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  مـقـــــّدمـــــــــــة 
  

  
اد                  سابع والعشرين لإلتح ام ال ؤتمر الع ى الم دم إل أمين أن تق شرآات الت سّية ل ة التون يسعد الجامع

ذا ال   2008 فيفري   28 إلى   26 مملكة البحرين من     -العام العربي للتأمين المنعقد بالمنامة     ر   ه تقري
  .2006عن نشاط سوق التأمين التونسي لسنة 

  
  

أمين       سات الت صائية لمؤس ات اإلح ى البيان تنادا إل ر إس ذا التقري د ه ول    أع أمين ح ادة الت وإع
  وعمليات التأمين التي تستغلها وال يشمل نشاط         2006 و 2005 و   2004نشاطها خالل سنوات    

ـي        صناديق التأمين االجتماعي والمؤسسات ذات الحيطة ا        فيفري   18لخاضعة لألمر المؤرخ فـ
1954.  

  
  :ويحتوي التقرير على أربــــع محــــاور وهـــــي

  
  

 .اإلطار التشريعي والترتيبي لنشاط التأمين:      المحور األول    
 

 .الهيكل التنظيمي:             المحور الثاني 
  

 .أهم مؤشرات السوق:      المحور الثالث    
 

 .آفاق قطاع التأمين التونسي:         المحور الرابع
  
  
  

  .آما يحتوي التقرير على بـيـانــات إحصائية ودليــل مؤسسات التأمين وإعادة التأمين التونسّية
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    الــمــحــور األول  
  

       
  اإلطار التشريعي والترتيبي لنشاط التأمين    
 
  

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

  
 مــجــلــة الــتــأمـيـن .1
 

 وتّم 1992 مارس 9 المؤرخ في  1992 لسنة   24صدرت مجلة التأمين بمقتضى القانون عدد       
  :إتمامها وتنقيحها 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  
ّلق بقانون المالية  يتع2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80القانون عدد  

  . 2004لسنة 
 .2005 أوت 15 المؤرخ في 2005 لسنة 86القانون عدد  
 يتعّلق بقانون المالية 2005 ديسمبر 19 المؤرخ في 2005 لسنة 106القانون عدد  

  .2006لسنة 
 

 :ة التــأمـيـن علـى خـمـسـة عـنـاويـن وهـــــيّلــوتـحتــوي مجـ
  

 .عقد التأمين   :  العـــــنوان األول    
 .تنظيم المهنة الخاصة بقطاع التأمين   :  العنوان الــــثاني   
 .التأمين في ميدان البناء   :  العنوان الثــــالث   
  .تأمين الصادرات   :  العنوان الــــرابع   
ك تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محر   :   العنوان الخـــامس

 .ونظام التعويض عن األضرار الالحقة باألشخاص في حوادث المرور
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 )47 إلى 1 من الفصول(عــقـد الـتــأمـيـن  .2

 

  عقد التأمين بصفة عامة    - أ
  

 أضيفت بموجب     44 و الفقرة الثانية من الفصل       34الفقرة الثانية والثالثة من الفصل عدد        
 .2002مؤرخ في أول أفريل  ال2002 لسنة 37الفصل الثالث من القانون عدد 

صل   صل   46الف ن الف رة م رة األخي انون    47 والفق ا بالق ع تنقيحهم أمين وق ة الت ن مجل  م
دد سنة  91ع ي  2001ل ؤرخ ف ة    2001 أوت 7 الم راءات اإلداري سيط اإلج ق بتب  المتعل

ة                 شاطات الراجع ة في الن الخاصة بالرخص االدارّية المسّلمة من قبل مصالح وزارة المالي
  .لنظرلها با

ة     6 يضبط شروط تطبيق الفصل      1993 جانفي   2  قرار وزير المالية المؤرخ في         من مجل
 .التأمين

ة المؤرخ في        ر المالي رار وزي وفمبر  22ق ة    2001 ن شروط العام ود    يضبط نموذج ال لعق
  .التأمين

  

 عقد التأمين البحري      - ب
  

انون عدد        من مجلة التجارة البحرية الصادرة بمق      365لى   إ 297الفصول من      13تضى الق
  .1962 أفريل 24 المؤرخ في 1962لسنة 

