364اDمر 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 عدد  أضيفت بالقانون100 إلى 95الفصول من ( مجلة التأمين  منالعنوان الثالث ♦♦♦♦

ّ كرس إلزامية التأمين في ميدان البناء)1994 جانفي 31 ّ.  
غير الخاضعة لوجوب   يتعلق بضبط قائمة المنشآت1995مارس  6 المؤرخ في 1995 لسنة 415اDمر عدد  ♦♦♦♦

  في   المؤرخ1997 لسنة  1360 كما تم إتمامه باDمر عدد تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازھا
 .1997 جويلية 14

 يتعلق بضبط مھام المراقب الفني وشروط منح 1995 مارس 6 المؤرخ في 1995 لسنة 416اDمر عدد  ♦♦♦♦
  .المصادقة

  
 تــأميــن المســؤولــيــة المھــنــيــة لبـعــض ا#نــشـــطــة   - خ

    

  : ةــــاحيـــات السيـــيمــالمخ
  

 .ّ والمتعلق بتنظيم المخيمات السياحية1978 سبتمبر 25المؤرخ في  من قرار وزير التجارة 13الفصل  ♦♦♦♦
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  :اريــــــــل العقـــالوكي
 

  .الوكيل العقاري ّ يتعلق  بتنظيم مھنة1981 جوان 23 المؤرخ في 1981 لسنة 55القانون عدد   ♦♦♦♦
نية للوكيل  يتعلق بكيفية منح البطاقة المھ1981 ديسمبر 22 المؤرخ في 1981 لسنة 1814اDمر عدد   ♦♦♦♦

 .)3لفصل ا(العقاري 
  

  :تجارة المصاعد والتجھيزات المشابھة
 

 يتعلق بتنظيم تجارة المصاعد والتجھيزات المشابھة 1987 أوت 2 المؤرخ فـي 1987 لسنة 49القـانون عـدد  ♦♦♦♦
 )5 و3الفصلين (

 

  :وكا8ت ا#سفار
  

ة وطرق عمل لجنة تسليم إجازات  يتعلق بتركيب1987  فيفري17 المؤرخ في 1987 لسنة 273اDمر عدد  ♦♦♦♦
 .وكاRت اDسفار

  
  :المؤسسات الصحية الخاصة

 

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

   :تنظيم وتنمية التربية البدنية وا#نشطة الرياضية
 

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

   :ورــــ6ء العبـــوك
 

بالقانون  كما تم تنقيحه وإتمامه  يتعلق بوك9ء العبور1995 أفريل 14 المؤرخ في 1995 لسنة 32القانون عدد  ♦♦♦♦
 المتعلق 2009 سبتمبر 15 وقرار وزير النقل المؤرخ في 2008 جويلة 21 المؤرخ في 2008 لسنة 43عدد 

 .لمتعلق بممارسة مھنة وكيل العبوربالمصادقة على كراس الشروط ا
  

  :المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تنقل أو تتصرف في النفايات
 

 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف في إزالتھا 1996 جوان 10 المؤرخ في 1996 لسنة 41القانون عدد  ♦♦♦♦
 .)47 و34ين الفصل(

  
  :المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين

 

 يضبط شروط إحداث المؤسسات الخاصة لرعاية 1996 سبتمبر 30  المؤرخ في1996 لسنة 1766اDمر عدد  ♦♦♦♦
 .)العنوان الثاني(المسنين وطرق تسييرھا 

  
 :المصفون والمؤتمنون العدليون

  

 يتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة 1997 نوفمبر 11 المؤرخ في 1997 لسنة 71القانون عدد   ♦♦♦♦
 يتعلق بتحديد المبلغ 1999 أفريل 15 وقرار وزير العدل المؤرخ في )39الفصل (يين والمتصرفين القضائ

  .اDدنى لعقد التأمين على المسؤولية المدنية للمصفين والمؤتمنين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين
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  :مــراكــز تصـفـيـة الـــدم
 

 يضبط قائمة الوثائق المشترطة للترخيص 1998 أفريل 27قـرار وزيـر الصحـة العمـوميـة المـؤرخ فـي   ♦♦♦♦
 ).4الفصل (>ستغ9ل أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم 

 
   :الشركات المھنية للمحامين

 

  ).29الفصل (  يتعلق بالشركات المھنية للمحامين1998 جويلية 20 المؤرخ في 1998 لسنة 65القانون عدد  ♦♦♦♦
  

  : التـجــاريـة الـبـحـريةبالموانئا#نـشـطـة 
 

 البحرية التجارية الموانئ يتعلق بإصدار مجلة 1999 مارس 18 المؤرخ في 1999 لسنة 25القانون عدد  ♦♦♦♦
 ).82الفصل (

  
  :التجارة ا2لكترونية

 

  . يتعلق بالمبادRت والتجارة ا>لكترونية2000 أوت 9 المؤرخ في 2000 لسنة 83القانون عدد   ♦♦♦♦
 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاصة 2001 جويلية 17مؤرخ في  ال2001 لسنة 1667عدد   اDمر ♦♦♦♦

 .>لكترونيةبممارسة  نشاط مزود خدمات المصادقة ا
 

  :ون الدراميةنإنتاج و ترويج الف
 

 يتعلق بضبط شروط إحداث الھياكل المحترفة 2001 جويلية 27 المؤرخ في 2001 لسنة 1986اDمر عدد  ♦♦♦♦
 .رويجھا>نتاج الفنون الدرامية وت

  
  :المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقي

 

 يتعلق بضبط القواعد الدنيا الواجب إحترامھا لترتيب 2009 جوان 10قرار من وزير السياحة مؤرخ في  ♦♦♦♦
 .المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقي 

  
  :مھنة تمثيل المؤسسات ا#جنبية لتصنيف السفن

 

 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مھنة تمثيل 2009 سبتمبر 15مؤرخ في قرار من وزير النقل  ♦♦♦♦
 .المؤسسات اDجنبية لتصنيف السفن

  
  :مھنة المساعدة و ا2نقاذ البحري والجر

 

 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مھنة 2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  ♦♦♦♦
 .ري والجرالمساعدة و ا>نقاذ البح

 

 :التصرف في السفن التجاريةمھنة 
 

 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مھنة 2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  ♦♦♦♦
  .التصرف في السفن التجارية
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  :أمين الحمولةمھنة 
 

رسة مھنة أمين  يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لمما2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  ♦♦♦♦
  .الحمولة

  
  :أمين السفينةمھنة 

 

 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مھنة أمين 2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  ♦♦♦♦
 .السفينة

  
  :الخبير البحريمھنة 

 

خبير  يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مھنة ال2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  ♦♦♦♦
 .البحري

  
  :المرشد البحريمھنة 

 

يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مھنة  2009 سبتمبر 15 قرار من وزير النقل مؤرخ في ♦♦♦♦
 .المرشد البحري

  
  :وسيط إيجار السفنمھنة 

 

 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مھنة وسيط 2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  ♦♦♦♦
 .جار السفنإي

 

  :مزود السفنمھنة 
 

 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لممارسة مھنة مزود 2009 سبتمبر 15قرار من وزير النقل مؤرخ في  ♦♦♦♦
  .السفن

 
 الـتــأمــيــنــات ا#خـــرى .3

 

  )العنوان الرابع من مجلة التأمين(تــأمــيـــن الصـــادرات    - أ
  

 ).1997 أفريل 28 المؤرخ في 1997 لسنة 24ن عدد أضيفت بالقانو( 109 إلى 101الفصول من  ♦♦♦♦
 يتعلق بضبط تراتيب وشروط تسيير صندوق ضمان 1998 أوت 31 المؤرخ في 1998 لسنة 1690اDمر عدد  ♦♦♦♦

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

 يتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات 1999 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 95القانون عدد  ♦♦♦♦
  .لمرحلة ما قبل الشحن

 يتعلق بضبط شروط تسيير صندوق ضمان تمويل 2000 جانفي 3 المؤرخ في 2000 لسنة 23اDمر عدد  ♦♦♦♦
 .ل الصادراتالصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ضمان قروض تموي

 المتعلق با>جراءات الظرفية لمساندة 2008 ديسمبر 30 المؤرخ في 2008 لسنة 79 من القانون عدد 5الفصل  ♦♦♦♦
 .المؤسسات ا>قتصادية لمواصلة نشاطھا

ا>كتتاب في الزيادة   يتعلق بالترخيص للدولة في2008 ديسمبر 30 المؤرخ في 2008 لسنة 80القانون عدد  ♦♦♦♦
 . التونسية لتأمين التجارة الخارجيةفي رأس مال الشركة
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  التـــأمــيـن الــفــ6حــــي   - ب
  

 56 و55 و54 و53و 52الفصول (الصندوق التعاوني لجبر اDضرار الف9حية الناجمة عن الجوائح الطبيعية   ♦♦♦♦
  .)1987 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1986 ديسمبر 31 المؤرخ في 1986 لسنة 106من قانون المالية عدد 

 1989-1988 يضبط إبتداء من الموسم الف9حي : 1988 ماي 21 المؤرخ في 1988 لسنة 948اDمر عدد  ♦♦♦♦
مجال تدخل الصندوق التعاوني لجبر اDضرار الف9حية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقدار مساھمة الف9حين 

  . فيه ونسبة التعويض لھم
 يتعلق بضبط تراتيب وشروط تدخل  وتسيير 1988 ماي 21 المؤرخ في 1988 لسنة 949اDمر عدد  ♦♦♦♦

  .الصندوق التعاوني لجبر اDضرار الف9حية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
 
 

 الـمــھــن الــخاصــة بـقـطاع الـتــأمــيــن .4
 

 )66 إلى 48الفصول من  ( مؤســســات الـتـأمــيــن  - أ
  

ّمن مجلة التأمين التي تم تنقيحھا  66 و61 و 60 و 59 و 58 و 57 و 56 و 55 و54 و53 و48 الفصول ♦♦♦♦
 .2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002 لسنة 37بالقانون عدد 

 2008 لسنة 8ّمن مجلة التأمين التي تم تنقيحھا بالقانون عدد  63و 61 و60 و58 و54 و51 و50 و48الفصول  ♦♦♦♦
 .2008فيفري  13المؤرخ في 

 62 من الفصل 3 والفقرة 54 من الفصل 3 و2والفقرتين  50 من الفصل 3 والفقرة 48 من الفصل 3الفقرة  ♦♦♦♦
 .2008فيفري  13  المؤرخ في2008 لسنة 8 القانون عدد من 4أضيفت بالفصل :65 من الفصل 2والفقرة 

فيفري  13  المؤرخ في2008 لسنة 8القانون عدد  من 6 ثالثا أضيفت بالفصل 50 مكرر والفصل 50الفصل  ♦♦♦♦
2008. 

 في   المؤرخ 2008 لسنة 8القانون عدد  من 7 من مجلة التأمين ألغيت بالفصل 61صل الفقرة اDخيرة من الف ♦♦♦♦
 .2008فيفري  13

  .2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002 لسنة 37 بالقانون عدد أضيفت مكرر 58الفصل  ♦♦♦♦
  يتعلق بضبط اDحكام النموذجية للنظم اDساسية1992 ديسمبر 31 المؤرخ في 1992 لسنة 2257اDمر عدد  ♦♦♦♦

  .لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية
 يتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بقطاع التأمين 2000 جوان 26قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦

ضبط القوائم المالية والرقابة الداخلية والتنظيم الداخلي والمداخيل والمدخرات الفنية والتوظيفات (وإعادة التأمين 
  .)فنيةواDعباء ال

 يتعلق بضبط قائمة ا>حتياطات الفنية لمؤسسات التأمين 2001 فيفري 27قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦
 وزير المالية المؤرخ في يّوطريقة إحتسابھا وشروط توظيف أموال تلك ا>حتياطات والذي تم تنقيحه بقرار

  .2009 جانفي 5 و2005 مارس 28
 من 49 بالفصل   يتعلق بضبط قائمة أصناف التأمين الواردة1993 نفي  جا2قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦

 .2002 أوت 8ّمجلة التأمين والذي تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 
 من مجلة 48 يتعلق بضبط محتوى الملف الوارد بالفصل 2002 سبتمبر 2قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦

  .)ينتكوين مؤسسة إعادة التأم(التأمين 
 يتعلق بضبط قائمة وأشكال وثائق وجداول المتابعة الظرفية 2003 مارس 7قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦

  .جديد من مجلة التأمين 60لنشاط مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليھا بالفصل 
ر السنوي المنصوص عليه  يتعلق بضبط الوثائق المكونة للتقري2005 أكتوبر 3قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦

  ).2001جويلية  31في  قرار وزير المالية المؤرخى ھذا القرارألغ(  من مجلة التأمين60بالفصل 
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  )81 على 69الفصول من  ( الــوسطاء وخـبــراء الـتـأمـيـن ومعايـنـــو ا#ضــــرار    - ب
  

  .2002 أفريل غرة المؤرخ في 2002 لسنة 37أضيفت بالقانون عدد   من مجلة التأمين78و 73 و69الفصول  ♦♦♦♦
القانون  نقحت ب من مجلة التأمين 81 والفقرة اDخيرة من الفصل 80 والفصل 79الفقرة اDخيرة من الفصل  ♦♦♦♦

ّ والمتعلق بتبسيط ا>جراءات ا>دارية الخاصة بالرخص 2001 أوت 7 المؤرخ في 2001 لسنة 91عدد 
  . في النشاطات الراجعة لھا بالنظرا>دارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية

 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80عدد  ت بالقانون نقح من مجلة التأمين78 و76 و 70 و 69الفصول  ♦♦♦♦
2003. 

 .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8ت بالقانون عدد  نقح من مجلة التأمين79 و75 و71 و70الفصول  ♦♦♦♦
جنة ّ يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير الل1992 ديسمبر 31ي  المؤرخ ف1992 لسنة 2259اDمر عدد  ♦♦♦♦

 5 المؤرخ في 2009 لسنة 39 والذي تم تنقيحه باDمر عدد  من مجلة التأمين71المنصوص عليھا بالفصل 
 . 2009جانفي 

 يتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تتوفر في الخبراء 2002 مارس 5 المؤرخ في 2002 لسنة 543اDمر عدد  ♦♦♦♦
 . من مجلة التأمين47تواريين لYشھاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة المنصوص عليھا بالفصل ا>ك

 يتعلق بضبط شروط ترسيم الخبراء ومعايني 2002مارس  5 المؤرخ في 2002 لسنة 544اDمر عدد  ♦♦♦♦
 . من مجلة التأمين80اDضرار وتشطيب أسمائھم والمنصوص عليھا بالفصل 

ّ يتعلق بالمصادقة على كراس شروط تضبط شروط ممارسة 2002 جوان 5المؤرخ في قرار وزير المالية  ♦♦♦♦
 .مھمة الخبير ا>كتواري لتحديد تعريفة التأمين على الحياة

ّ يتعلق بالمصادقة على كراس شروط تضبط شروط ممارسة 2002 جوان 5قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦
 .مھمة خبراء التأمين  ومعايني اDضرار

التأمين   من مجلة69 يتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 2002 أوت 8وزير المالية المؤرخ في قرار  ♦♦♦♦
ّوالذي تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ ) فروع التأمين التي يمكن أن تعرض للعموم عن طريق البنوك(

 .2004 مارس 10في 
 2001 أوت 29نقيح قرار وزير المالية المؤرخ في  يتعلق بت2009 فيفري 3قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦

 .والمتعلق بالخدمات ا>دارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية و شروط إسنادھا
 
  ) من مجلة التأمين90 إلى 82الفصول من (الـــــرقــــــابــــة   - ت

  

 2001 أوت 7 المؤرخ في 2001 لسنة 91 عدد القانونبّ من مجلة التأمين تم تنقيحھا 88  من الفصل  3الفقرة  ♦♦♦♦
 .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8والقانون عدد 

 المؤرخ في غرة أفريل 2002 لسنة 37القانون عددا بّمن مجلة التأمين تم تنقيحھ 89و 88 و83 و82الفصول  ♦♦♦♦
2002. 

 .2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002 لسنة 37القانون عدد بّ مكرر من مجلة التأمين تم تنقيحه 89الفصل   ♦♦♦♦
 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8 القانون عددب اّمن مجلة التأمين تم تنقيحھ 88 و87و 86 و84 و82الفصول  ♦♦♦♦

 .2008 فيفري
  

 الـھـيــاكــل ا#خــرى لـلـتـأمـيــن .5
 

  مــؤسســات التــأمـيــن وإعــادة التــأمــيــن غــيـــر المقــيــمــة  - أ
  

 .2008  فيفري13 المؤرخ في 2008لسنة  8 القانون عددب ماّتم تنقيحھ  من مجلة التأمين68 و67الفص9ن  ♦♦♦♦
  فيفري13   المؤرخ في2008لسنة  8 القانون عدد من مجلة التأمين أضيفت ب68الفقرة الثانية من الفصل  ♦♦♦♦

2008.  
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لية والبنكية التي  يتعلق بتشجيع المؤسسات الما1985 ديسمبر 6 المؤرخ في 1985 لسنة 108القانون عدد  ♦♦♦♦
 .)28الفصل (تتعامل أساسا مع غير المقيمين 

  
  

  صنــدوق ضـــمـــان الـمــؤمــن لــھــــم   - ب
  

ّ والمتعلق بقانون 2000 ديسمبر 25 المؤرخ في 2000 لسنة 98 من القانون عدد 39 إلى 35 من ولالفص ♦♦♦♦
  . الذي أحدث صندوق ضمان المؤمن لھم2001المالية لسنة 

 يتعلق بضبط شروط  تدخل وتراتيب تسيير وطرق 2002 فيفري 14 المؤرخ في 2002 لسنة 418اDمر عدد  ♦♦♦♦
 سبتمبر 23 المؤرخ في 2002 لسنة 2123عدد  ّالذي تم تنقيحه باDمر وتمويل صندوق ضمان المؤمن لھم

  .2005 جويلية  18 المؤرخ في 2005 لسنة 2025 وباDمر عدد 2002
 يتعلق بتسمية أعضاء لجنة ضمان المؤمن لھم المنصوص عليھا 2003 أوت 13قرار وزير المالية المؤرخ في  ♦♦♦♦

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

  

  صـناديــق التــأمـيـن الـتــعـاونــي الـفـــ6حــي    - ت
  

 العلي اDمرة كما تم تنقيحه بالضمان التبادلية الف9حي يتعلق بصناديق 1931 مارس 26 المؤرخ في العلي اDمر ♦♦♦♦
  .1955  جويلة7المؤرخ في 

  
  
  

 الجمعيات أو الشركات ذات الصبغة التعاونية   - ث
  
  

  . يتعلق بالشركات التعاونية1954 فيفري 18 المؤرخ في العلي اDمر ♦♦♦♦
ّ يتعلق بضبط 1961 ماي 26قرار كاتب الدولة للتخطيط والمالية والصحة والشؤون ا>جتماعية المؤرخ في  ♦♦♦♦

  .القانون اDساسي النموذجي للمؤسسات التعاونية
 يتعلق بتنقيح القانون اDساسي 1984 سبتمبر 17قرار وزيري المالية والشؤون ا>جتماعية المؤرخ في  ♦♦♦♦

 .ّالنموذجي للمؤسسات التعاونية
  

 تـنـظـيــم الــمــھــنــة .6
  
   ســـلطـــة ا2شــــــراف:الھـيـئـة العـــامــة للـتـأمـيــن  - أ

  

إدراج عنوان ( يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين 2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8القانون عدد  ♦♦♦♦
 ).200 إلى 177ويتضمن الفصول من " الھيئة العامة للتأمين" سادس بمجلة التأمين يسمى 

  المؤرخ 1991 لسنة 556ّ الذي نقح اDمر عدد 2001 نوفمبر 26 المؤرخ في 2001 لسنة 2729اDمر عدد  ♦♦♦♦
ّ يتعلق بتنظيم وزارة المالية1991 أفريل 23في   ّ. 

 يتعلق بتسمية رئيس الھيئة العامة للتأمين المحدثة 2008 ماي 2 المؤرخ في 2008 لسنة 1759اDمر عدد  ♦♦♦♦
 .2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8بالقانون عدد 

بتحديد أجر رئيس الھيئة العامة للتأمين  يتعلق 2008 جوان 2 المؤرخ في 2008 لسنة 2046اDمر عدد  ♦♦♦♦
 . مجلة التأمينمن196وإمتيازاته الوظيفية والمنصوص عليھا بالفصل 

 يتعلق بتحديد المنحة المسندة Dعضاء مجلس الھيئة 2008 جوان 2 المؤرخ في 2008 لسنة 2047اDمر عدد  ♦♦♦♦
 . من مجلة التأمين184العامة للتأمين والمنصوص عليھا بالفصل 

 يتعلق بتحديد نسب المعاليم الراجعة للھيئة العامة 2008 جويلة 7 المؤرخ في 2008 لسنة 2553ر عدد اDم ♦♦♦♦
 . من مجلة التأمين ومبالغھا وطرق إستخ9صھا198للتأمين والمنصوص عليھا بالفصل 

 .ين  يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الھيئة العامة للتأم2008 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 2730اDمر عدد  ♦♦♦♦
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 المؤرخ في 1992 لسنة 2259  يتعلق بتنقيح اDمر عدد 2009 جانفي 5 المؤرخ في 2009 لسنة 39اDمر عدد  ♦♦♦♦
 71 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير لجنة منح البطاقة المھنية المنصوص عليھا بالفصل 1992 ديسمبر 31

 .من مجلة التأمين
 
  ـتـــأمــيــن الجـــمـعـيـــة المـھـنـيـة لمــــؤسسات ال  - ب

 

 .2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002 لسنة 37 بالقانون عدد اّ من مجلة التأمين نقح92 و91الفص9ن  ♦♦♦♦
 .2008  فيفري13 المؤرخ في 2008 لسنة 8ّ من مجلة التأمين نقح بالقانون عدد 92الفصل  ♦♦♦♦
  
  ـــن المجلــس الــوطنــي  للتــأمـيــن واللــجــنة ا2سـتــشــارية للتأمــي  - ت

 

 . من مجلة التأمين94و 93الفص9ن  ♦♦♦♦
   .2008  فيفري13 المؤرخ في 2008 لسنة 8القانون عدد  من 7ألغي بالفصل  من مجلة التأمين 94الفصل  ♦♦♦♦
 يتعلق بضبط تركيبة وقواعد تسيير المجلس 1992 ديسمبر 31 المؤرخ في 1992 لسنة 2258عدد  اDمر ♦♦♦♦

 فيفري 27 المؤرخ في 2002 لسنة 512ّمين الذي تم تنقيحه باDمر عدد اDعلى للتأمين واللجنة ا>ستشارية للتأ
2002. 

  
  

 جــبــايــة عـمـلـيــات الـتــأمــيــن .7
     

 من مجلة الضريبة على دخل اDشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة 48و 39و 38الفصول  ♦♦♦♦
  .1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114بمقتضى القانون عدد 

 53عدد    من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون 101و 100و 45و 40الفصول  ♦♦♦♦
  .1993 ماي 17 المؤرخ في 1993لسنة 

: المعاليم اDخرى : الجزء الثالث ( من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 149 إلى 144الفصول من  ♦♦♦♦
 113عدد   من القانون 36و 35و 34أضيفت بمقتضى الفصول ) حيد على التأمينالمعلوم الو: العنوان اDول 

  .1997ّ والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 ديسمبر 30 المؤرخ في 1996لسنة 
ّ والمتعلق بقانون 1996 ديسمبر 30 المؤرخ في 1996 لسنة 113 من القانون عدد 48و 47و  46الفصول  ♦♦♦♦

ّق الحماية المدنية وس9مة الجوRن بالطرقات وحددت مساھمات المؤمن لھم  أحدثت صندو1997المالية لسنة 
 .ومؤسسات التأمين في ھذا الصندوق

ّ والمتعلق بقانون 1997 ديسمبر 29 المؤرخ في 1997 لسنة 88 من القانون عدد 54و 53و 52و 51الفصول  ♦♦♦♦
  .لحياةّتخص تشجيع ا>دخار في إطار عقود التأمين على ا: 1998المالية لسنة 

 2001ّ والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 ديسمبر 25 المؤرخ في 2000 لسنة 98 من القانون عدد 45الفصل  ♦♦♦♦
  .ّخفض من نسبة المعلوم الوحيد على عقود التأمين الف9حية والصيد البحري: 

ة لسنة  الماليّ  والمتعلق بقانون2002 ديسمبر 17ّ المؤرخ في 2002 لسنة 101 من القانون عدد 74الفصل  ♦♦♦♦
ّتحيين اDحكام المتعلقة بالمساھمة لفائدة صندوق الحماية المدنية وس9مة الجوRن بالطرقات وتوحيد  : 2003 ّ

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

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

 .على الشركات
 يتعلق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة 2003 ماي 19مؤرخ في ال 2003 لسنة 1098اDمر عدد  ♦♦♦♦

  .ا>شتراك بعنوان أنظمة الضمان ا>جتماعي
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ّ والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80 من القانون عدد 43الفصل  ♦♦♦♦
  .من اDداء على القيمة المضافةإعفاء العموRت المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين إلى وسطاء التأمين : 2004

ّ والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80 من القانون عدد 44الفصل  ♦♦♦♦
  .إعفاء ا>يرادات العمرية المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة  من الضريبة على الدخل: 2004

ّ والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80 من القانون عدد 77و 76 نالفص9 ♦♦♦♦
 .إعفاء الوصوRت من معلوم الطابع الجبائي: 2004

 ّ والمتعلق بقانون  المالية لسنة2004 ديسمبر 31 المؤرخ في 2004 لسنة 90 من القانون عدد 61الفصل  ♦♦♦♦
 .ين على الحياةمزيد إحكام ا>نتفاع با>متيازات الجبائية بعنوان التأم: 2005

: 2007ّ والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006ديسمبر 25 المؤرخ في 2006 لسنة 85 من القانون عدد 81الفصل  ♦♦♦♦
 .توضيح مجال الخصم من المورد بعنوان الصفقات

ّ والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 70 من القانون عدد 46و 45 نالفص9 ♦♦♦♦
الضريبة على الشركات المتعلق بالترفيع في نسبة طرح المدخرات القابلة  من مجلة 48لفصل نقحت ا 2008

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

 المتعلقة بإعفاء عقود تأمين اDخطار الطابع الجبائيجلة معاليم التسجيل و من م147 و 145لفصلين نقح ا
 .الف9حية والصيد البحري من المعلوم الوحيد على التأمين

  
 :نــصــوص مـخـتـلـفـة  .8

  
 

 يتعلق بإحداث المجلس الوطني لس9مة المرور وتنظيم 2002 جانفي 8 المؤرخ في 2002 لسنة 21اDمر عدد  ♦♦♦♦
  .2003 أكتوبر 27 المؤرخ في 2003 لسنة 2241ّي تم تنقيحه وإتمامه باDمر عدد طرق سيره الذ

 .بتعيين أعضاء المجلس الوطني للتأمين يتعلق 2003 أكتوبر 22قرار وزير المالية مؤرخ في  ♦♦♦♦
 يتعلق بدعم المجھود الدولي لمكافحة ا>رھاب و 2003 ديسمبر 10 المؤرخ في 2003 لسنة 75القانون عدد  ♦♦♦♦

  .2009 أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 65ل اDموال و الذي تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد منع غس
ّللجنة ا>ستشارية للمجلس اتعلق بتعيين أعضاء ي 2004 ماي 25قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في  ♦♦♦♦

  .الوطني لس9مة المرور
 76و 74و 70حديد المبالغ المنصوص عليھا بالفصول  يتعلق بت2004 سبتمبر 10 مؤرخ في قرار وزير المالية ♦♦♦♦

ّ والمتعلق بدعم المجھود الدولي لمكافحة 2003 ديسمبر 10  المؤرخ في2003 لسنة 75من القانون عدد 
 أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 65 ألغي و عوض بالقانون عدد 74الفصل ( ا>رھاب ومنع غسل اDموال

2009(. 
 . يتعلق بتدعيم س9مة الع9قات المالية2005 أكتوبر 18 المؤرخ في 2005 لسنة 96قانون عدد ال ♦♦♦♦
 . يتعلق بتسمية أعضاء في المجلس الوطني للتأمين2006 مارس 30قرار وزير المالية مؤرخ في  ♦♦♦♦
♦♦♦♦ D96 من القانون عدد 23 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 2006 ماي 8 المؤرخ في 2006 لسنة 1294مر عدد ا 

 .بتدعيم س9مة الع9قات المالية ّالمتعلق و2005أكتوبر  18 في  المؤرخ2005لسنة 
 السنوي الواجب توقيعه وتقديمه تصريح يتعلق بضبط محتوى ال2006 جوان 17قرار وزير المالية مؤرخ في  ♦♦♦♦

 والمحاسبية للشركات ّمراقبي الحسابات من قبل الھيئات المديرة والمكلفين بالشؤون المالية إلى مراقب أو
 .رية الخاضعة لتعيين مراقب أو مراقبي حسابات مرسمين بجدول ھيئة الخبراء المحاسبين بالب9د التونسيةالتجا

♦♦♦♦ Dوبضبط   يتعلق بإحداث مجلس وطني للخدمات2006 جوان 26 المؤرخ في 2006 لسنة 1826مر عدد ا 
 .مشموRته وطرق تسييره

 . عضوين في المجلس الوطني للتأمين يتعلق بتسمية2007 فيفري 27قرار وزير المالية مؤرخ في  ♦♦♦♦
 . يتعلق بتسمية أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة2007 جويلية 9قرار وزير المالية مؤرخ في  ♦♦♦♦
 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير 2009 أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 64القانون عدد  ♦♦♦♦

 .المقيمين
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    يــانـــلثالــمــحــور ا

  
  يـــــســونـــن التـــأميــوق التـــة ســلـكــھي

  

  :يتكون سوق التأمين التونسي من الھيئات واDجھزة التالية 
  

 .المجلس الوطني للتأمين ♦
 .سلطة ا>شراف والرقابة ♦
 .ّالجامعة التونسية لشركات التأمين ♦
 .مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ♦
 .وسطاء التأمين ♦
 .خبراء التأمين ومعاينو اDضرار ♦
 

  

I. المــجــلـــس الـــوطــنــي للــتــأمــيــن 
  

في المواضيع التي يطرحھا عليه وزير المالية وخاصة   النظر وإبداء الرأي  يتولى المجلس الوطني للتأمين
  .وكذلك السبل الكفيلة بالنھوض بخدماته وتنظيمھا   المسائل المتعلقة بوضعية قطاع التأمين

  

المالية ويضم أعضاء يمثلون مؤسسات التأمين وجل الوزارات  ن وزيرويرأس المجلس الوطني للتأمي
  .والجمعيات المھنية وأساتذة جامعيين

  
 

II. سلــطــة ا2شــــراف والــرقـــابــــــة 
  

الھيئة العامة "تتولى وزارة المالية أعمال ا>شراف والرقابة على قطاع التأمين وعھدت ھذه المھمة إلى 
تسھر على تحقيق حماية التي  و2008 فيفري 13 المؤرخ في 2008 لسنة 8لقانون عدد المحدثة با"  للتأمين

حقوق المؤمن لھم و المستفيدين من عقود التأمين وس9مة المراكز المالية لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة 
 . التأمين و قدرتھا على الوفاء بإلتزاماتھا 

  

  :اصة بـــــ ـــــكلفت خوقد 
  

 .والمھن الخاصة بقطاع التأمين وبمتابعة نشاطھاالتأمين إعادة مؤسسات ات التأمين ومراقبة مؤسس ♦
المتعلقة بعمليات التأمين وإعادة التأمين التنظيمية دراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية و ♦

 بطلب لقة بھاإعداد النصوص المتعالتي يعرضھا عليھا وزير المالية والتأمين وإعادة التأمين بمؤسسات 
 . منه

 وعرض مقترحات فيھا المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين التقنية واRقتصادية دراسة كل المسائل ♦
 .على وزير المالية

  
 ويمكن تكليف الھيئة .وبصفة عامة النظر في أية مسائل أخرى تدخل ضمن مشموRت الھيئة وإبداء الرأي فيھا

  .يئات والھياكل والصناديق ذات الصلة بالتأمينبتمثيل الدولة في المؤسسات والھ
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  : ة مــنــــئــيــون الھـــــكــــتــوت
  

 .ةــــئــيــ الھــسرئي ♦
 .ةـــيئــلس الھــجــم ♦
 .بــأديـــة التــنــلج ♦
 .المصالح الفنية وا>دارية للھيئة ♦

 
  

  

III. ّالــجــامـعــة الـتـونـسـيـة لـشــركــات الـتـأمـيـن 
 

 وتضم جميع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المرخص 1973ّجامعة التونسية لشركات التأمين سنة تأسست ال
 بعد 1993ّوقد تم النظر في ھيكلتھا في مناسبتين خ9ل سنة . لھا بأن تتعاطى عمليات التأمين وإعادة التأمين

  .يالداخلDساسي ونظامھا  حيث وقع إدخال بعض التعدي9ت على نظامھا ا2001صدور مجلة التأمين وسنة 
  

  : وتـھـدف الــجــامــعــة خــاصــة إلـــــــى
  

دراسة المصالح ا>قتصادية وا>جتماعية لمنخرطيھا والدفاع عنھا وطرح جميع المسائل التي  تھم المھنة  ♦
 .على سلطة ا>شراف

 .تمثيل المھنة لدى المؤسسات والمنظمات عندما يكون ھذا التمثيل مطلوبا ♦
ل على تحسين وتنمية الخدمات المقدمة للعموم وإعداد وإبرام إتفاقيات تتعلق بالتعريفات والشروط العم ♦

 .العامة لعقود التأمين والمنافسة والتصرف المالي
تنمية المبادRت وتنظيم الع9قات المھنية والفنية وا>حصائيات بين المؤسسات العضوة ومراقبة حسن  ♦

 .ھذه الع9قاتإنجاز ھذه المبادRت وتطوير 
 .دعم التعليم والتكوين والبحث في ميدان التأمين ♦
 .الحرص على إقامة ع9قات طيبة بين اDعضاء ♦
 .تنظيم المصالحة والتحكيم في النزاعات التي تنشأ بين اDعضاء ♦
 .المشاركة في المؤتمرات والندوات ♦
 .دعم أعمال الوقاية ♦
 .كتابة المكتب المركزي للتعريفة ♦
  

IV. الـتـأمـيـن وإعــادة الـتـأمـيـنـسـات ّمـــؤس 
  

ّ مؤسسة تأمين وإعادة التأمين مقيمة خاضعة للتشريع التونسي ومرخص 18يتكون قطاع التأمين التونسي من 
  :ّلھا بتأمين اDخطار الواردة بالب9د التونسية واDشخاص القاطنين بھا و بيانھا كما يلي

  

أمين التي الت أصناف  ةـيـالملك  لــالشك  ةـــؤسســـالم
  تباشرھا

  جميع أصناف التأمين  قطاع عام  شركة خفية ا2سم  "ستار" الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين   

        شركة البحر المتوسط للتأمين وإعادة التأمين 
 جميع أصناف التأمين  قطاع خاص  شركة خفية ا2سم  "كومار"  

 جميع أصناف التأمين قطاع خاص  سمشركة خفية ا2  "قات" مجمع تونس للتأمين 

  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  شركة خفية ا2سم  "مغربية" شركة التأمين وإعادة التأمين 
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   الشركة التونسية ا#وروبية  للتأمين وإعادة التأمين
  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  شركة خفية ا2سم  "8كارت" 

  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  شركة خفية ا2سم  " ي أستر" شركة التأمين وإعادة التأمين 

  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  تعاونية  "ا2تحاد "التأمين التعاوني 

  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  شركة خفية ا2سم  " اللويد التونسي " الشركة التونسية للتأمين 