دد    ر ع سنة 216األم ي  1990 ل ؤرخ ف انفي 20 الم غ   1990 ج ي المبل الترفيع ف ق ب  يتعّل
ل                      ة بك ب أو األضرار الالحق األقصى لمسؤولية الناقل البحري في تعويض التلف أو التعّي

ضائع                  ل البحري للب ادة أساسا للنق ة     147تطبيق الفصل     (طرد أو وحدة تتخذ ع  من مجّل
 ).التجارة البحرية

دد   انون ع سنة 3الق ي  2004 ل ؤرخ ف انفي 20 الم ة   2004 ج ام مجل يح وإتم ق بتنق  يتعل
 .التجارة البحرية

دد    ر ع سنة 329األم ي  2004 ل ؤرخ ف ري 9 الم ام   2004 فيف ق أحك ة تطبي ق بكيفي  يتعل
صل  ة وخاصة شرو 55الف ة التجاري وانئ البحري ة الم ن مجل ك  م وقتي للمل غال ال ط اإلش

  .العمومي للموانئ البحرية التجارية
 

 الـتـأمـيـنـات الــوجــوبـيـّة   .3
 

 تـــأمــيـــن الـســيـــــّارات   - أ
  

أمين           و 2005 لسنة   86القانون عدد     المتعلق بإدراج عنوان خامس بمجّلة التأمين يخّص ت
ة     ام التعويض عن     المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البري ذات محرك ونظ

 .األضرار الالحقة باألشخاص في حوادث المرور
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دد   صل ع دد 19الف انون ع ن الق سنة 106 م ي 2005 ل ؤرخ ف سمبر 19 الم  2005 دي
 . يتعلق بإحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور2006والمتعلق بقانون المالية لسنة 

ة       2006جانفي   6قرار وزير العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في            يتعلق بالترسيم  في قائم
  .األطباء المتحّصلين على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني و األطباء الشرعّيين

ي      ؤرخ ف ة الم ر المالي رار وزي انفي 17ق ب    2006 ج سيير المكت د ت ضبط قواع ق ب  يتعل
 .المرآزي للتعريفة

ات       يتعلق با  2006 جانفي   17قرار وزير المالية المؤرخ في        لمصادقة على أنموذج المعطي
 .المطلوبة إلعداد عرض التسوية الصلحية

انفي    17قرار وزير المالية المؤرخ في         ام األساسي           2006 ج ى النظ  يتعلق بالمصادقة عل
ة المنخرطة في                   دول األجنبي ة مع ال للجمعية المهنية التي تتولى تطبيق المعاهدات المبرم

 .أنظمة البطاقات الدولية للتأمين
دد أ  ر ع سنة 873م ي 2006 ل ؤرخ ف ارس 27 الم ق  2006 م روط تطبي ضبط ش ق ب  يتعل

ة                   ات البري ى مستعملي العرب أمين عل ة الت أحكام الباب االول من العنوان الخامس من مجّل
ذات محّرك غير المسّجلة بإحدى سالسل التسجيل المعتمدة بالبالد التونسية و آذلك طرق              

 . د التأمين و صّحتهاصياغة الوثائق المثبتة لوجود عق
ي      ؤرخ ف ة الم ر المالي رار وزي ل 12ق أمين و     2006 أفري هادة الت كل ش ضبط ش ق ب يتعل

 .محتواها
ة    2006 ماي 2 المؤرخ في   2006 لسنة   1224أمر عدد     ة الوجوبي ات واألمثل  يضبط البيان

 .التي يتضمنها محضر البحث
ة      2006 جوان   1قرار وزير العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في            يتعلق بالترسيم  في قائم

 .األطباء المتحّصلين على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني 
ة والتضامن             شؤون اإلجتماعي ر ال ة ووزي ر الصحة العمومي ة و وزي ر المالي رار وزي و  ق

 يتعلق بضبط التعريفات اإلطارية لمصاريف  2006 جوان 8التونسيين بالخارج مؤرخ في   
 . المرورعالج متضرري حوادث

 يتعلق بضبط نسب المساهمات   2006 جويلة 24 المؤرخ في 2006 لسنة   2069أمر عدد    
 .المخّصصة لتمويل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطرق إحتسابها

ارين و األعضاء       يتعلق   2006 أوت 04قرار وزير المالية المؤرخ في        بتعيين األعضاء الق
 .المعوضين للمكتب المرآزي للتعريفة