  التأمينافأصنجميع  قطاع تعاوني  تعاونية  تعاونية التأمين للتعليم

  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  شركة خفية ا2سم  "سليم " شركة التأمينات 

 ا#خطار الف6حية قطاع تعاوني  تعاونية  "كتاما " الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الف6حي 

الالحياة وتكوين ا#مو قطاع خاص  شركة خفية ا2سم  "حياة " شركة التأمين على الحياة والتثمير   

  التأمينأصنافجميع  قطاع تعاوني  تعاونية  التعاونية العامة للتأمين 

    الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية
تأمين الصادرات      قطاع عام  شركة خفية ا2سم  "كوتيناس "

 والقروض

كوين ا#موالالحياة و ت قطاع خاص  شركة خفية ا2سم  "أمينة " شركة التأمين على الحياة والتثمير    

  التأمينأصنافجميع  قطاع خاص  شركة خفية ا2سم  تأمينات بيات

 تأمين القروض التجارية قطاع خاص  شركة خفية ا2سم  تأمينات القروض التجارية

 إعادة التأمين قطاع خاص  شركة خفية ا2سم  "ا2عادة التونسية " الشركة التونسية 2عادة التأمين 

  
بيت إعادة "  التأمين غير المقيمة فتتكون من شركة خفية ا>سم خاضعة للقانون التونسي أما بالنسبة لمؤسسات

شركة البحر اDبيض المتوسط >عادة " و" مافري ا>سباني " وث9ثة فروع لشركات أجنبية " التأمين التونسي 
   " .BUPAمؤسسة " و " ماد ري: التأمين  

  
قيمين وتمارس نشاطھا لتأمين اDشخاص غير المقيمين وعمليات وتتعامل ھذه المؤسسات أساسا مع غير الم

  .إعادة التأمين
  
V.  وســطــاء الـتـأمـــيــن 

  

  : لعرض عمليات التأمين على العموم وھــــم  وسيط   745 تستعين مؤسسات التأمين ب
  

 .659 تأمين وعددھمالنـــواب  ♦
 .56سماسرة التأمين وعددھم  ♦
 . 30 ھمعددو منتجو التأمين على الحياة ♦
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VI. خـبـراء الـتـأمـيـن ومـعـايـنـو ا#ضــرار 
  

في نطاق تسوية الحوادث وتسديد التعويضات للمؤمن لھم والمستفيدين من عقود التأمين تستعين مؤسسات 
  .خبراء إكتواريين إما لتقييم اDضرار أو لمعاينتھا  9 معاين أضرار و111 خبير تأمين  و700التأمين ب 
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  الثـــلثالــمـحـور ا
  

  المناخ ا2قتصادي وإنعكاسه على نشاط التأمين التونسي
  

حيث سجل   تراجعا في النشاط ا>قتصادي في ظل اDزمة المالية العالمية2008شھد اRقتصاد العالمي سنة 
  . 2007 سنة%  5,2   مقابل2008سنة %  3,2نسبة نمو ب 

  

   من الخام  و نتيجة ل9زمة المالية الخانقة فقد تراجع الناتج القومي  اDمريكية لوRيات المتحدةبالنسبة ل ♦
  .2008 سنة % 1,1 إلى 2007سنة % 2

 

  سنة %2 ,5 من  تراجعنسق النموســجل في ألمانيا أول  اقتصاد أوروبي وداخل منطقة اليورو  ♦
 .2008 سنة %  1,3 إلى2007

 

 نظرا  2008 سنة % 9 إلى 2007سنة % 13فقد تراجع الناتج القومي الخام من وفيما يتعلق بالصين،  ♦
  .لتراجع  نسبة ا>ستثمار

 

 .2007 سنة  % 6,2  مقابل  2008 سنة % 5,2ّبالنسبة للقارة ا>فريقية  فقد سجلت  نسبة نمو ب  ♦
  

  

Dخرى ا>قتصاد التونسي من على المستوى الوطني، لم يمنع إرتفاع أسعار النفط  وأسعار المواد اDساسية ا
  : النتائج التالية 2008ّمواصلة نموه حيث  سجل خ9ل سنة 

  

ّتطـور نسبة الناتج المحلي ا>جمالي بـ  ♦  ودلك  نظرا 2007 سنـة % 6,3 مقابل 2008 سنـة % 5,5ّ
  .لزيادة الطلب على المستوى الداخلي و تنامي اRستثمار الخاص

 

  . 2008 سنة %14,8 إلى 2007سنة % 12,7ّتطـور  نسبة ا>ستثمار من  ♦
 

 سنــة % 12,8 مقابل 2008 سنة %10,9تطور ا>دخار الوطني حيث بلغت  تراجع في نسبة ♦
2007.  

 

 79.800 مقابل 2007 موطن شغل سنة 80.000إستقرار نسبة خلق مواطن الشغل حيث بلغت  ♦
  .2008موطن شـغــل سنــة 

 

  .2007 سنة % 3,2 مقابل 2008 سنة %5بلغت نسبة التضخم المـالي  ♦
  

 %24,8 مقابل 2008 سنة %23,8 و %21,8إرتفاع نسبة الصادرات و الواردات على التوالي بـ  ♦
  % 78,2 ليبلغ % 1,2  و نتج عن دلك تراجعا في نسبة التغطية ب 2007 سنة %22,2وبـ  
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   : 2008وفيما يلي أھم مؤشرات سوق التأمين التونسي خ6ل سنة   

 
 

   العمليات المباشرة والعمليات المقبولة والعمليات المسندة
  )"ّا2عادة التونسية"ّدون إعتبار نشاط الشركة التونسية 2عادة التأمين ( 

                                                                            
  
  

  مليون دينار:  الوحدة 
  
   

صادرة ا#قساط ال

801,139

877,114

961,921

0

750

1500

2008 2007 2006
        

466,380462,205505,709

0

250

500

2008 2007 2006

التعويضات المدفوعة

  
  
  
  
  

المدخرات الفنية

1 677,690

1 820,791
1 499,486 

2006

2007

2008

    

الـتـوظـيـفـات

2 005,227

1 645,093 1 393,240

2008 2007 2006
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  م د    : دة ـــالوح

  

  %نسبة  التطور  2008 2007 البيــانــات
2007/2008  

  
 )العمليات المباشرة(ا#قساط الصادرة 

 
872 120 559 955 630 786 9,58 

 
  العمليات المقبولة

 
4 993 512 6 289 772 25,96 

  أقساط التأمين
 )العمليات المقبولة+ العمليات المباشرة(
 

877 114 071 961 920 558 9,67 

 
 )العمليات المباشرة(التعويضات المدفوعة 

 
458 541 377 502 408 106 9,57 

 
 )العمليات المقبولة(التعويضات المدفوعة 

 
3 663 161 3 301 173 -9,88 

 
 التعويضات المدفوعة

 )العمليات المقبولة+ العمليات المباشرة  (
 

462 204 538 505 709 279 9,41 

 
 )العمليات المباشرة ( نفقات التصرف 

 
155 379 543 165 907 249 6,78 

 
 )العمليات المقبولة ( نفقات التصرف 

 
827 564 1 443 966 74,48 

 
 نفقات التصرف 

 ) العمليات المقبولة+ ّالعمليات المباشرة(
156 207 107 167 351 215 7,13 

 
 ّالمدخرات الفنية

 
1 677 689 789 1 820 791 202 8,53 

 
 ا2سناد وإعادة ا2سناد

 
173 314 551 193 325 293 11,55 

 
 التوظيفات

 
1 645 092 750 2 005 226 560 21,89 

 
 الرصيد المالي

  
69 127 167 76 979 196 11,36 

 
 رصيد إعادة التأمين

 
82 522 671 88 683 041 7,47 

 
 النتيجة الفنية الصافية

 
79 265 899 132 061 467 66,61 

 71,82 816 082 117 866 140 68 نتيجة الموازنة
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  عـرابـــور الـحـمـال
  

  أھم مؤشرات سوق التأمين التونسي
  

I. ن الـمـبـاشــرةــأميــّعـمـلـيـات الت  
 

  

   ـنــــيـــــــاط الـتــأمـــأقـس .1
  

م د  955,631) مؤسسة 17وعددھا (بلغت اDقساط الصادرة لمؤسسات التأمين التي تمارس العمليات المباشرة 
 سنة % 9,60 مقابل 2008 سنة % 9,58أي بزيادة قدرھا  2007م د سنة  872,121 مقابل 2008سنة 

2007. 
  

ّحقق القطاع الخاص المتكون من  وشركة التأمين وإعادة " أمينة"شركة التأمين على الحياة ( مؤسسات تأمين 11ّ
وشركة   "Rكارت"والشركة التونسية اDوروبية للتأمين وإعادة التأمين " تأمينات بيات"و" أستري"التأمين 

 "نس للتأمين ومجمع تو"  حياة"  وشركة التأمين على الحياة" كومار" للتأمين وإعادة التأمين  البحر المتوسط
" اللويد التونسي" التأمين  وشركة" سليم"  شركة تأمينات  و "مغربية " وإعادة التأمين  لتأميناوشركة "  قات

 م د سنة 492,608 مقابل 2008م د سنة  570,489رقم معام9ت بلغ ) " تأمينات القروض التجارية"  وشركة
  .%15,81  أي بزيادة قدرھا 2007

  
          دم 18,928 في التأمين على الحياة تينالمتخصص" حياة"و" أمينة" التأميني شركتوبلغ رقم معام9ت

ّويمثل رقم المعام9ت لھاتين المؤسستين . % 4,10أي بزيادة قدرھا  2007 د سنة م18,182 مقابل 2008سنة  ّ 
  .2007 سنة % 2,08   مقابل2008 من اDقساط الصادرة للعمليات المباشرة لقطاع التأمين سنة % 1,98

  
 مقابل 2008 سنة % 59,70ّمرتبته اDولى في سوق التأمين حيث بلغت حصته بوقد إحتفظ القطاع الخاص 

  .2007 سنة %  56,48
  

والشركة التونسية لتأمين  "ستار"ّ المتكون من الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين موميّوحقق القطاع الع
 2007 د سنة  م216,299  مقابل 2008م د سنة  206,518 بلغ رقم معام9ت "كوتيناس"التجارة الخارجية 

  . % 4,52 بــنسبة إنخفاضامسج9 
  

      مقابل2008 سنة % 21,61ّمرتبته الثانية في سوق التأمين حيث بلغت حصته ب موميالع وإحتفظ القطاع 
  .2007سنة   %  24,80

 
   الف9حيالتأمين للتعليم والصندوق التونسي للتأمين التعاونيّوحقق القطاع التعاوني المتكون من تعاونية 

  2008 د سنة م178,624  بلغرقم معام9ت" تـحـادا> "  والتأمين التعاونيوالتعاونية العامة للتأمين" كـتاما"
ي سوق  ويحتل ھذا القطاع دائما المرتبة الثالثة ف . %9,44 أي بزيادة تقدر بــ 2007 د سنة م163,213مقابل 

  .2007 سنة % 18,72 مقابل 2008 سنة % 18,69ّالتأمين حيث بلغت حصته 
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  )  :العمليات المباشرة (توزيع ا#قساط حسب القطاع  - أ
                                                                                                                                       

   الـديـنـار: الوحدة 
 المجموع القطاع التعاوني عموميالقطاع ال القطاع الخاص البيانات السنة

2006 
  رقم المعام�ت 

    %ّالحصة بـ
 

  %نسبة التطور

665  602 446  
56,12  
15,36  

784  862 213  
26,88  
3,62  

183  299 135  
17,00  
19,23  

632 764  795  
100  

12,55  

2007  
  رقم المعام�ت 

    %ّالحصة بـ
 

  %نسبة التطور

708  607 492  
56,48  
10,30  

422  299 216  
24,80  
1,14  

429  213 163  
18,72  
20,63  

559 120  872  
100  

9,60  

2008  
  رقم المعام�ت 

    %ّالحصة بـ
 

  %نسبة التطور

570 488 989 
59,70  
15 ,81  

206 518 093 
21,61 
- 4,52  

178 623 704 
18,69 
9,44  

955 630 786 
100 

9,58  
 

  

 )ّالعمليات المباشرة(  توزيع ا#قساط حسب الصنف وحسب القطاع  - ب
                                                                                                                        

  الـديـنـار: الوحدة 

  القطاع أصناف التأمين السنة
 %الخاص

  القطاع
 %  عموميال

القطاع التعاوني 
 رقم المعام6ت المجموع  %

  
2  

  
0  

  
0  

  
6 

  ّالسيارات
  التأمين الجماعي على المرض

  دث الشغلحوا
  النقل

  الحريق
  البرد وھ6ك الماشية

  أخطار مختلفة
  الحياة

  )قروض تجارية+ التصدير(القرض 

46,82 
51,14 

- 
60,39 
69,71 
48,80 
57,45 
91,40 
23,17 

26,34 
45,65 

- 
32,06 
25,77 

2,23 
19,89 

4,17 
76,83 

26,84 
3,21 

- 
7,55 
4,52 

48,97 
22,66 

4,43 
- 

100 
100 

- 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

363 740 340 
120 220 404 

-302 826 
64 695 051 
62 761 454 
3 786 188 

95 579 907 
78 408 507 
7 245 607 

 632 764 795 100 17,00 26,88 56,12 المجموع
  
2  

  
0  

  
0  

  
7 

  ّالسيارات
  التأمين الجماعي على المرض

  حوادث الشغل
  النقل

  الحريق
  البرد وھ6ك الماشية

  أخطار مختلفة
  الحياة

 )قروض تجارية+ التصدير(القرض 

46,53 
48,47 

- 
56,18 
72,89 
35,57 
65,96 
89,04 
31,32 

23,83 
42,81 

- 
32,64 
22,69 

1,87 
19,98 

3,79 
68,68 

29,64 
8,72 

- 
11,18 

4,43 
61,56 
14,06 

7,16 
0 

100 
100 

- 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

392 168 768 
128 783 264 

-31 655 
67 280 858 
64 997 562 
4 538 130 

111 901 392 
95 230 626 
7 251 614 

 559 120 872 100 18,72 24,80 56,48 المجموع
  
2  

  
0  

  
0  

  
8 

  ّالسيارات
  التأمين الجماعي على المرض

  حوادث الشغل
  النقل

  الحريق
  البرد وھ6ك الماشية

  أخطار مختلفة
  الحياة

 )قروض تجارية+ التصدير(القرض 

48,43 
51,15 

- 
60,38 
79,13 
65,59 
76,21 
86,43 
31,95 

21,55 
40,09 

- 
29,61 
16,39 

1,22 
13,12 

4,50 
68,05 

 

30,02 
8,76 

- 
10,01 

4,48 
33,19 
10,67 

9,07 
0 

100 
100 

- 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

435 820 056 
133 526 110 

-46 638 
71 389 487 
59 464 123 
7 931 107 

127 896 710 
110 324 283 

9 325 548 

 786 630 955 100 18,69 21,61 59,70 المجموع
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  عمليات المباشرة حسب القطاع للتوزيع ا#قساط الصادرة

  مليون دينار

  
  

  
 

  التــعــــويضـــات الــمــدفـــوعــــة  .2
  

 2008 م د سنة 502,408بلغت التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين بعنوان العمليات المباشرة 
  .2008 سنة % 9,57 أي بزيادة قدرھا 2006 م د سنة 462,208 و 2007 م د سنة 458,541مقابل 

  

  نفــقــــات التــصــــــرف   .3
  

         د م165,907ّتتكون نفقات التصرف من نفقات ا>قتناء وأعباء التصرف اDخرى وبلغت ھذه النفقات 
سنة  % 6,78  أي بزيادة قدرھا 2006 م د سنة 124,807 و2007 م د سنة 155,380 مقابل 2008سنة 

 2007  سنة%17,82 مقابل 2008 من مبلغ اDقساط الصادرة سنة % 17,36ّوتمثل نفقات التصرف . 2008
  .2006   سنة%15,69و
  

  :نــفـــقـــات ا2قــتــنـــــاء    - أ
  

 2006 سنة  م د 70,806 و 2007م د سنة  88,954مقابل   2008م د سنة  94,619بلغت نفقات ا>قتناء 
  .2008سنة  % 6,37أي بزيادة قدرھا 

 8,90و 2007 سنة % 10,20مقابل   2008سنة %  9,90  الصادرةالعموRت من اDقساط نسبة  وبلغت 
  .2006 سنة %

  
  :رى ــــــصرف ا#خـــاء التــــ أعب  - ب
  

مقابل ) باشرة الم من اDقساط الصادرة% 7,46 (2008م د سنة  71,288بلغت أعباء التصرف اDخرى 
 من % 6,79( 2006 م د سنة 54,001و)   المباشرة من اDقساط الصادرة% 7,62 ( م د66,426

  )  . المباشرةاDقساط الصادرة
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  تــطــــور نفــقـــات الــتــــصـــرف
  

  الدينار: الوحدة 

 2006 2007 2008 

 المبلغ البيانات
النسبة من 
ا#قساط 

 %الصادرة

نسبة 
  رالتطو
% 

  المبلغ
النسبة من 
ا#قساط 

 %الصادرة

نسبة 
  التطور

% 
 المبلغ

النسبة من 
 ا#قساط
 %الصادرة

نسبة 
  التطور

% 

أعباء التصرف 
  ا3خرى

 
54 000 452 

 
6,79 

 
2,15 

 
66 425 542 

 
7,62 

 
23,01 

  
71 287 943 

 
7,46 

 
7,32 

 نفقات ا5قتناء
 

 
70 806 205 

 
8,90 

 
12,21 

 
88 954 001 

 
10,20 

 
25,63 

 
94 619 306 

 
9,90 

 
6,37 

 
 نفقات التصرف

 
124 806 657 15,69 7,62 155 379 543 17,82 24,50 165 907 249 17,36 6,78 

 
  

  )العمليات المباشرة(النتائج الفنية  .4
 

  : ا2كــتــتــاب رصيد  - أ
  

                فائض مقابل 2008د سنة  م 309,507سجلت عمليات ا>كتتاب لمؤسسات التأمين فائضا يقدر بـ 
 .2006د سنة  م169,561 و  2007د سنة   م247,799  بـ
  

  :رف ــــصـــات التـــقــنف   - ب
  

د سنة  م 124,807و 2007م د سنة  155,380  مقابل 2008م د سنة  165,907بلغت نفقات التصرف 
2006. 

  
  :الرصيد المالي   - ت
  

 2006سنة  م د 56,613 و 2007م د سنة  68,879  مقابل 2008م د سنة  76,724 بلغ الرصيد المالي
  .2008 سنة % 11,39  بنسبة زيادة ّمسج9

 
  )نتائج العمليات المسندة ( :رصيد إعادة التأمين  - ث

  

سنة  م د 82,438  مقابل عجز بـ 2008م د سنة  88,590 سجلت نتائج العمليات المسندة عجزا يقدر بـ 
  .2006م د سنة   71,556و 2007

   

  :ة ـــيــافـــة الصـيــنــائج الفــتـالن    - ج
  

  من اDقساط الصادرة%13,78  (2008م د سنة  131,733 يقدر بـ فائضاسجلت النتائج الفنية الصافية 
  )  المباشرة  الصادرة  اDقساط  من  % 9,04  (2007  سنة  م د 78,860  بـ  فائض  مقابل  )المباشرة 

  ). المباشرةاDقساط الصادرة من % 3,75 (2006 م د سنة 29,811 و 
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II. نـــــيــادة التأمـــّعـمـلـيـات إع  
 
 
 

ّ عمليات إعادة التأمين المنجزة من قبل مؤسسات التأمين التي تستغل التأمين المباشرتتمثل ّ   : فيما يلي ّ
  

 

 :الـعـمـلـيـات الـمـقـــبـــولـة  .1
  

   :  ا#قـــــســــــــاط  - أ
  

            2007م د سنة  4,994 مقابل 2008م د سنة  6,290لمقبولة من قبل مؤسسات التأمين بلغت اDقساط ا
  .2006م د سنة  5,375و 

  

 سنة  %0,57  مقابل 2008 من رقم معام9ت مؤسسات التأمين سنة % 0,65وتمثل العمليات المقبولة 
  .2006 سنة % 0,67 و2007

  

  
 تطور ا#قساط المقبولة          

 مليون دينار: حدة الو

النسبة من ا#قساط الصادرة لسوق  %نسبة التطور ا#قساط المقبولة السنة
  %التأمين

2006 5,375  7,54 0,67 
2007 4,994  7,09- 0,57 
2008 6,290  25,96 0,65 

  
  
  

   :التعـــويــضـــــــات   - ب
  

 
 2007 د سنة م3,663   مقابل2008م د سنة  3,301 المدفوعة بعنوان العمليات المقبولة بلغت التعويضات

  .2007 مقارنة مع سنة  % 9,88بـ   يقدرإنخفاضا مسجلة 2006م د سنة   4,173و
  

  مقابل 2008 م د سنة 0,560  التسوية التعويضات تحت  ّ المخصصات ا>ضافية لمدخرات كما بلغت
  . 2006د سنة  م  0,634 و2007م د سنة  0,160

  

دون إعتبار نفقات (ّلة، سجلت نسبة تكلفة الحوادث من اDقساط المكتسبة بالنسبة للعمليات المقبوو
  .2007 سنة % 77,34  مقابل 2008 سنة  %70,12، حيث بلغت % 7,22 يقدر بـ تحسنا ، )ّالتصرف

  

  مليون دينار: الوحدة 

 نسبة 2007 2006 البيانات
 نسبة 2008 %التطور 

 %التطور 
 - 9,88  3,301 12,21- 3,663 4,173 رجوعالتعويضات المدفوعة صافية من ال

 ّالمخصصات ا5ضافية لمدخرات التعويضات
 - 0,560 74,76- 0,160 0,634   تحت التسوية

 0,99 3,861 20,47- 3,823 4,807  أعباء التعويضات
 11,39 5,506 7,16- 4,943 5,324 ا3قساط المكتسبة

  -7,22  70,12  12,95-  77,34  90,29 %تكلفة الحوادث من ا3قساط المكتسبة
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  :رفــــصــــتــات الـــقــنف   - ت
 

   مقابل2008م د سنة  1,444 للعمليات المقبولة )ا>قتناء وأعباء التصرف اDخرى( التصرف بلغت نفقات
 .2008 سنة % 74,40 يقدر بـ إرتفاعا مسجلة بذلك 2006 د سنة  م1,252و 2007سنة  م د  0,828

  

  .2007 سنة % 16,88 مقابل 2008 من اDقساط المقبولة سنة % 22,96 وتمثل نفقات التصرف
  

 تطور نفقات التصرف مقارنة مع ا#قساط المقبولة
  مليون دينار: الوحدة 

 2006  2007  2008  
  

  البيانات
  

النسبة من  المبلغ
  %ا#قساط

 نسبة
النسبة من  المبلغ % التطور

النسبة من  المبلغ % نسبة التطور  %ا#قساط
  %قساطا#

 نسبة التطور
% 

  159,40  15,14  0,952  - 50,94  7,48  0,367  7,16      13,92  0,748 نـفـقـات ا5قتناء
أعـبـاء 

التصرف 
 ا3خـرى 

  
0,504  

  
9,38  

  
29,21-  

  
0,461  

  
9,40  

  
8,53 -  

  
0,492  

  
7,82  

  
6,72  

  74,40  22,96  1,444  -33,92  16,88  0,828  -11,21  23,30  1,252 نفقات التصرف
 
  

  

  سنة%94,09 مقابل 2008 سنة قبولة من اDقساط الم %96,35وتمثل كلفة الحوادث باعتبار نفقات التصرف 
   .2006  سنة% 113,81و 2007

  
  :ةــــيــنــج الفـــائــــتــنــال  - ث
  

      2007 م د سنة 1,069 مقابل 2008 د سنة م1,610 فائضا يقدر بـ رصيد ا>كتتاب للعمليات المقبولةسجل 
  . 2006 م د سنة م د سنة 0,478و 

  

  مقابل2008 م د سنة 0,328  قدره  فائضا وسجلت تبعا لذلك النتيجة الفنية الصافية للعمليات المقبولة
  . 2006م د سنة  0,603 ب عجزو  2007م د سنة  0,406بـ  فائض

  
  

  حســاب إسـتـغـ6ل الـعـمـلـيــات الـمـقـبـولــة
  الدينار: الوحدة 

 383 506 5 قساط المكتسبةا#
 772 289 6 ا#قساط الصادرة

 389 783- ا#قساط غير المكتسبةمدخرات ّتغير 

 855 896 3- أعباء الخدمات
 173 301 3- الخدمات والنفقات المدفوعة

 504 559- ّتغير مدخرات التعويضات تحت التسوية
 0  مدخرات التعديل و التوازن

 178 36-  أعباء فنية أخرى
 528 609 1 رصيد ا2كتتاب
 966 443 1- رصيد التصرف
 266 255 )إيرادات التوظيفات(الرصيد المالي 

 719 92- نتيجة إعادة التأمين
 109 328  النتيجة الفنية الصافية
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 :ـدة ــــّالـعـمـلـيـات الـمسـن .2

  

   :ا#قــــســـاط المســنـــدة  - أ
  

      مقابل2008م د سنة  193,159ّ بعنوان العمليات المباشرة بلغت اDقساط المسندة لمؤسسات التأمين
مقارنة مع سنة  11,55 %  أي بزيادة تقدر بـ 2006 م د سنة  159,582و 2007م د سنة  173,145

2007.   
  

     2007 سنة 19,85% مقابل 2008 من اDقساط الصادرة سنة %20,21وبلغت نسبة العمليات المسندة 
  .2006 سنة %  20,05و
  

 بارتفاع نسبة العمليات المسندة "تأمين النقل"و "التأمين من الحريق"و "تأمين القرض" وتتميز أصناف 
  .% 69,32و  % 73,82 و  %81,40التي بلغت على التوالي 

  
  

  
  
  

 ا#قـسـاط الـمسـنـدة بعنوان العمليات المباشرة
  

  مليون دينار: الوحدة 

159,582
173,145193,159

0

150

300

2008 2007 2006  
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  ا#قــســاط الــمسـنـدة حـسـب أصـنـاف الـتـأمـيـن
  

                    الــديـنـار: الوحدة            

 2006 2007 2008 

 ا#قساط أصناف التأمين
 المسندة

  نسبة
 %ا2سناد 

 ا#قساط
 المسندة

 نسبة
 %ا2سناد 

 نسبة
 %التطور

 ا#قساط
 المسندة

نسبة ا2سناد 
% 

 نسبة
  %التطور

  
  ّتأمين السيارات

 
15 842 554 4,36 15 610 866 3,98 -1,46 17 330 221 3,98 11,01 

  
 410,03 0,80 599 070 1 66,00 - 0,16 909 209 0,51 396 617 التأمين الجماعي على المرض

  
 - - 176  0 - - - 920  0 - - 237 5- تأمين حوادث الشغل

  
 2,63 69,32 938 486 49 2,12 71,67 874 218 48 72,99 450 219 47 تأمين النقل

  
 2,45 73,82 267 897 43 5,33 65,92 495 847 42 64,82 740 679 40 التأمين من الحريق

  
التامين ضد البرد وھ6ك 

 الماشية
2 341 195 61,84 2 560 596 56,42 9,37 3 174 547 40,03 23,98 

  
 23,30 50,75 779 906 64 22,13 47,04 762 639 52 45,10 010 102 43 التأمين من ا#خطار المختلفة

  
 3,63 5,17 399 701 5 43,11 5,78 456 501 5 4,90 200 844 3 التأمين على الحياة

  
 36,62 81,40 453 591 7 6,46- 76,63 593 556 5 81,98 206 940 5 تأمين القرض

  
 11,56 20,21 027 159 193 8,50 19,85 631 144 173 20,05 514 581 159 مجموع العمليات المباشرة

  
 2,15- 2,64 266 166 6,97 3,40 920 169 2,96 854 158 ا#قساط المعاد إسنادھا

  
 11,55 20,10 293 325 193 8,50 19,76 551 314 173 19,94 368 740 159 الــمـــجــمــــوع
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  : اتـــــضــويــعــتــي الـــن فــيــأمــتـدي الــيــعـة مــصــح  - ب
  

      مقابل2008م د سنة  66,856  بعنوان العمليات المباشرةالتعويضات بلغت حصة معيدي التأمين في
  .2008 سنة % 69,45 يقدر بـ بإرتفاع أي 2006م د سنة  60,204و 2007م د سنة   39,454

 
ان العمليات  من مجموع التعويضات المدفوعة بعنو% 13,31وتمثل حصة معيدي التأمين في التعويضات 

  .2006 سنة % 13,03و 2007 سنة % 8,60  مقابل2008المباشرة سنة 
  

التأمين من "و "تأمين القرض" بالنسبة Dصناف  المدفوعةوسجلت حصة معيدي التأمين في التعويضات
 من % 80,90و % 82,34و %90,53 أھم نسبة حيث تمثل على التوالي" تأمين النقل"  و "الحريق

 .ات المدفوعةمجموع التعويض
  
  )بعنوان العمليات المباشرة(  :العمو8ت المتحصل عليھا من معيدي التأمين  - ت
   

 2008م د سنة  37,793  بعنوان العمليات المباشرةبلغت العموRت المتحصل عليھا من معيدي التأمين
  .2006 م د سنة 28,885 و 2007م د سنة  31,252مقابل 

  
بإرتفاع نسبة العموRت " لسياراتتأمين ا"  و"تأمين القرض"و" التأمين من الحريق" أصناف وتتميز

  .% 24,63و  % 25,33و % 28,43المتحصل عليھا حيث تمثل على التوالي 
  

  

  حصة معيدي التأمين في التعويضات المدفوعة والعمو8ت
  2008المتحصل عليھا حسب أصناف التأمين لسنة 

  )دون إعتبار العمليات المعاد إسنادھا(
  الــديـنـار: الوحدة       

النسبة من 
ا#قساط 

  %المسندة

العمو8ت المتحصل عليھا     
 من معيدي التأمين

النسبة من ا#قساط 
 الصادرة

% 

 النسبة من
التعويضات 

 %المدفوعة 

حصة معيدي التأمين في 
  أصناف التأمين التعويضات

24,63 4 268 556 1,77 2,89  اراتّتأمين السي 500 694 7
13,22 141 526 0,11 0,12  التأمين الجماعي على المرض 503 149

- - - 1,29  تأمين حوادث الشغل 274 57
16,10 7 967 855 16,35 80,90  تأمين النقل 219 670 11
28,43 12 479 793 39,89 82,34  التأمين من الحريق 960 719 23

19,66 624 243 21,90 38,84 وھ6ك التأمين ضد البرد  139 737 1
 الماشية

14,95 9 701 034 8,29 48,58  التأمين من المخاطر المختلفة 259 608 10
12,04 686 705 2,00 7,03  التأمين على الحياة 565 203 2
25,33 1 922 872 96,68 90,53  تأمين القرض 491 015 9
 العمليات المسندة 910 855 66 13,31 7,00 584 792 37 19,57
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  : دة ــــــنــســات المّــيـــلــمــعـة الــجــيـتـن  - ث
  

      عجزا فنيا يقدر) دون إعتبار العمليات المعاد إسنادھا(سجلت العمليات المسندة بعنوان العمليات المباشرة 
  .2006 د سنة م 71,556و  2007 م د  سنة 82,438مقابل   2008 م د سنة  88,590بـ 

  
  2008سندة لسنة ّحساب إستغ6ل العمليات الم

  الــديـنـار: الوحدة                                                                                                       

 ا2يرادات المبلغ  ا#عباء المبلغ
 

66 855 910 
   

        التعويضات  حصة معيدي التأمين في  
 ســـــاط ا#قــ  127 159 193  المدفوعة 

37 792 584 
   من معيدي  العمو8ت المتحصل عليھا 

 التأمين

-1 369 979 
 على معيدي ّأعباء المدخرات المحمولة  
 التأمين  

   المساھمة في النتائج  099 913

  أخــرىديون   091 377

 )عجز(النتيجة   323 590 88

  
  

0 
  
  
  

  جـوانــب مديــنـة أخــرى 
  
  
  

 المجموع  027 159 193 المجموع  027 159 193
  
     

 :ادھا ـــنــاد إســعـــمــات الّــيـلــمــالع   .3
 

 

د سنة م  0,159  و2007 م د سنة 0,170 مقابل 2008 م د سنة 0,166بلغت اDقساط المعاد إسنادھا 
2006.  

  
 سنة % 2,96 و 2007 سنة %  3,40 مقابل 2008 سنة % 2,64وبلغت نسبة العمليات المعاد إسنادھا 

2006.  
  

  2008ّحساب إستغ6ل العمليات المعاد إسنادھا لسنة  
  الــديـنـار: الوحدة                                                                 

 ا2يرادات المبلغ ا#عباء المبلغ
  حصة معيدي ا2سناد في التعويضات المدفوعة   029 42

  
  عليھاالمتحصل العمو8ت   131 17

  
 ّ أعباء المدخرات المحمولة على معيدي التأمين    387 14

   المساھمة في النتائج   0
 )عجز ( النتيجة   719 92

166 266 
  
  
  
  
  

 ا#قساط المعاد إسنادھا  
  
  
  
  
  

 المجموع  266 166 المجموع  266 166
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III.  اتية والتوظيفات والموارد الماليةا#موال الذ  
 
 

 :ا#موال الذاتية لمؤسسات التأمين  -1
  

التي تتكون من رأس المال ا>جتماعي أو صندوق المال (بلـغت اDموال الذاتية لمؤسسات التأمين 
 وا>حتياطيات واDرباح المرتبطة برأس ماللمؤسسات التأمين ذات الصبغة التعاونية المشترك 

 م د سنة  273,368 و2007م د سنة   290,897 مقابل 2008م د سنة  442,404) ينلمؤسسات التأم
2006.  

 
 
 

  ا#مــوال الـذاتـيـة
  مليون دينار: الوحدة 

 البيانات 2006 2007 2008
 و صندوق المال المشتركأرأس المال ا8جتماعي  151,833 164,288 191,292
 مرتبطة برأس المالإحتياطيات وأرباح  121,535 126,609 251,112

 أموال ذاتية 273,368 290,897 442,404
 

  

  :  التوظيفات والموارد المالية -2
 

  

 :التــوظــيــفــــات  - أ
  

  مليون دينار: الوحدة                                                                                                                             

 الــبيـانــات 2006 2007 %نسبة التطور 2008 %نسبة التطور

 المجموع 393,240 1 645,093 1 18,08 005,227 2 21,89
  
  

ّ لتغطية إلتزامات مؤسسات التأمين تجاه المؤمن لھم توظيفات المدرجة ضمن أصول الموازنةالبلـغت 
  2007   سنة   م د645,093 1   مقابل  2008   سنة   م د 005,227 2   العقود   من   والمستفيدين

  .2007 مقارنة  مع سنة % 21,89قدر  بـ ي تطور أي ب2006 د سنة م393,240 1و 
  

ّوقدرت المدخرات الفنية بـ               2007 م د سنة 1 677,690 مقابل 2008م د سنة  820,791 1 ّ
 )ّات من المدخرات الفنيةنسبة التوظيف (وبلغت نسبة التغطية .2006م د سنة  499,486 1و

 .2006 سنة % 92,91 و2007 سنة % 98,06 مقابل 2008سنة  110,13%
  

  :رة ــيــوات اDخــنــ9ث ســلة الثـيـ نسبة التغطية طلمواليدول اـــويبين الج
  مليون دينار: الوحدة 

 البيانات 2006 2007 2008

 خرات الفنيةدالم  499,486 1 677,690 1 820,791 1
 التوظيفات  393,240 1 645,093 1 005,227 2

 % نسبة التغطية  92,91 98,06 110,13
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  :  الــمــالــيـــةالموارد  - ب

  مليون دينار: الوحدة 

 البيانات 2006 2007 %نسبة التطور 2008 %نسبة التطور

 ا2يرادات المالية 60,200 73,738 22,49 83,077 12,67

 التوظيفات 393,240 1 645,093 1 18,08 005,227 2 21,89

 %نسبة المردودية 4,32 4,48 0,16 4,14 0,34-

  
 

 2007 م د سنة 73,738 مقابل 2008م د سنة  83,077)  قيم منقولة وعقارات ( المالية المواردبلـغت 
  .2007 مقارنة مع سنة %12,67  أي بإرتفاع يقدر بـ2006م د سنة   60,200و
   

 سنة % 4,32و  2007 سنة %4,48 مقابل 2008سنة  %4,14 المواردّية ھذه ويمثل معدل نسبة مردود
2006.  