دد أ  ر ع سنة 2336م ي 2006 ل ؤرخ ف دخل 2006  أوت28 الم راءات ت ضبط إج ق  ب  يتعل
صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخّصصة            

 .له
ي     ؤرخ ف سان الم وق اإلن دل و حق ر الع رار وزي بتمبر 2ق ي 2006 س يم  ف ق بالترس  يتعل

هادة ا   ى ش ّصلين عل اء المتح ة األطب اء   قائم دني واألطب ضرر الب دير ال ي تق اءة ف لكف
 .الشرعّيين

ي     ة  ف ة المحلي ة والتنمي ر الداخلي رار وزي وفمبر 28ق يس 2006 ن ين رئ ق بتعي           يتعل
 .وأعضاء اللجنة اإلستشارية للتصرف في صندوق الوقاية من حوادث المرور

اقية التعويض لحساب  يتعلق بالمصادقة على  إتف2006 ديسمبر 25قرار وزير المالية في  
 . الغير
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 2339 يتعلق بتنقيح ألمر عدد 2007 فيفري 12 المؤرخ في 2007 لسنة 275أمر عدد  
 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية 2006 أوت 28 المؤرخ في 2006لسنة 

 .من حوادث المرور و طرق تسييره و قاعدة و نسب المساهمات المخّصصة له
 يتعلق 2007 جوان 11و وزير الصحة العمومية المؤرخ في قرار وزير المالية  

 .بالمصادقة على الجدول القياسي لتحديد نسبة العجز الدائم
 يتعلق بالمصادقة على اإلتفاقية 2007 جوان 25 مؤرخ في 2007  لسنة 1487أمر عدد  

المتعلقة بتحديد حقوق و واجبات المؤّمنين و الصندوق الوطني للتامين على المرض 
بخصوص إسترجاع المبالغ المسّددة أو المستحّقة لفائدة المتضرر نتيجة حوادث المرور 

 .التي تكتسي صبغة شغلية
 يتعلق بضبط جدول معاوضة 2007 جويلية 17 مؤرخ في 2007 لسنة 1871أمر عدد  

 .الجرايات و بكيفية إحتساب رأس المال موضوع المعاوضة
 

  ألمـــراض الـمــهـنــيـةتـأمـيــن حــوادث الـشــغــل وا    - ب
  

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

 .األوامر والقرارات الصادرة تطبيقا للقانون المذآور: النصوص التطبيقية 
  

 الــتــأمــيــن علـــى الــمــــرض    - ت
  

 يتعلق بإحداث نظام التأمين على 2004 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71لقانون عدد ا 
 .المرض

 يتعلق بالتنظيم اإلداري 2005 فيفري 16 المؤرخ في 2005 لسنة 321األمر عدد  
 .والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض

ق بتنظيم المجلس الوطني   يتعل2005 أوت 9 المؤرخ في 2005 لسنة 2192األمر عدد  
 .للتأمين على المرض

  يتعلق بضبط شروط2005 نوفمبر 21 المؤرخ في 2005 لسنة 3030أمر عدد  
وإجراءات تحمل هياآل الضمان اإلجتماعي للمعلوم التعديلي المستوجب على األشخاص 

 .المعوقين بعنوان عالجهم و إقامتهم بهياآل الصّحة العمومية
وإجراءات   يتعلق بضبط صيغ2005 نوفمبر 21 المؤرخ في 2005  لسنة3031أمر عدد  

     المؤرخ في2004 لسنة 71ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 
 .  المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض2004أوت  2
 يتعلق بضبط صيغ و إجراءات 2005 ديسمبر 6 المؤرخ في 2005 لسنة 3154أمر عدد  
رام اإلتفاقيات المنظمة للعالقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي إب

  .الخدمات الصحية واإلنخراط فيها
 فيفري 22قرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ  

طني  يتعلق بالمصادقة على اإلتفاقية اإلطارية لتنظيم العالقات بين الصندوق الو2006
 .للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص

 أوت مؤرخ في أّول من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارجرار ق 
لعالقات بين الصندوق الوطني المنظمة ل اإلتفاقية اإلطارية سحب أحكامب يتعّلق 2006
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 على أطباء االسنان ي القطاع الخاصللتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية ف
 . الممارسين بصفة حّرة 

فيفري  6 قرار من وزير الشؤون االجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج مؤرخ 
 يتعلق بالمصادقة على اإلتفاقية القطاعية ألطباء الممارسة الحّرة بين الصندوق 2007