 
  : ة ــــــوازنـــمــج الـــائـــنت -3

  
 من اDقساط % 12,17 (2008 د سنة م117,083 على مستوى الموازنة بلغت أرباحامؤسسات التأمين  حققت

    2006م د سنة  29,661و) ادرة من اDقساط الص% 7,77 (2007 م د سنة 68,141مقابل ) الصادرة
  ).ة من اDقساط الصادر% 3,70(
  

  مليون دينار: الوحدة                                                
  

  الـبـيـانــات 2006 2007 2008

 النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 29,661 68,141 117,083

 اDقساط الصادرة 801,139 877,114 961,921
 %النتيجة من ا3قساط  3,70 7,77 12,17
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   ســـــــامــــــور الخــــحــــالم
  
   المستقبليةالتوجھات وا8نجـــازات  

  
  ا8نجـــازات

  
ّيعتبر النھوض بقطاع التأمين حاجة مؤكدة نظرا للدور الھام الذي يضطلع به والمكانة الرئيسية التي يحتلھا في  ّ

ّقتصادية حيث يتحقق بمقتضاه توفير الضمانات والتغطيات التي يحتاج لھا اDفراد والمؤسسات، كما الدورة ا>
  .يساھم بقدر كبير في تعبئة ا>دخار لتوظيفه في تمويل ا>ستثمار

  

 العمومية وأصحاب المھنة على ةوإنط9قا من الوعي بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التأمين، فقد أولته السلط
ّ السواء عناية فائقة ومستمرة من خ9ل إقرار برنامج شامل ومتكامل يھدف إلى تحسين المحيط العام الذي ّحد

ينشط فيه القطاع وذلك لتطويره وإعداده للمنافسة الخارجية التي سيواجھھا في غضون السنوات القليلة القادمة 
  .في إطار تحرير الخدمات المالية

  

  : المحاور التالــيـــة  ويرتـكــز ھذا البرنامج على
  

  .تطوير ا>طار التشريعي والترتيبي لقطاع التأمين .1
  .تنمية بعض أصناف التأمين .2
  .تنويع مسالك التوزيع ومنتوجات التأمين وتطويرھا .3
  .تبسيط إجراءات التعويض الناتجة عن حوادث المرور وإختصار آجالھا .4
  .بھاّتبسيط الشروط العامة لعقود التأمين والعمل على تعري .5
ّإعادة النظر في طرق الرقابة .6 ّ.  
بعث بنك معلومات يربط بين مؤسسات التأمين مع شبكات توزيعھا من جھة، ومع جمعيتھا المھنية  .7

  .وسلطة ا>شراف من جھة أخرى
  .تدعيم القواعد المالية لمؤسسات التأمين .8
  .إقرار نظام محاسبي خاص بقطاع التأمين .9
ّتعصير طرق التصرف الداخلي والنظا .10   .م المعلوماتي للمؤسسةّ
  .ة لفائدة العاملين بمؤسسات التأمين للرفع من مستوى التأطيرلالعناية بالتكوين والرسك .11
  .تطوير آليات تأمين ضمان الصادرات وتوسيع التغطيات الممنوحة .12
  .ّتكثيف الحم9ت التحسيسية >رساء ثقافة تأمينية لدى المؤمن لھم وللتعريف بمزايا التأمين .13

  
  

 تقدما كبيرا حيث 2000تظافــر جميع الجھود أحرز تنفيذ ھذا البرنامج الذي شرع في تطبيقه بداية من سنة وبفضل 
  :ّتحققت إنجازات ھامة تتمثل أساسا فــــيما يــلــي 

  

ّإعادة النظر في مقاييس التصرف الحذر وم9ءمتھا مع المعايير العالمية لمؤسسات التأمين من خ9ل مراجعة  -1 ّ
  .تساب ھامش الم9ءة المالية والترفيع في مستوى رأس المالقاعدة إح

  .ّإحداث صندوق ضمان المؤمن لھم  -2
  .خوصصة مؤسسة تأمين -3
ّوضع برامج تصحيحية لمؤسسات التأمين التي إتضح أنھا تشكو بعض ا>خR9ت نتج عنھا سحب الترخيص  -4 ّ

  . إلى شركة تأمين جديدةالممنوح  لمؤسسة تأمين وتحويل محفظة عقود التأمين التي تمتلكھا
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ّإرساء طرق وأساليب جديدة للقيام بعملية الرقابة والمتابعة المستمرة لنشاط التأمين  -5 من خ9ل حذف ا>ذن ّ
  .ّالمسبق للقيام بعملية الرقابة على عين المكان

  .توضيح وضبط شروط تكوين المؤسسات المختصة في إعادة التأمين  -6
بنوك والبريد لتوزيع عقود التأمين لبعض أصناف التأمين ، كالتأمين على إقرار إمكانية إستعمال شبكة ال  -7

  .الحياة والتأمين الف9حي وتأمين الصادرات وتأمين المساعدة
ّوقد تمت المصادقة على ا>تفاقيتين ا>طاريتين المبرمتين بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والجمعية 

  .2004 وبداية 2003لبريد في أواخر سنة المھنية للبنوك والديوان الوطني ل
ّإستبدال الترخيص المسبق لتعاطي المھن المتصلة بالتأمين بكراس الشروط  -8  خبراء التأمين والخبير ( ّ

  ).ا>كتواري
  ).الضمانات ا>لزامية والضمانات اRختيارية(ّيارات مراجعة تعريفات تأمين الس -9
  .إحداث نظام جديد للتأمين على المرض -10
  .راتيب وشروط تسيير صندوق ضمان مخاطر التصديرضبط ت -11
تدعيم دور الجامعة التونسية لشركات التأمين من خ9ل إضفاء الصبغة ا>لزامية على ا>تفاقيات المبرمة  -12

 .في إطارھا
 :إتخاذ بعض ا>جراءات لتطوير أصناف التأمين التالية  -13

  
  

I. التــأميـــن علــــى الحــيـــــاة:   
      

 القابل للطرح من الدخل الجملي  المبلغ اDقصى القابل للطرح Dقساط التأمين على الحياة الترفيع في ♦
 دينار بعنوان القرين 600 دينار سنويا يضاف إليھا 1.200إلى الصافي الخاضع للضريبة على الدخل 

  .نوانھاوتيسير ا>نتفاع با>متيازات الجبائية بع . دينار بعنوان كل من اDطفال في الكفالة300و
تدعيم ا>دخار وتوسيع مسالك توزيع عقود التأمين على الحياة عبر شبكة البنوك والبريد والتشجيع على  ♦

  .تعاطي مھنة منتجي التأمين على الحياة
منح اDولوية في ا>نتفاع با>متياز العام المحمول على أصول مؤسسات التأمين إلى المنتفعين بعقود  ♦

  .يرھم من المؤمن لھم وذلك في حاRت عجز وتصفية مؤسسة التأمينالتأمين على الحياة قبل غ
إقرار الفصل التام بين اDموال الموظفة بعنوان المدخرات الفنية للتأمين على الحياة واDموال الموظفة  ♦

  .بعنوان بقية اDصناف
 .ّبة على الدخلإقرار إعفاء ا>يرادات العمرية المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة من الضري ♦
إعفاء المؤمن في صورة إشتراء عقد التأمين بعد إنتھاء مدة إدخار R تقل عن خمس سنوات من خطايا  ♦

  . التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل
 

II.  التـأمــيـــن الفــ6حـــي:  
  

  .تعميم التأمين على كافة اDنشطة الف9حية المتمتعة بقروض ♦
إعداد ّوقد تم .  التأمين وإحداث عقود نموذجية تراعي خصوصيات اDنشطة والمناطقتبسيط بنود عقود ♦

 والبيوت المكيفة والمسؤولية عقود نموذجية في مجال حجر البرد والحريق الزراعي وھ9ك الماشية
  .المدنية للف9ح

  .رإدماج تكلفة التأمين في ھيكلة تمويل المشروع الف9حي وإحتسابھا في كلفة ا>ستثما ♦
  تمكين شبكة البنوك المسدية للقروض الف9حية من توزيع خدمات التأمين الف9حي ♦
تعميم ا>عفاء من المعلوم الوحيد للتأمين ليشمل كافة مؤسسات التأمين الناشطة في مجال تغطية المخاطر  ♦

 .والصيد البحري الف9حية
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 بالنسبة للزراعات الكبرى  في التعريفات المطبقة لخطر البرد والحريق الزراعي%40التخفيض ب ♦
 . لخطر ھ9ك الماشية%30واDشجار المثمرة بالمناطق اDكثر عرضة للمخاطر و

 عند إقبال الف9حين على التأمين بصفة جماعية أو عند ا>نخراط فرديا %20تطبيق تخفيضات تصل إلى  ♦
  .في عقود متجددة سنويا

وتقديم تقرير الخبير في الحاRت العادية تقليص آجال التعويض وذلك بتحديد آجال قصوى >عداد  ♦
ّ من مبلغ التعويض المقدر من قبل الخبير عند ا>خت9ف حول قيمة اDضرار %50وتسديد تسبقة بـــ 

 .وذلك في إنتظار تسوية الملف بالتراضي أو قضائيا
 للصندوق  بين وزير المالية والمدير العام2008 أوت 4تكفل الدولة بموجب إتفاقية ممضاة بتلريخ  ♦

 بمعاليم التأمين الف9حي بعنوان العقود المكتتبة لتغطية مخاطر "كتاما"التونسي للتأمين التعاوني الف9حي 
وعھدت  مھمة . الحريق الزراعي والبرد المستوجبة على القروض الموسمية للزراعات الكبرى

 التأمين التي تمارس التصرف في ھذه المنظومة إلى الصندوق المذكور وذلك لحساب كافة مؤسسات
 .النشاط التأمين الف9حي 

    و تتكفل الدولة بمعلوم التأمين المستوجب على القروض الموسمية للزراعات الكبرى لفترة ث9ث سنوات 
 : وبصفة تنازلية على العقود المكتتبة لتغطية مخاطر الحريق الزراعي والبرد كالتالي

  ،  2009 - 2008 خ9ل الموسم الف9حي  100% ••••
  ،2010 -2009 خ9ل الموسم الف9حي 75% ••••
 .2011 -2010 خ9ل الموسم الف9حي  50% ••••

  
III.  ّتأميــن الســــيـــارات:  

  

 بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال المتعلقّمجلة التأمين من خامس العنوان ال بدأ العمل بمقتضيات
 منذ غرة ّار ال9حقة باDشخاص في حوادث المرورّالعربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن اDضر

  . 2006جانفي 
  

  :ّوتضمن ھذا العنوان أربعة أبــواب وھــــي 
  

 إستعمال العربات البرية ذات محركإلزامية تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن   : ّالبــاب ا#ول .1
  ومجروراتھا

  

  
  : ّتم بمقتضى ھـــذا البـــاب

  
  

  : ــب المــركــزي للــتـعـريـفــةالمكــتإحـــداث   - أ
  

  .المكتب المركزي للتعريفة ھو ھيكل تابع للجامعة التونسية لشركات التأمين
  

  71.285.533 / 71.285.990 الھاتف - تونس البلفدير 1002 – مكرر نھج دلھي الجديدة 9: مـــقــره
  .80.100.273:  الرقم اDخضر - 71.286.422: الفاكس 

  
  :اتـــهصـ6حـيــ

 

  

ّيبت المكتب المركزي للتعريفة في مطالب رفض تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات في 
 أيام إبتداءا من تاريخ توصله بطلب التأمين ويتولى ضبط قسط التأمين الذي تكون مؤسسة 10أجل أقصاه 

  .التأمين ملزمة في مقابله بضمان ھذه المسؤولية
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 :ـتــــــهتــركـيـب
  

تضم تركيبة المكتب المركزي للتعريفة ممثلين عن وزارة المالية ووزارة النقل ومنظمة الدفاع عن المستھلك 
و ممثلين عن مؤسسات التأمين خفية ا>سم و عن مؤسسات التأمين ذات  وعن الجامعة التونسية لشركات التأمين

وقد تم تعيين أعضاء . ويترأسه ممثل عن دائرة المحاسبات .الصبغة التعاونية التي تستغل صنف تأمين السيارات
  . المكتب بقرار من وزير المالية بإقتراح من الجھات المعنية

 
 : تــدخــل الــمـكـتــب

  

 يمكن لكل شخص يطلب إبرام عقد تأمين المسؤولية المدنية لعربته وترفض مؤسسة التأمين طلبه ، أن يعلم بذلك 
  .فةالمكتب المركزي للتعري

 
 يتم إع9م المكتب المركزي للتعريفة برفض التأمين بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع ا>ع9م  ♦

 .بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثر كتابي
 . أيام من تاريخ توصلھا بطلب التأمين رفض ضمني للتأمين10 يعتبر سكوت مؤسسة التأمين بعد  ♦
أو ) متوفرة لدى مؤسسات التأمين(عة ا>ع9م بالخطر  يتم إثبات طلب التأمين إما بواسطة مطبو ♦

 ).يوفرھا المكتب المركزي للتعريفة(بواسطة مطبوعة طلب التأمين 
 

  :الوثائق المكونة لملف طلب التأمين
 

  :يتعين على الشخص الذي تقدم بطلب لتدخل المكتب توفير جميع البيانات والمعطيات التالية 
 

 ّ تدخل المكتب ويبين مؤسسة التأمين التي رفضت طلب التأمين؛مطلب ممضى ومؤرخ يتضمن طلب ♦
 نسخة من مطبوعة ا>ع9م بالخطر أو من مطبوعة طلب التأمين الموجھة إلى مؤسسة التأمين؛ ♦
 نسخة من المراسلة الصادرة عن مؤسسة التأمين بخصوص رفض التأمين، إن وجدت؛ ♦
 لعقد التأمين؛نسخة من آخر شھادة تأمين ونسخة من الشروط الخاصة  ♦
 نسخة من البطاقة الرمادية للعربة؛ ♦
 نسخة من شھادة المكافأة؛   ♦

 

 :يضاف إلى ذلك ، إذا تعلق اDمر بعربة ذات إستعمال ف9حي ♦
 نسخة من رخصة جوRن نقل ف9حي؛ ♦
  نسخة من شھادة تثبت خ9ص اDداءات؛ ♦
  . نسخة من شھادة ممارسة نشاط ف9حي ♦

  
 :إرســـاء الـمكـتــب

  

التي " مطبوعة ا>ع9م بالخطر"و" مقرر المكتب"اد نماذج الوثائق المتعلقة بتسيير المكتب من ذلك تم إعد ♦
 .ھي حاليا موضوعة على ذمة المؤمن لھم بالكتابة القارة للمكتب التابعة للجامعة التونسية لشركات التأمين

 

دخل المكتب وطرق تسييره  مجال تلتوضيحتم إعداد مشروع دليل إجراءات المكتب المركزي للتعريفة  ♦
ارسھا وإتخاذ قبول المطالب وكيفية تد( وضبط ا>جراءات العملية الخاصة بكيفية النظر في مطالب التأمين 

 .)القرارات في شأنھا
  
  : ّإحـــداث المكـتـب الموحد التونسي للسيارات  - ب
  

ّتمت المصادقة على النظام اDساسي للمكتب الموحد التونسي للسيارات ب ♦ ّ مقتضى قرار وزير المالية ّّ
 .2006 جانفي 17المؤرخ في 
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ّتم عقد الجلسة العامة التأسيسية للمكتب  ♦  خ9لھا إنتخاب أعضاء مجلس  ووقع2006 مارس 1بتاريخ ّ
  .ا>دارة وتعيين المدير العام الذي سيتولى إدارة الشؤون العادية وا>دارية للمكتب

ّ إعداد النظام الداخلي للمكتب وتحويّتم ♦ المكتب إلى ) المكتب القديم(ل ملفات المكتب التونسي للسيارات  ّ
ّالموحد التونسي للسي  .اراتّ

ّتطبيق المعاھدات المبرمة مع الدول اDجنبية المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية في  ھذا المكتب شرع ♦
  ).البطاقة البرتقالية والبطاقة الخضراء( للتأمين 

 
ّاد عائلة المؤمن له من الحصول على التعويض عندما يكونون زمن حصول توسيع التغطية لتمكين أفر  - ت

  .الحادث راكبين على متن العربة
  
  

 .تحديد مدى الضمان الذي يجب أن يشمله عقد التأمين وحا8ت ا2ستثناء من الضمان  - ث
  

 الناتجة  عن إستعمال وتبعا لذلك قامت مؤسسات التأمين بتنقيح الشروط العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية    
ّالعربات وذلك بإدخال التعدي9ت المتعلقة خاصة بإستثناءات الضمان المنصوص عليھا بھذا الباب ّ.  

 
 
  

   نظام التعويض عن ا#ضرار ال6حقة با#شخاص في حوادث المرور  :ّالبــاب الثاني  .2
  

  :اب ذا الـبـّتـم بمـقـتـضـى ھـ
  
  

 :ّرار ال6حقة با#شخاص في حوادث المرورإرساء نظام خاص بالتعويض عن ا#ض  - أ
  

ّإقرار حق التعويض لكل شخص تضرر بدنيا نتيجة حادث مرور بإستثناء الحالة التي تعمد فيھا إلحاق  ♦ ّ
نسبة المسؤولية المحمولة عليه الضرر بنفسه وبإستثناء أيضا سارق العربة وشركائه والسائق في حدود 

  .في الحادث
مسؤولية وفقا لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالعنوان الخامس من مجلة التأمين أو      ويقع تحديد ھذه ال

   . طبقا للتشاريع الجاري بھا العمل إذا كانت العربات السائرة على السكك الحديدية مشاركة في الحادث
       

  

 :ضبط قائمة ا#ضرار القابلة للتعويض وقواعد إحتساب مبالغھا ووضع مقاييس لتعويضھا  - ب
 

 :يشمل التعويض عن حوادث المرور ما يلي  ♦
  

  :  في حالة الجرح
  

 مصاريف الع9ج المترتبة عن الحادث؛ 
 خسارة الدخل خ9ل مدة العجز المؤقت عن العمل؛ 
 الضرر البدني والضرر المھني والضرر المعنوي والجمالي ؛ 
 ؛)%80تساوي أو تفوق إذا كانت نسبة العجز (مصاريف ا>ستعانة بشخص آخر نتيجة العجز الدائم  

خ9ل خمس  إمكانية المطالبة بالتعويض في صورة تفاقم اDضرار الناتجة عن العجز الدائم وذلك   
 .سنوات من تاريخ تحديد نسبة السقوط النھائية
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    :  في حالة الوفاة
  

 مصاريف الع9ج المترتبة عن الحادث والتي تسبق الوفاة ؛ 
 مصاريف الدفن ؛ 
 ادي لفائدة اDشخاص الذين ھم في كفالة الھالك ؛الضرر ا>قتص 
  . الضرر المعنوي لفائدة القرين واDبناء واDبوين دون غيرھم 

    

وضع مقاييس >حتساب مبالغ التعويض لفائدة متضرري حوادث المرور بعنوان التعويض عن الضرر  ♦
ر ا>قتصادي والضرر البدني والضرر المھني والضرر المعنوي والجمالي في صورة الجرح والضر

 .المعنوي في صورة الوفاة
التعويض عن مصاريف الع9ج في حدود التعريفات ا>طارية التي تم ا>تفاق بشأنھا بقرار مشترك من  ♦

 .وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون ا>جتماعية والتضامن
ضمون لنظام أربعين ساعة عمل في إسناد مصاريف الدفن على أساس ربع اDجر اDدنى السنوي الم ♦

 .اDسبوع
منح التعويض بعنوان ا>ستعانة بشخص آخر بنسبة عشرين بالمائة من قيمة التعويض عن الضرر  ♦

 . البدني الناتج عن العجز الدائم
 سواء من قبل مؤسسات التأمين في صورة طلب التسوية الصلحية، أو  التعويضق قواعد ومقاييسبيتط ♦

  .التقاضياللجوء إلى في صورة من قبل المحاكم 
ّوحرصا من المشرع التونسي على مراعاة السلطة التقديرية للقاضي تم تمكين ھذا اDخير، إذا إقتضت   ♦ ّ

 .عن كل ضرر على حدة% 15الحالة، الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة R تفوق 
  

 :ــةيــدنـبـر الاضرر ا#ــديـقـت  - ت
 

 تقدير اDضرار البدنية من قبل طبيب خبير يتم تعيينه من ضمن قائمة اDطباء يجب أن تتم عملية ♦
  .الشرعيين الذين تم تعيينھم للغرض

   وصدر في ھذا ا>طار قرارات عن وزير العدل وحقوق ا>نسان تتعلق بالترسيم في قائمة اDطباء 
 .رعيينالمتحصلين على شھادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني واDطباء الش

وصدر قرار مشترك من وزير .لكافة الخبراء  ملزموھوّوضع جدول موحد لتقدير نسب العجز البدني  ♦
 .المالية ووزير الصحة العمومية يتعلق بالمصادقة على الجدول القياسي لتحديد نسبة العجز الدائم

  
 :ضبط إجراءات التسوية الصلحية  - ث
   

  . حاRت توقيفھا أو تعليقھا وإجراءات إعداد العرض آجال تقديم عرض التسوية الصلحية وتم تحديد ♦
ّمنح المتضرر حرية ا>ختيار، في أجل أقصاه شھر من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، بين اللجوء إلى  ♦

  .التقاضي أو طلب التسوية الصلحية من المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية
أجل أقصاه ستة ّذي قدم طلبا للصلح في إلزام مؤسسة التأمين بتقديم عرض صلح لفائدة المتضرر ال ♦

 .أشھر من تاريخ طلب التسوية الصلحية
يجب أن يكون عرض التسوية الصلحية في شكل تسبقة إذا لم يبلغ إلى علم المؤمن ما يثبت إلتئام الجرح  ♦

 .أو البرء التام للمتضرر في أجل أربعة أشھر من تاريخ طلب التسوية الصلحية
ويقع تقديم . عن مصاريف الع9ج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العملوR يقل مبلغ التسبقة 

  . العرض النھائي في أجل شھرين من تاريخ علم المؤمن بإلتئام الجرح أو البرء التام
تم إبرام ا>تفاقية المتعلقة بتحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية في صورة تعدد المؤمنين  ♦

وضبطت ھذه ا>تفاقية قواعد وإجراءات رجوع المؤمنين فيما بينھم . ركة في الحادثللعربات المشا
 . >سترجاع المبالغ التي قاموا بتسبقتھا لفائدة المتضررين أو من يؤول إليھم الحق عند الوفاة 
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 .كما تحدد ھذه ا>تفاقية المؤمن له الذي يجوز مطالبته قضائيا في صورة اللجوء إلى المحاكم
برمت مؤسسات التأمين إتفاقية فيما بينھا تتعلق بضبط نماذج محاضر الصلح التي سيتم إبرامھا في كما أ ♦

صورة التسوية الصلحية بين المؤمن أو من يؤول إليھم الحق عند الوفاة لتعويض اDضرار ال9حقة 
 .باDشخاص في حادث مرور

بات المالية الرادعة تسلط على المؤمن في ّبھدف إنجاح نظام التسوية الصلحية، تم إقرار جملة من العقو ♦
حاRت عدم تقديم عرض التسوية الصلحية أو تقديم عرض غير مطابق لمقاييس التعويض أو عدم دفعه 

  .لمبلغ التعويض في اTجال القانونية
ّإلزام الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات والمؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية  ♦

  . بما في ذلك التسوية الصلحية وتطبيق مقاييس التعويضبالعنوان الخامس جميع اDحكام الواردة بتطبيق
ّتنظيم الع9قة بين المؤمنين وصناديق الضمان ا>جتماعي والھياكل المماثلة والتي سددت للمتضرر  ♦ ّ

 إبرام إتفاقية وتم تبعا لذلك.دفوعات أو مبالغ مالية بمناسبة تعرضه لحادث مرور يكتسي صبغة شغلية
الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور (المؤمنين بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و

تحدد حقوق وواجبات الطرفين وتضبط ا>جراءات ) ومؤسسات التأمين والشركة الوطنية للسكك الحديدية
ة المتضرر أو من يؤول إليھم الحق الواجب إتباعھا >سترجاع المبالغ المسددة أو المبالغ المستحقة لفائد

عند الوفاة من طرف الصندوق بعنوان تعويضات عن اDضرار ال9حقة به في حوادث المرور التي 
  . تكتسي صبغة شغلية

  
 صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور   : البــاب الثالث .3
  

  : ّتم بمقتضى ھـــذا البـــاب
 

  ، فأصبح ھذا الصندوق تدخلهإجراءات بسيطالطرقات وت صندوق ضمان ضحايا حوادث توضيح حاRت تدخل
  :يتدخل لدفع التعويضات في الحاRت التالية 

 
 عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث؛ •
  بط9ن عقد التأمين؛ •
 إنتھاء صلوحية عقد التأمين؛ •
 فسخ عقد التأمين أو إيقافه؛ •
 ياقة العربة؛إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشھادات الصالحة لس •
 .إذا تم نقل أشخاص دون إحترام شروط الس9مة التي تقتضيھا التراتيب الجاري بھا العمل •
 

تم ضبط نسب المساھمات المخصصة لتمويل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطرق إحتسابھا 
 . وتتكون ھذه الموارد خاصة من مساھمة مؤسسات التأمين ومساھمة المؤمن لھم. بمقتضى أمر

  
  صندوق الوقاية من حوادث المرور  : ّالبــاب الرابع .4

  
 21 و20 و19 ّألغيت أحكام ھذا الباب المتعلقة بإحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور وعوضت بالفصول

  .2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 ديسمبر 19 المؤرخ في 2005 لسنة 106من القانون عدد 
 
 :ق الوقاية من حوادث المرورمجال تــدخل صـنـــدو  - أ
 

يساھم الصندوق في تمويل عمليات الوقاية من حوادث المرور في إطار عقود برامج تبرم مع المتدخلين في 
  :وتتعلق ھذه العمليات خاصة ب . ھذا المجال
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البرامج والحم9ت التي تعنى بالتحسيس والتكوين وا>ع9م والدراسات والبحوث في ميدان الوقاية من  ••••
 .حوادث المرور

 .إقتناء وتركيز بعض المعدات التي من شأنھا دعم برامج الوقاية من حوادث المرور ••••
  
 :تــسـيـيــــر صـنـــدوق الوقاية من حوادث المرور  - ب
 

ّاللجنة " لجنة تسمى 2006 أوت 28 المؤرخ في 2006 لسنة 2336أحدثت بموجب اDمر عدد  ♦
 :عھد إليھا المھام التالية  "ا>ستشارية

  

  إقتراح البرنامج السنوي لتدخل الصندوق؛ ••••
  إبداء الرأي في مطالب التمويل في إطار عقود برامج يتم إبرامھا مع مختلف المتدخلين؛ ••••
  متابعة وتقييم مختلف تدخ9ت الصندوق؛ ••••
  .تقديم إقتراحات لتطوير عمل الصندوق ••••

  

ھذا الدليل مقاييس واضحة تم إعداد دليل إجراءات لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور وضبط  ♦
. ّوآليات موضوعية وشفافة لتعتمدھا اللجنة ا>ستشارية للبت في مطالب التمويل الواردة على الصندوق

 .ّوتمت المصادقة على ھذا الدليل من قبل السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية
 

لمحلية ووزارة المالية ووزارة النقل ّتتركب اللجنة ا>ستشارية من ممثلين عن وزارة الداخلية والتنمية ا ♦
ووزارة التجھيز وا>سكان والتھيئة الترابية ووزارة الصحة العمومية ومنظمة الدفاع عن المستھلك 

  .ّوالجامعة التونسية لشركات التأمين
  
  :مـــــوارد صـنـــدوق الوقاية من حوادث المرور  - ت

   

  : تتكون موارد الصندوق من 
  

 من اDقساط أو معاليم ا>شتراك الصادرة بعنوان تأمين %0,4ين المحددة ب مساھمات مؤسسات التأم ♦
 .العربات البرية ذات محرك والصافية من اDداءات وا>لغاءات

 مليم بعنوان كل شھادة فحص 500 مليم بعنوان كل شھادة تأمين و500مساھمات المؤمن لھم المحددة ب  ♦
 .فني

أي معاليم الخطايا التي ( من مجلة التأمين 159 و115 و113 مبالغ الخطايا المنصوص عليھا بالفصول ♦
 الدولة من اDحكام الصادرة في شأن مخالفات متصلة بالتأمين سواء تعلق اDمر بالمؤمنين أو اتستخلصھ

 ).بالمؤمن لھم
 ).أية موارد أخرى تخصص للصندوق بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بھا العمل ♦
  

 : مترتبة عن تطبيق العنوان الخامس من مجلة التأميندراسة ا2شكاليات ال .5
 

تعمل الجامعة حاليا على تدارس بعض المسائل وا>شكاليات المترتبة عن تطبيق العنوان الخامس من  ♦
مجلة التأمين والتي تتمثل أساسا في متابعة تطبيق قواعد ومقاييس التعويض عن اDضرار البدنية من قبل 

 . المحاكم
 

  :ــمــكـافــــأةنــظـام الـ .6
  

 2  وتم تنقيحه بمقتضى منشور وزير المالية عدد1992 من غرة جانفي إبتداءبدأ العمل بھذا النظام  ♦
   .2007 مارس 10 المؤرخ في 2007لسنة 

في تعريفة تأمين المسؤولية المدنية الخاصة بجميع " التخفيض والترفيع"تطبق مؤسسات التأمين نظام  ♦
 .رية ذات محرك ، بإستثناء الدراجات الناريةإستعماRت العربات الب
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 :ترتيب المؤمن لھم الجدد  - أ
 

  :ا2ستعمال الشخصي ♦
  

يتم ترتيب المؤمن لھم المتحصلين على رخصة سياقة تقل أقدميتھا عن السنتين وكذلك السواق 
سابق في المتحصلين على رخصة سياقة تفوق السنتين والذين R يتمكنون من إثبات إكتتابھم لعقد تأمين 

  . من تعريفة تأمين المسؤولية المدنية% 200 الموافق لمستوى  8القسم 
 

  :بقية ا2ستعما8ت ♦
  

 من التعريفة إذا كانت أقدمية رخصة %150 الموافق لمستوى  5يتم ترتيب المؤمن لھم في القسم 
مين سابق بواسطة وثيقة السياقة تقل عن السنتين أو تفوق السنتين وR يتمكنون من إثبات إكتتابھم لعقد تأ

  . إرشادات أو إثبات ممارستھم الفعلية للسياقة
 

  : ا#شخاص المتمتعين بسيارات وظيفية  ♦
  

 3 بالنسبة لYستعمال الشخصي وفي القسم 4يتم ترتيبھم في صورة إقتنائھم لعربة خاصة في القسم 
  . من التعريفة %100بالنسبة بقية ا>ستعماRت الموافق لمستوى  

 

 من %100اد ترتيب المؤمن لھم الجدد في ا>ستعمال الشخصي وبقية ا>ستعماRت في مستوى يع ♦
 .التعريفة بعد إنقضاء سنتين بدون حصول حادث

 

  :"التخفيض والترفيع"مـبـادئ نــظام   - ب
  

المؤمن له الذي R يرتكب حادث لمدة سنتين متتاليتين، تمنحه مؤسسات التأمين مكافأة تتمثل في النزول  ♦
 ؛(Bonus)درجة واحدة وبالتالي التخفيض في قسط التأمين ب

♦  ،R المؤمن له الذي يرتكب حادث إنجرت عنه أضرار بدنية سواء نتج عن ھذا الحادث أضرار مادية أم 
يعاقب بالصعود بدرجتين وبث9ث درجات بالنسبة لكل حادث آخر إنجرت عنه أضرار بدنية سواء نتج 

أم R يتم إرتكابه خ9ل نفس السنة ، ويالتالي بالترفيع في قسط التأمين عن ھذا الحادث أضرار مادية 
(Malus)؛ 

 المؤمن له الذي يرتكب حادث إنجرت عنه أضرار مادية بحتة يعاقب بالصعود بدرجة واحدة ويالتالي  ♦
   .(Malus)بالترفيع في قسط التأمين 

ت فيھا المسؤولية بصفة كاملة أو جزئية على جميع الحوادث التي تثب" التخفيض والترفيع"ينطبق نظام  ♦
  .على المؤمن له والتي يترتب عنھا تسديد تعويضات من قبل مؤسسة التأمين 

  
IV. رضــن على المـــالتأمي 

 
ّأقــر النــظام الجـــديــد للــتـأمين علـــى المـــــرض  ّ:  

  

اعين العمومي والخاص يضمن التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة بالقطنظام قاعدي وجوبي  ♦
 والمتعلق بإحداث نظام التأمين 2004 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71طبقا Dحكام القانون عدد 

 .)مؤسسة عمومية(يديره الصندوق الوطني للتأمين على المرض على المرض 
  

التي R  يمكن  من تغطية الخدمات الصحية نظام تكميلي إختياري توفره مؤسسات التأمين والتعاونيات ♦
تدخل في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض وكذلك جزء المصاريف الصحية التي R يكفلھا 

 .2004 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71النظام القاعدي طبقا Dحكام القانون عدد 
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قية مرض في إطار إتفاالمين على أتنظيم الع9قات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للت ♦
 .إطارية وإتفاقيات قطاعية تبرم بين الصندوق وممثلي الخدمات الصحية

  

تفعيل عملية التعاون بين النظامين من خ9ل وضع نظام لتبادل المعلومات يھدف إلى تجميع ومعالجة  ♦
وتحليل وتبويب مصاريف الع9ج الطبية وتمكين المؤمن لھم من إسترجاع مصاريف الع9ج في أحسن 

احية مع التأكيد على ضرورة أن تضمن ھاته الطرق سرية تسجيل المعلومات وصحتھا من اTجال من ن
 .ناحية أخرى

  

 التي تتعلق بالتكفل في مجال العيادات 2007 جويلية 1وإنطلقت المرحلة اDولى من ھذا النظام بداية من 
ي والتكفل بمصاريف الوRدة الخارجية باDمراض المزمنة ومتابعة الحمل لدى القطاع الخاص والقطاع العموم

ّوقائمة محددة للعمليات الجراحية تم ضبطھا بقرار مشترك لوزيري الشؤون ا>جتماعية والتضامن والتونسيين 
  . بالخارج والصحة العمومية

  

وا>نفتاح الكلي على  2008 جويلية 1التي إنطلقت بداية من وتتعلق المرحلة الثانية بالتكفل باDمراض العادية 
  .    قطاع الخاص في مجال العيادات الخارجية ومواصلة توسيع التكفل ببعض ا>يواء ا>ستشفائيال
    

ّالنصوص التطبيقية لھذا النظام العديد من وإثر صدور  مؤسسات التأمين في على وضع الترتيبات عملت ّ
ّال9زمة والضرورية >دارة النظام التكميلي وخــــاصة عـــلــى  ّ:  

  

فاقية إطارية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والجامعة التونسية لشركات التأمين ّإبرام إت -1
 تھدف إلى تفادي إزدواجية التعويض المستحق من طرف المضمون >رساء تعاون  بين الطرفين

ا>جتماعي أو من يؤول إليھم الحق في خصوص التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة بالقطاعين 
ومي والخاص بعنوان النظام القاعدي الذي يديره الصندوق وتغطية مصاريف الخدمات الصحية في العم