 .باء الممارسة الحّرةالوطني للتأمين على المرض و النقابة التونسية ألط
فيفري  6قرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ  

 يتعلق بالمصادقة على اإلتفاقية القطاعية لبيولوجيي الممارسة الحّرة بين 2007
 .الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لبيولوجيي الممارسة الحّرة

فيفري  6ر الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ قرار من وزي 
 يتعلق بالمصادقة على اإلتفاقية القطاعية ألطباء األسنان الممارسين بصفة حّرة 2007

بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية ألطباء األسنان الممارسين 
 .بصفة حّرة

 االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير قرار مشترك من وزير الشؤون 
 يتعلق بتحديد قوائم اإلختصاصات واألعمال 2007 أفريل 13الصحة العمومية مؤرخ 

الطبية وشبه الطبية واألدوية واآلالت ومصاريف النقل الصّحي وقائمة الخدمات الصحية 
مين على أقاعدي للتالتي تستوجب الموافقة المسبقة المتكفل بها في إطار النظام ال

 .المرض
 ماي 2قرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في  

 يتعلق بالمصادقة على اإلتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين 2007
 .الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة

تصنيف بعض المراآز يتعّلق ب 2007 ماي 2 المؤرخ في 2007لسنة  1073أمر عدد  
 .آمراآز مختّصة

 جوان 1قرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في  
 يتعلق بالمصادقة على اإلتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين 2007

ض من جهة ونقابتي صيادلة البيع بالتفصيل العاملين الصندوق الوطني للتأمين على المر
 .بالنهار وصيادلة البيع بالتفصيل العاملين بالليل من جهة أخرى

 يتعّلق بضبط مراحل تطبيق 2007 جوان 11 المؤرخ في 2007 لسنة 1366أمر عدد  
 والمتعلق بإحداث نظام 2004 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71أحكام القانون عدد 

ين على المرض على مختلف أصناف المضمونين االجتماعيين المنصوص عليهم للتأم
 .بمختلف األنظمة القانونية للضمان اإلجتماعي

إجراءات  يتعّلق بضبط صيغ و2007 جوان 11 المؤرخ في 2007 لسنة 1367أمر عدد  
 .ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض

 يتعّلق بضبط قاعدة إحتساب 2007 جوان 18 المؤرخ في 2007 لسنة 1406 أمر عدد 
نسب اإلشتراآات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض ومرحلية 

 .تطبيقها
قرار مشترك من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير  

بتحديد قائمة األمراض الثقيلة أو المزمنة  يتعلق 2007 جوان 25الصحة العمومية مؤرخ 
 .المتكفل بها آليا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض
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قرار مشترك من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير  
 يتعلق بضبط قائمة الخدمات اإلستشفائية 2007 جوان 29الصحة العمومية مؤرخ 

الصحية الخاصة المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض المسداة بالهياآل 
 .والمتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض

قرار مشترك من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير  
مدة في  يتعلق بضبط قائمة األدوية الجنيسة المعت2007 أوت 15الصحة العمومية مؤرخ 

 .تحديد األسعار المرجعية لألدوية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض
 أوت 15قرار من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ  

 اإلتفاقية القطاعية ألطباء الممارسة 1 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2007
طني للتأمين على المرض والنقابة التونسية ألطباء الممارسة الحّرة بين  الصندوق الو

 .الحّرة
 أوت 15قرار من وزير الشؤون االجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج مؤرخ  

 لإلتفاقية 2 والملحق التعديلي عدد 1 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2007
صندوق الوطني للتأمين على المرض القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة  بين ال

 .والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة
  

  الـتــأمـيـن مــن الـحــريــق   - ث
  

 ديسمبر 31  المؤرخ في1980 لسنة 88 عدد القانون من 32 و31 و29الفصـــول  
 . التي أوجبت ضرورة التأمين من الحريق1981 والمتعّلق بقانون المالية لسنة 1980

 يتعلق بضبط شروط تنفيذ 1981 نوفمبر 24 المؤّرخ في 1981 لسنة 1595 عدد األمر 
 1980 لسنة 88 من القانون عدد 32و 31، 29الواجبات المنصوص عليها بالفصول 

 .1980  ديسمبر31المؤرخ في 
  

  تــأمــيــن نــقــل البــضــائــع عنــد التــوريـــد   - ج
  

 ديسمبر 31 المــؤرخ في 1980 لسنــة 88ــدد  من القــانـون ع32 و31 و30الفصــول  
 التي أوجبت ضــرورة تأمين نقـــل 1981 والمتعّلق بقــانون المــالية لسنة 1980

  .البضائع عند التوريد
 يتعلق بضبط شروط تنفيذ 1981 نوفمبر24 المــؤرخ في 1981 لسنــة 1596األمر عـدد  

   المؤرخ في88 من القانون عدد 32و 31 و30الواجبات المنصوص عليها بالفصول 
 . 1980 ديسمبر 31 
        يتعلق بتنقيح األمر 1999 أآتوبر 27 المؤرخ في 1999 لسنة 2364األمر عدد  

 .1981 نوفمبر 24 المؤرخ في 1981 لسنة 1596عدد 
  

  الـتـأمـيــن فــي مـيــدان الـبــنــاء   - ح
  

 يتعلق بالمسؤولية والمراقبة 1994 جانفي 31 المؤرخ في 1994 لسنة 9القانون عدد  
  . الفنية في ميدان البناء

 لسنة 10 أضيفت بالقانون عدد 100 إلى 95الفصول من (العنوان الثالث لمجلة التأمين  
  . آّرس إلزامّية التأمين في ميدان البناء)1994 جانفي 31 المؤرخ في 1994
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 ضبط قائمة المنشآت يتعلق ب1995مارس  6 المؤرخ في 1995 لسنة 415األمر عدد  
 .غير الخاضعة لوجوب تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها

 يتعلق بضبط مهام المراقب 1995 مارس 6 المؤرخ في 1995 لسنة 416األمر عدد  
 .الفني وشروط منح المصادقة

 لسنة 415 مكّمل لألمر عدد 1997 جويلية 14 المؤرخ في 1997 لسنة 1360األمر عدد  
غير الخاضعة لوجوب   يتعلق بضبط قائمة المنشآت1995 مارس 6 المؤرخ في 1995

 .تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها
  

 تــأميــن المســؤولــيــة المهــنــيــة لبـعــض األنــشـــطــة     - خ
  

 : المخيمات السياحية  
 والمتعّلق بتنظيم 1978 سبتمبر 25 من قرار وزير التجارة المؤرخ في 13الفصل  

  .المخيمات السياحية
 : الوآيل العقاري

الوآيل   يتعلق  بتنظّيم مهنة1981 جوان 23 المؤرخ في 1981 لسنة 55القانون عدد   
  .العقاري

 يتعلق بكيفية منح البطاقة 1981 ديسمبر 22 المؤرخ في 1981 لسنة 1814األمر عدد  
  .)3لفصل ا(المهنية للوآيل العقاري 

 : المصاعد والتجهيزات المشابهةتجارة 
 يتعلق بتنظيم تجارة المصاعد 1987 أوت 2 المؤرخ فـي 1987 لسنة 49القـانون عـدد   

 )5 و3الفصلين (والتجهيزات المشابهة 
  : وآاالت األسفار

 يتعلق بترآيبة وطرق عمل 1987  فيفري17 المؤرخ في 1987 لسنة 273األمر عدد  
 .ألسفارلجنة تسليم إجازات وآاالت ا

  :المؤسسات الصحية الخاصة
 يتعلق بالتنظيم الصحي 1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63 القانون عدد  

 ).59 و48الفصلين (
  :تنظيم وتنمية التربية البدنية و األنشطة الرياضية

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

 يتعلق بوآالء العبور 1995 أفريل 14 المؤرخ في 1995 لسنة 32 عدد  القانون 
 .)34 و19الفصلين (

 :المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تنقل أو تتصرف في النفايات
 يتعلق بالنفايات وبمراقبة 1996 جوان 10 المؤرخ في 1996 لسنة 41 القانون عدد  

 )34الفصل (التصرف في إزالتها 
  : لرعاية المسنينالمؤسسات الخاصة

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

 :المصفون والمؤتمنون العدليون 
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 يتعلق بالمصفين 1997 نوفمبر 11 المؤرخ في 1997 لسنة 71 القانون عدد  
 وقرار وزير )39الفصل (عدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين والمؤتمنين ال