 .إطار اDنظمة التكميلية ا>ختيارية التي تديرھا مؤسسات التأمين
  

  .كما ستمكن ھذه ا>تفاقية ا>طارية من تحديد طرق تبادل المعلومات بين الصندوق ومؤسسات التأمين
  

 للتأمين ّمع النظام الجديدائية للعقد النموذجي للتأمين التكميلي على المرض وم9ءمته إعداد الصيغة النھ -2
 .على المرض

 . من مجلة التأمين7إعداد مطبوعة ا>ع9م بالخطر المنصوص عليھا بالفصل  -3
 من مجلة التأمين والمحررة من المؤمن تحدد بالخصوص 32إعداد المذكرة المنصوص عليھا بالفصل  -4

  .وطرق إستحقاقھا وتوضح ا>جراءات ال9زمة القيام بھا في حالة وقوع الحادثالضمانات 
  

V. اةـــالتأمين على الحي: 
  

ّعلى إثر توصيات اللجنة الفنية التي ضمت ممثلين عن الھيئة العامة للتأمين والمعھد الوطني لYحصاء والجامعة 

تنقيح  تم طار لجنة التأمين على اDشخاص ّالتونسية لشركات التأمين وممثلي مختلف مؤسسات التأمين في إ
 الذي يضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة 2001 فيفري 27قرار وزير المالية المؤرخ في 

  .2009 جانفي 5قرار وزير المالية المؤرخ في  بموجب إحتسابھا وشروط توظيف أموال تلك المدخرات
  

  :س الفنية لصنف التأمين على الحياة التالية  وتتعلق ھذه التنقيحات بضبط اDس
  

ّ وجدول لSجيال التونسية والتي تم إعدادھا من قبل المعھد 1999إعتماد جداول الوفيات التونسية لسنة  .1 ّ
 .1999الوطني لYحصاء على أساس المعطيات الديمغرافية لسنة 

دة المضمونة من المعدل السنوي لنسب تحديد الحد اDقصى لنسبة الفائدة المضمونة على أساس نسبة الفائ .2
وتتولى إدارة التصرف في الدين والتعاون المالي التابعة . الفائدة الصافية للسندات الصادرة عن الدولة

 .لوزارة المالية وبصفة دورية موافاة الجامعة بھذا المعدل السنوي
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 .ط التأمين تحديد النسبة القصوى لنسبة  نفقات إدارة العقود المحمولة على أقسا .3
إحتساب المدخرات الحسابية بعنوان تحويل صرف رؤوس اDموال المكونة مع حلول اDجل المبين بالعقد  .4

  .إلى جريات عمرية بالرجوع إلى جدول اDجيال التونسي
أو التعاقدية إو عن /تحديد مبلغ المساھمات في اDرباح المالية والفنية بالنظر إلى ا>لتزامات القانونية و .5

 .  من قيمة اDرباح%70ر تصرف تتخذه المؤسسة على أن R تقل نسبة مساھمة المؤمن لھم عن قرا
  

VI. ةــرونيــتــتأمين التجارة ا2لك: 
  

تجسيما للقرارات الرئاسية الرامية إلى تطوير المعام9ت التجارية ا>لكترونية وتشجيع المؤسسات ا>قتصادية  
ق جديدة، تمت دعوة مؤسسات التأمين على توفير تغطيات تأمينية على تنويع مسالك توزيعھا وإكتساح أسوا

  .لفائدة كافة المتدخلين لھذا النوع من المعام9ت التجارية
  

ّولھذا الغرض تم تكوين صلب الجامعة لجنة فنية تضم ممثلين عن مؤسسات التأمين وإعادة التأمين حددت 
  :تي تتعلق خاصة بـــــالضمانات التي يمكن تأمينھا في المرحلة اDولى وال

  

الشروط الخصوصية الملحقة للشروط العامة لتأمين اDضرار المنجرة عن المسؤولية المھنية لمزودي  .1
 .خدمات المصادقة ا>لكترونية

وR  .الشروط العامة لتأمين ضمان معدات ا>ع9مية وبنوك المعطيات من اDضرار المادية وال9مادية .2
ا>ستثناءات  (28الفصل عدد فظا من قبل الھيئة العامة للتأمين بخصوص زالت  ھذه الشروط يثير تح

 .)وحدود التغطية
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  ّةــــيـبلـقـات المستـــالتوجھ
  
  

 إلى مزيد من العناية حتى يتسنى يحتاج التأمين قطاعّ الھامة، R يزال  ا>نجازات من تحقيق ھذه وبالرغم
  .دّمواصلة تنفيذ البرنامج المحد

  
  

ّوتتعلق ا>ص9حات المرتقبة خاصة بــمــا يـــلـــي  ّ:  
  

  : مواصلة تطوير ا2طار التشريعي والترتيبي لقطاع التأمين وذلك من خ6ل .1
      

ّإعادة النظر في اDحكام المتعلقة بمراقبة إكتتاب التأمينات الوجوبية وخاصة التأمين من الحريق والتأمين  ♦ ّ ّ
  .العشري

ّاصة  بالتأمين البحري وبالتأمين الف9حي صلب مجلة التأمينإدراج أحكام خ ♦ ّ. 
ّإدراج عنوان خاص بمجلة التأمين يتعلق بتأمين القروض الداخلية يھدف إلى ضبط اDحكام العامة لتأمين  ♦ ّ ّ ّ

  .القرض وتعريف وتحديد المخاطر التي تغطيھا ھذه العقود
لدنيا فيما يخص التأمينات ا>جبارية المنصوص عليھا إلغاء إمكانية تحديد التعريفة القصوى والتعريفة ا ♦

  .ّ من مجلة التأمين وترك الحرية لمؤسسات التأمين لتحديد التعريفات 45بالفصل 
  .ّإعادة النظر في الشروط المطلوبة لتعاطي مھنة وسطاء التأمين ♦
 .ّإعادة النظر في قواعد تسيير مؤسسات التأمين وإرساء قواعد التسيير الجماعي ♦

 
  : مواصلة تنمية بعـض أصــناف الـتــأمـيــن .2
 

   :التـــأمـيــن الــفـــ6حـــي  . أ
  

  ).المخاطر المتعددة لYستغ9ل الف9حي(مواصلة العمل >عداد عقود تأمين نموذجية  ♦
 

  :التــأمــيــن علـــى الــمــــرض  . ب
  

 ستعمل مؤسسات أمين على المرض،لنظام التكميلي للتالكامل لتطبيق لوفي إطار إعداد التراتيب ال9زمة ل
  :التأمين على ا>سراع فــــي

  

إبرم إتفاقيات خاصة تضبط طرق تبادل المعلومات بين الصندوق وكل مؤسسة تأمين على حدة وذلك  ♦
 . حسب جاھزية المنظومة ا>ع9مية لكل مؤسسة

ل ا>ط9ع على العمل على تكوين وتحسين قدرات العاملين بصنف التأمين على المرض وذلك من خ9 ♦
تجارب اDسواق التأمين اDجنبية والمشاركة في كل الدورات التكوينية التي تتعلق بدراسة أساليب 

  .  وطرق التعامل بين النظام القاعدي واDنظمة التكميلية
  
 :تأمين التجارة ا2لكترونية  . ت

  

ّة  ستعمل اللجنة الفنية التي تضم في إطار مواصلة العمل على توفير التغطيات التأمينية للتجارة ا>لكتروني
ممثلين عن مؤسسات التأمين وإعادة التأمين على تحديد الشروط العامة لعقد التأمين المتعلق  الخسائر 

 عن القرصنة الناتجة عن العملية التجارية التي يمكن أن يتكبدھا البائع أو المشتري والبنك الناتجةالمالية 
 ممثلي الجمعية المھنية للبنوك والمؤسسات المالية ووزارة التجارة ا>لكترونية وذلك بالتعاون مع

والصناعات التقليدية وشركة إتصاRت تونس والوكالة الوطنية للمصادقة ا>لكترونية وذلك من خ9ل 
  :حصر 
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  إلتزامات البائع والمستھلك في المعام9ت التجارية ا>لكترونية، ♦
البائع، (رف كافة المتدخلين في العمليات التجارية ا>لكترونية وأھم المخاطر والضمانات المطلوبة من ط ♦

 ).المشتري، البنك، مزود خدمات المصادقة ا>لكترونية
 
   :تــأمـيــن قـــروض التــصديــــر  . ث

  
ّيعتبر النھوض بالصادرات من اDھداف الرئيسية لبرامج التنمية وذلك لما يكتسيه من أھمية فائقة في 

  .ّزنات ميزان الدفوعات وفي تمويل ا>قتصاد الوطنيالمحافظة على توا
  

  :ّ خاصة علـــى الــعمل المجھودات المبذولة لتطوير عمليات التصدير وآليات الضمان سيقع ولمواصلة
  

توسيع مجاRت تدخل صندوق ضمان الصادرات  ليشمل خدمات تأمينية إضافية وذلك  لضمان وتغطية  ♦
  .واق الخارجية وتأمين مخاطر ا>ستثمارات المنجزة بالخارجالمجھود التسويقي >قتحام اDس

تدعيم مھام صندوق ضمان الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وذلك  لتوسيع شريحة المنتفعين بخدماته  ♦
  .وم9ئمة تدخ9ته حسب حاجيات المصدرين

اكل المتدخلة في ربط مؤسسات التأمين التي تتعاطى تأمين مخاطر التصدير باDنظمة المعلوماتية للھي ♦
   ...). الديوانة- معاھد ا>حصاء– مركز النھوض بالصادرات -البنك المركزي( عملية التصدير 

 
  :ةــــــة الجامعــــادة ھيكلــإع .3
 

و تتضمن الدراسة  تقييم شامل  .مكتب دراسات مختص حول إعادة ھيكلتھابالتعاقد مع قامت الجامعة 
 و لتقديم مقترحات تتعلق بإعادة الھيكلة تت9ءم مع  يجابيات والسلبياتا>للھيكلة الحالية وذلك >براز  

  .التوجھات المستقبلية للجامعة
  

   : أساسينتتكون ھذه الدراسة من محورين 
  

تقييم الھيكلة الحالية وذلك على ضوء النظام اDساسي والنظام الداخلي وطبيعة اDعمال المطلوبة من   . أ
 .الموارد البشرية المتوفرةدراسة ظيم الحالي والجامعة وكيفية العمل بالتن

  .تقديم التجارب العالمية في مجال تنظيم الجمعيات المھنية الشبيھة بالجامعة مع اقتراح ھيكلة جديدة  . ب
  

  :بـنـك الـمـعـلـومـات .4
  

من تتكون ھذه الدراسة و. ةتب دراسات مختصامكقامت الجامعة باعداد كراس شروط و توزيعه على 
  :ورا محث9ث 

  

  بنك معلومات يھتم بالقوائم المالية،  . أ
  بنك معلومات يھتم بالقوائم التقنية،  . ب
 .بنك معلومات يھتم بالقوائم اRدارية  . ت
  
  :آليات تطوير نسبة ا2حتفاظ لدى سوق التأمين التونسي .5

 
بات أدت إعتبارا لتداعيات اDزمة المالية العالمية التي تعرضت لھا اDسواق المالية وما نتجت عنھا من صعو

إلى إنھيار العديد من مؤسسات التأمين وإعادة التأمين اDجنبية ونظرا إلى تزايد لجوء مؤسسات التأمين إلى 
   وما يمكن أن ينجر عنه من إف9س أو صعوبات على مستوى )FRONTING(إعادة التأمين بأسلوب الواجھة 
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 العامة لتأمين إلى وضع إطار تشريعي يھدف السيولة للمؤسسات الوطنية تعمل الجامعة بالتعاون مع الھيئة

  : إلــى
  

اDشخاص القاطنين بھا بعقود تكتتب لدى مؤسسات التأمين R وّتأمين اDخطار الواقعة بالب9د التونسية منع   . أ
 .تكون لھا صفة المؤسسات المقيمة

 .ّتحديد النسبة القصوى >حتفاظ  المخاطر على مستوى سوق التأمين التونسية  . ب
 .طريقة إحتساب نسبة ا>حتفاظتحديد   . ت
 إلى معيدي تأمين غير مقيمين بتونس  عليهتمكين مؤسسة التأمين المباشر من إعادة إسناد الخطر المؤمن  . ث

 .ّفي صورة تعذر ا>سناد إلى سوق إعادة التأمين المحلية
  .م عمليات التأمين المشتركيتنظل إطار الجامعة في ّتفاقية إبرامإ ضرورة  . ج
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  يـــــــــــــانــثــزء الـــالج
 
 
 

 الجـــــداول ا2حصـــائــيـــــــة 
 

  
  .ا&قساط  الصادرة حسب أصناف التأمين على غير الحياة:          1   البيان رقم    
  .  التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمين على غير الحياة  :      2  البيان رقم    
 .ّأعــــبــــاء التصرف حسب أصناف التأمين على غير الحياة  :        3  البيان رقم      
 . حسب أصناف التأمين على غير الحياةالنتائج الفنية   :       4  البيان رقم      
  .على الحياةتطور نشاط التأمين   :        5  البيان رقم      
  .)العمليات المقبولة(  نشاطتطور   :        6  البيان رقم      
  .ا@حتياطيات والمدخرات الفنية        :  7  البيان رقم      
  .ا&موال المستثمرة والموظفة    :      8   البيان رقم     
  .قسط التأمين للفرد        :  9   البيان رقم     
  .نسبة ا@ندماج    :     10البيان رقم       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 الجامعة التونسية لشر كات التأمينالجامعة التونسية لشر كات التأمينالجامعة التونسية لشر كات التأمينالجامعة التونسية لشر كات التأمين

 

 دليــــل مـــــؤسســــات التأميـــن و إعــــــــادة التأمين التونــــسية
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

  1الـــبــيــــان رقـــــم    
  

 حـســب أصــنـــاف التأمين على غير الحياةا#قــسـاط   الصادرة 
  رةـــــاشـــات المبــــليــالعم

2000 –  2008  
    

 مليون دينار: الوحدة  

  
  

نسبة 
 التطور

07/08  

بة نس
 التطور

06/07  

 
2008 

 
2007 

 
2006 

 
2005 

 
2004 

 
2003 

 
2002 

 
2001 

 
 أصناف التأمين 2000

 اراتـــــّيـــــــــالستأمين  189,215 199,405 231,247 247,968 275,359 318,260 363,740 392,169 435,820 7,93 % 11,13 %

%  3,68 %  7,12 133,526 128,783 120,220 117,175 110,414 99,670 95,701 92,768 84,840 
  على المرضالتأمين الجماعي 

 )التأمين الصحي( 

  حــــوادث الشغــــلتأمين  0,006 0,179 - 0,006 0,004 - 0,015 - 0,303 - 0,032 - 0,047 - - -

  لـــــــقــالنتأمين  31,534 37,915 47,975 55,577 56,309 57,802 64,695 67,281 71,390 4,00  % 6,11  %

  التأمين من الحريق 37,985 38,496 41,963 50,160 54,266 59,089 62,761 64,998 59,464 3,56  % 8,51 - %

 التأمين ضد البرد وھ6ك الماشية 4,505 4,672 3,194 4,289 3,637 4,003 3,786 4,538 7,931 19,86 % 74,77 %

 التأمين من ا#خطار المختلفة 50,054 47,233 58,909 70,516 75,375 80,777 95,580 111,901 127,897 17,08 % 14,29 %

 تأمين الصادرات والقروض 4,881 5,266 5,078 5,116 6,276 6,360 7,246 7,252 9,326 0,08 % 28,60 %

  ـــوعالـمــجم    403,020 425,576 484,073 533,300 581,636 643,451 717,356 776,890 845,307 8,30 % 8,81 %



 

  
 

 2الـــبــيــــان رقـــــم      
  

   على غير الحياةحـســب  أصــنـــاف  التأمين التـــعـــويــضـــات  الـــمدفـــوعـــــــة
 العمليات المباشرة

2000 –  2008 
مليون دينار: الوحدة   

 

نسبة 
 التطور

07/08  

نسبة 
 التطور

06/07  

 
2008 

 
2007 

 
2006 

 
2005 

 
2004 

 
2003 

 
2002 

 
2001 

 
 أصناف التأمين 2000

 اراتـــــّيـــــــــالستأمين  136,342 170,260 201,373 207,090 199,304 226,600 253,974 262,956 265,882 3,54 % 1,11 %

%  6,21 %  7,41 121,227 114,140 106,269 102,051 100,152 90,054 87,295 84,805 76,448 
  على المرضلتأمين الجماعي ا

 )التأمين الصحي( 

  حــــوادث الشغــــلتأمين  1,665 5,591 5,685 5,559 5,161 4,859 4,405 4,617 4,439 4,81  % 3,86-  %

  لـــــــقــالنتأمين  11,057 29,724 11,585 10,455 8,757 29,794 23,162 7,916 14,426 65,82 - % 82,24  %

  التأمين من الحريق 8,593 13,231 25,483 12,316 14,928 15,374 20,062 17,120 28,809 14,66-  % 68,28 %

 التأمين ضد البرد وھ6ك الماشية 5,555 2,882 3,709 3,095 3,556 2,476 2,394 2,951 4,472 23,27 % 51,54 %

 التأمين من ا#خطار المختلفة 9,980 16,303 17,840 18,219 17,960 16,700 19,095 14,375 21,838 24,72- % 51,92 %

 تأمين الصادرات والقروض 2,040 1,341 2,144 11,721 5,486 7,883 7,277 9,777 9,959 34,35 % 1,86 %

  الـمــجمـــوع    251,680 324,137 355,114 358,509 355,304 405,737 436,638 433,852 471,052 0,64 - % 8,57  %
 

  



 

  
 3ـان رقـــــم الـــبــيـــ 

  
   على غير الحياةأعــــــبـــاء   الــتــــصــــرف حـســب  أصــنـــاف  التأمين

 )العمليات المباشرة(
2000 –  2008  

 
مليون دينار:             الوحدة        

 
 

 

ا 
ل
ـ
ـ
ـ
ب
ـ
ـ
ي
ـ
 ـ

  
  
  

 نسبة
 التطور

07/08 

نسبة 
 التطور

06/07  

 

2008 

 

2007 

 

2006 

 

2005 

 

2004 

 

2003 

 

2002 

 

2001 

 

 أصناف التأمين 2000

 اراتـــــّيـــــــــالستأمين  37,082 31,057 34,665 41,834 43,851 54,032 59,042 71,695 76,153 21,43 % 6,22 %

% - 1,94 % 36,71 15,095 15,394 11,260 12,765 13,333 12,242 10,036 10,676 12,528 

على التأمين الجماعي 
  المرض

 )التأمين الصحي( 

  حــــوادث الشغــــلتأمين  0,402 0,462 0,321 0,357 0,199 0,221 0,132 0,246 0,187 86,36 % 23,98 - %

  لـــــــقــالنتأمين  7,830 6,499 6,530 7,146 7,972 7,609 8,570 10,134 11,835 18,25 % 16,79  %

  التأمين من الحريق 9,672 6,673 8,682 9,160 10,323 12,113 13,055 14,764 12,590 13,09 % 14,73- %

% 75,02 % 41,35 2,088 1,193 0,844 1,160 1,078 1,301 943 1,014 1,134 
التأمين ضد البرد وھ6ك 

 الماشية

 التأمين من ا#خطار المختلفة 12,551 7,684 10,840 11,935 12,395 14,454 17,199 19,893 20,780 15,66 % 4,46 %

 تأمين الصادرات والقروض 1,828 1,042 1,098 2,156 2,513 2,457 1,729 1,606 2,767 7,11- % 72,29 %

  الـمــجمـــوع    83,027 65,107 73,115 86,131 91,664 104,811 111,831 134,925 141,495 20,65 % 4,87 %



 

 4ن رقـــــم الــبـــيا 
 

   غير الحياة علىحـســب  أصــنـــاف  التأمينالنتائج الفنية 
 )العمليات المباشرة(

2000 –  2008  
مليون دينار: الوحدة   

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 أصناف التأمين 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 اراتـــــّيـــــــــالستأمين  41,767 - 29,233 - 57,779- 91,117- 58,420- 42,607- 52,986- 5,570 57,102

-4,417 -1,637 0,274 -1,655 -4,818 -2,246 -3,264 - 4,493 - 3,297 
  على المرضالتأمين الجماعي 

 )التأمين الصحي( 

  حــــوادث الشغــــلتأمين  1,136- 5,457- 1,269- 1,103 0,696- 0,607 - 0,026- 1,306- 2,302-

  لـــــــقــالنتأمين  7,285 0,126- 9,757 14,775 10,601 9,099 17,989 17,296 18,089

  التأمين من الحريق 4,912 10,947 11,293 6,906 16,012 15,615 14,792 13,039 19,206

 التأمين ضد البرد وھ6ك الماشية 983- 430 994- 887- 0,767- 0,184 0,170 0,140- 0,506-

 التأمين من ا#خطار المختلفة 6,919 5,043 15,213 17,053 20,899 21,640 37,791 33,006 30,931

 تأمين الصادرات والقروض 0,227- 0,519- 3,442- 0,549- 0,395 0,069- 0,169 0,216- 0,306

    المجموع 28,294- 23,408- 30,485- 54,962- 16,794- 1,600 18,177 65,612 118,409



 

 5الـــبــيــــان رقـــــم  
 

   على الحياة  التأمينتطور نشاط
 )ةالعمليات المباشر(

2000 –  2008  
 

مليون دينار: الوحدة   
 

 نسبة
 التطور

07/08 

نسبة 
 التطور

06/07  
 التأمين على الحياة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 ا#قساط  الصادرة 36,231 40,315 45,907 46,347 56,493 63,568 78,409 95,231 110,324 21,45 % 15,85 %

 التعويضات المدفوعة 9,598 13,484 14,434 15,578 23,524 17,312 25,568 24,690 31,357 3,43- % 27,00 %

  أعباء التصرف 7,506 6,293 7,409 8,579 10,157 11,153 12,975 20,453 24,412 57,63 % 19,36 %

 النتائج الفنية  0,603 1,898 4,552 9,684 8,173 9,919 11,635 13,249 13,324 13,87 % 0,57 %



 

  
 6الـــبــيــــان رقـــــم  

 
 )العمليات المقبولة(  تطور نشاط

2000 –  2008  
 

 
 

مليون دينار: الوحدة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبة
 التطور

07/08 

نسبة 
 التطور

06/07  
 العمليات المقبولة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 ا#قساط  الصادرة 5,682 4,559 7,875 6,039 5,598 4,998 5,375 4,994 6,290 7,09- % 25,95 %

 التعويضات المدفوعة 4,066 2,971 4,659 3,594 4,043 3,433 4,173 3,663 3,301 12,22- % 9,88 - %

  أعباء التصرف 1,792 1,667 1,678 0,798 1,746 1,410 1,252 0,828 1,444 33,87 - % 74,40 %

 النتائج الفنية 0,588- 0,111- 0,197- 1,268 0,492- 0,203 0,603- 0,406 0,328 - -



 

 
 

  7الـــبــيــــان رقـــــم   
 

 ا2حتياطيات والمدخرات الفنية
2008 – 2006 

مليون دينار: الوحدة                     
 

 نسبة
ّالتطور  
08/07 

 نسبة
ّالتطور  
07/06 

 المـــدخـــــرات 2006 2007 2008

% 9,38 % 6,61 240,374 219,758 206,135 
  

  مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة

  )تأمين على الحياة(مدخرات حسابية  197,353 236,782 285,220  19,98 % 20,46  %

  )تأمين على الحياة(مدخرات التعويضات تحت التسوية  14,913 18,101 22,474 21,38 % 24,16  %

  )تأمين على غير الحياة(مدخرات التعويضات تحت التسوية  991,650 111,165 1 190,760 1 12,05 %  7,16 %

  )تأمين على الحياة(لمساھمة في ا#رباح وا2رجاعات مدخرات ا 2,948 3,003 3,310  1,90 %  10,22 %

  )تأمين على غير الحياة(لمساھمة في ا#رباح وا2رجاعات مدخرات ا 3,660 5,949 6,983 62,54 %  17,38 %

  مدخرات التعديل 8,269 8,344 12,433 0,91 %   49,01 %

  )تأمين على الحياة(مدخرات فنية أخرى  36,439 23,263 0,104  16, 36- % 99,55- %

  )تأمين على غير الحياة(مدخرات فنية أخرى  38,120 51,325 59,131  34,64 % 15,21 % 

  المجموع 499,486 1 677,690 1 820,791 1 11,88 % 8,53 % 



 

 
 

  
 

  8الـــبــيــــان رقـــــم  
 
 

  ةـــــــيـــطـــغــة التـــبـــنس
2008 - 2000  

 
                                                                                                                                                                                                                                                       

مليون دينار: الوحدة                                                                                                                                                                                                                                           
  

 

 نسبة
 ّالتطور

07/08  

 نسبة
 ّالتطور
07/06  

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
  

 ثمرةــتــوال المســــما# 748,676 805,455 841,978 937,600 042,811 1 149,151 1 393,240 1 645,093 1 005,227 2 18,08  % 21,89  %

 المدخرات وا2حتياطيات الفنية 860,270 925,226 032,384 1 174,930 1 149,877 1 328,374 1 499,486 1 677,690 1 820,791 1 11,88  % 8,53    %

% 12,07 % 5,15 110,13 98,06 92,91 86,51 90,69 79,80 81,56 87,05 87,03 
ت وا2حتياطيا تغطية المدخرات

 % الفنية

 
 
 
 
 
 
  



 

  
  
  
  

  9الـــبــيــــان رقـــــم  
 
 

  ردـــــــفــن للــــأميــــط التــــقس
2008 - 2000  

 
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                    
 نسبة
 ّالتطور

07/08  

 نسبة
 ّالتطور
07/06  

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
  

 )مليون دينار ( ا#قساط الصادرة  444,933 470,450 537,855 585,686 643,728 712,019 801,139 877,114 961,921 9,48 % 9,67 %

)  ألف ساكن ( عدد السكان  450 9 600 9 781 9 835 9 9,889 000 10 128 10 10,225 327 10 0,96 % 1,00 %  

 )دينار ( قسط التأمين للفرد   47,083 49,005 54,990 59,551 65,095 71,202 79,101 85,781 93,146 8,44 % 8,59 %

  



 

  
  
  
  

  10الـــبــيــــان رقـــــم  
 
 

  مــاج ة ا2نــدـــبــنس
2008 - 2000  

 
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 نسبة
 ّالتطور

07/08  

 نسبة
 ّالتطور
07/06  

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
  

 )مليون دينار ( ا#قساط الصادرة  444,933 470,450 537,855 585,686 643,728 712,019 801,139 877,114 961,921 9,48 % 9,67 %

 الناتج الداخلي المحلي الخام 677 26 759 28 887 29 261 32 143 35 202 37 121 41 861 44 325 50 9,09 % 12,18 %

    %      نسبة ا2ندماج  1,67 1,64 1,80 1,82 1,83 1,91 1,95 1,96 1,91 0,01 0,05-

  
  
  
  

 
 
 

 



 ّدليل شركات التأمين وإعادة التأمين التونسية
  

      

   :بيــــــات تــأمــينــات  
  

  ّمحمد الھادي السعداويّ السيد    الرئيس المدير العـام  �
  )IIالبحيرة (  حدائق البحيرة -عمارة تأمينات بيات      عنــــــــوانھـــــــــــا   �

   تونس- ضفاف البحيرة1053                                       
  00.216.71.197.820        رقــــــم الھــــاتــــف �
    00.216.71.197.810      رقــــــم الفــــاكـــس   �
 tn.com.assurancesbiat@generalالبريــد ا3لكترونــي          �
        www.assurancesbiat.com.tn             موقع الواب     �

           

  :ــحـــــاد ـ ا�تالتــعــاونـــي التــأميــن   
  

  ا9مجد بوخريص ّالسيد     العــــــــام المــــــدير �
   تونس البلفيدير1002 -انيا ت، نھج موري15      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.784.544        الھــــاتــــفرقــــــم �
    00.216.71.788.810   الفــــاكـــس     رقــــــم �
    tn.planet@ass.ami    ترونــي     ا3لكالبريــد �

  

  " :كـــتـــامــا" للتأمين التعاوني الف�حي التونسي الصندوق  
  

  النصري منصور ّالسيد     امالعــــــــ المــــــدير �
  تونس  1069 -ثامر الحبيب شارع ،6      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.340.933        الھــــاتــــف رقــــــم �
  00.216.71.332.276         الفــــاكـــس رقــــــم �
  ctama@planet.tn    ا�لكترونــي البريــد �

 

  " :حـــيـــــــاة"حياة   على الالتأمين شركة 
  

   رشيد بن جميعّالسيد    العـام المدير الرئيس �
   تونس  0011 – كومار شارع الحبيب بورقيبةعمارة      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.333.400        الھــــاتــــفرقــــــم �
    00.216.71.254.099  الفــــاكـــس      رقــــــم �
 tn.com.hayett@dg         ا3لكترونــيالبريــد �
  www.hayett.com.tnموقع الواب                  �

  

  " :أســـتــــــري" وإعادة التأمين التأمين شركة   
  

   حبيب بن سعدّالسيد    العـام المدير الرئيس �
  تونس - 1080ّ شارع خير الدين باشا ،45      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.904.211        الھــــاتــــفرقــــــم �
    00.216.71.902.723  الفــــاكـــس      رقــــــم �
 tn.com.astree@courrier     ا3لكترونــيالبريــد �
  www.astree.com.tn موقع الواب                 �



  

ّ التونسية ا=وروبية للتأمين وإعادة التأمين الشركة   " :<كــــارت"ّ
  

  ّ حسين الدغريّالسيد    العـام المدير الرئيس �
  تونس  1069 - ، شارع الحبيب ثامر12      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.340.878        الھــــاتــــفرقــــــم �
  00.216.71.350.938 الفــــاكـــس       رقــــــم �
 tn.com.carte@grpcarte     ا3لكترونــيالبريــد �
 www.carte.com.tnموقع الواب                  �

 

  " :كــــومـــار" وإعادة التأمين للتأمينّ المتوسط  البحر شركة   
  

  جميع بن رشيد ّالسيد    العـام  المديرالرئيس �
   تونس 1001----     بورقيبة الحبيب شارع كومار عمارة      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.340.899        الھــــاتــــف رقــــــم �
          00.216.71.344.778         الفــــاكـــس رقــــــم �
    dg@comar.com.tn    ا�لكترونــي البريــد �

  www.comar.com.tnموقع الواب                  �
  

  " :كــوتـيــنــاس"ّ لتأمين التجارة الخارجية  ّالتونسية الشركة   
  

   الحبيب دلدولّالسيد    العـام المدير الرئيس �
   ستون 1002  -  ، مونبليزير8006 نھج      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.783.000        الھــــاتــــفرقــــــم �
    00.216.71.782.539  الفــــاكـــس      رقــــــم �
 tn.planet@cotunacedg     ا3لكترونــيالبريــد �
  www.cotunace.com.tnموقع الواب                  �

  

  " :قـــــــــات" للتأمين تونس مجمع   
  

  محمد الدخيلي ّالسيد    العـامالمدير  �
   البلفيديرستون - 1002 شارع الھادي شاكر 94-92      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.843.900         الھــــاتــــفرقــــــم �
    00.216.71.783.607  الفــــاكـــس       رقــــــم �
gat@gat.com.tnلكترونــي         ا3البريــد �   
  www.gat.com.tnموقع الواب                  �

  

   :التــجــــاريــــة القـــروض تـأميــنــات    
  

   مراد سعيدّالسيد     العــــــــامالمــــــدير �
   ستون - 1002 ، مونبليزير 8010 نھج ،7      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.891.065         الھــــاتــــفرقــــــم �
    00.216.71.894.998  الفــــاكـــس       رقــــــم �
 tn.com.assurcredit@info     ا3لكترونــيالبريــد �
  www.assurcredit.com.tnموقع الواب                  �

  

 
 



  

  : للتــعــليــــم الــتــأميـــن ّنــيــةتــعــاو   
  

   لطفي بالزرقةّالسيد     العــــــــامالمــــــدير �
   تونس1055 – نھج بلجيكيا ,13      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.322.333         الھــــاتــــفرقــــــم �
    00.216.71.324.147  الفــــاكـــس       رقــــــم �
 mae.assurances @planet.tn   ا3لكترونــي البريــد �
 www.mae.com.tnموقع الواب                  �

    

  : للــتـــأمــيـــن العــــامــة التــعــاونــيــة   
  

   منصور النصريّالسيد     العــــــــام المــــــدير �
  تونس  1069 -، شارع الحبيب ثامر6      ـــوانھـــــــــــاعنـــــ �
     00.216.71.340.933     الھــــاتــــف رقــــــم �
    00.216.71.332.276       الفــــاكـــس رقــــــم �
  ctama@planet.tn         ا3لكترونــي البريــد �

    

  " : التـــونــســـيّاللـــويــد" للتأمين ّالتونسية الشركة   
  

  يوبذأسماء م ة ّالسيد       العــــــــامالمــــــدير �
  تونس  1053 –  ضفاف البحيرة– شارع الطاھر الحداد  - اللويدعمارة      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.962.777     الھــــاتــــف رقــــــم �
  00.216.71.962.440      الفــــاكـــس ـمرقـــــ �
 general@lloyd.com.tn       ا3لكترونــي البريــد �
  www.lloyd.com.tnموقع الواب                  �

  

   

  " :مغـــربــيــة" وإعادة التأمين لتأمين اشركة 
  

   عبد العزيز دربالّالسيد    ام العــــــــالمــــــدير �
   تونس1002 - نھج فلسطين ,64      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.788.800         الھــــاتــــفرقــــــم �
   00.216.71.788.334 الفــــاكـــس        رقــــــم �
  tn.com.magassur@magassur     ا3لكترونــيالبريــد �
  www.maghrebia.com.tnموقع الواب                  �

    

  

  " :ســــلــيــــم" التأمينات شركة  
  

  علي الھمامي ّالسيد     العــــــــامالمــــــدير �
   تونس 1003  -مقسم الوكالة العقارية للسكنى  -تأمينات سليمعمارة      عنــــــــوانھـــــــــــا �
   00.216.71.948.700        الھــــاتــــفرقــــــم �
  00.216.71.948.364 الفــــاكـــس        رقــــــم �
 tn.planet@salim.ass     ا3لكترونــيالبريــد �
  www.salim-ins.com.tnموقع الواب                  �
  

 
 



  

 " :ســـتـــار" للتأمين وإعادة التأمين التونسية كةالشر 
  

   عبد الكريم المرداسيّالسيد    العـام المدير الرئيس �
   تونس1080 - شارع باريسحديقة      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.340.866        الھــــاتــــفرقــــــم �
  00.216.71.340.835  الفــــاكـــس      رقــــــم �
 tn.com.star@star    ا3لكترونــيالبريــد �
  www.star.com.tnموقع الواب                  �
  

  

  " :أمـــيـــنـــــة" التأمين على الحياة شركة  
  

  محمد الدخيلي ّالسيد    العـامالمدير  �
   البلفيدير تونس  1002-شارع الھادي شاكر 94-92      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.843.900         الھــــاتــــفرقــــــم �
  00.216.71.783.607  الفــــاكـــس       رقــــــم �
 amina@gat.com.tn  ا3لكترونــي        البريــد �
  www.amina.com.tnموقع الواب                  �

  
  

  " :ّ التـــونــســيــــةا�عـــادة" التونسية �عادة التأمين الشركة 
  

  لمياء بن محمود ة السيد    العـام المدير الرئيس �
     تونس1002 -ّ محمد الخامس شارع      عنــــــــوانھـــــــــــا �
  00.216.71.844.011        الھــــاتــــفرقــــــم �
   00.216.71.787.573 الفــــاكـــس       ـمرقـــــ �
 tn.com.tunisre@tunisre ا3لكترونــي         البريــد �
  www.tunisre.com.tnموقع الواب                  �
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