 يتعلق بتحديد المبلغ األدنى لعقد التأمين على 1999 أفريل 15العدل المؤرخ في 
 .المسؤولية المدنية للمصفين والمؤتمنين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين

  :مــراآــز تصـفـيـة الـــدم
 يضبط قائمة الوثائق 1998 أفريل 27حـة العمـوميـة المـؤرخ فـي  قـرار وزيـر الص 

 ).4الفصل (المشترطة للترخيص إلستغالل أو توسيع أو نقل أو إحالة مرآز تصفية الدم 
   :الشرآات المهنية للمحامين

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

 :األنـشـطـة بالـمـوانـىء الـبـحـرية التـجــاريـة
 يتعلق بإصدار مجلة 1999 مارس 18 المؤرخ في 1999 لسنة 25 القانون عدد  

 ).82الفصل (الموانىء البحرية التجارية 
 :التجارة اإللكترونية 

 يتعلق بالمبادالت والتجارة 2000 أوت 9 المؤرخ في 2000 لسنة 83 القانون عدد  
  .لكترونيةاإل

 يتعلق بالمصادقة على 2001 جويلية 17 المؤرخ في 2001 لسنة 1667 األمر  عدد  
 .آراس الشروط الخاصة بممارسة  نشاط مزود خدمات المصادقة البنكية

 

  :ون الدراميةنإنتاج و ترويج الف
 يتعلق بضبط شروط إحداث 2001 جويلية 27 المؤرخ في 2001 لسنة 1986األمر عدد  

  .ل المحترفة إلنتاج الفنون الدرامية وترويجهاالهياآ
  

 الـتــأمــيــنــات األخـــرى .4
 

  )العنوان الرابع من مجلة التأمين( تــأمــيـــن الصـــادرات  --  أأ
  

 أفريل 28 المؤرخ في 1997 لسنة 24أضيفت بالقانون عدد ( 109 إلى 101الفصول من  
1997.( 

 يتعلق بضبط تراتيب وشروط 1998  أوت31 المؤرخ في 1998 لسنة 1690األمر عدد  
 2002 لسنة 2074تسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير والذي تّم تنقيحه باألمر عدد 

  ).1998 لسنة 1690 من األمر عدد 11ألغى الفصل ( 2002 سبتمبر 10المؤرخ فــي 
 يتعلق بإحداث صندوق ضمان 1999 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 95القانون عدد  

  .لصادرات لمرحلة ما قبل الشحنتمويل ا
 يتعلق بضبط شروط تسيير 2000 جانفي 3 المؤرخ في 2000 لسنة 23األمر عدد  

صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ضمان قروض 
 .تمويل الصادرات
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   التـــأمــيـن الــفــالحــــي  - ب
  

 52الفصول ( الناجمة عن الجوائح الطبيعية الصندوق التعاوني لجبر األضرار الفالحية  
 ديسمبر 31 المؤرخ في 1986 لسنة 106 من قانون المالية عدد 56 و55 و54 و53و

  .)1987 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1986
يضبط إبتداء من الموسم  : 1988 ماي 21 المؤرخ في 1988 لسنة 948األمر عدد  

ق التعاوني لجبر األضرار الفالحية الناجمة عن  مجال تدخل الصندو1989-1988الفالحي 
  . الجوائح الطبيعية ومقدار مساهمة الفالحين فيه ونسبة التعويض لهم

 يتعلق بضبط تراتيب وشروط 1988 ماي 21 المؤرخ في 1988 لسنة 949األمر عدد  
  .ةتدخل  وتسيير الصندوق التعاوني لجبر األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعي

 

 الـمــهــن الــخاصــة بـقـطاع الـتــأمــيــنالـمــهــن الــخاصــة بـقـطاع الـتــأمــيــن .5
 

 مؤســســات الـتـأمــيــن  - أ
  

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

  .2002مؤرخ في غرة أفريل  ال2002 لسنة 37 مكرر تّم تنقيحه بالقانون عدد 58الفصل  
 يتعلق بضبط األحكام 1992 ديسمبر 31 المؤرخ في 1992 لسنة 2257األمر عدد  

  .النموذجية  للنظم األساسية لشرآات التأمين ذات الصبغة التعاونية
 يتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة 2000 جوان 26قرار وزير المالية المؤرخ في  

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

 يتعلق بضبط قائمة اإلحتياطات الفنية 2001 فيفري 27قرار وزير المالية المؤرخ في  
اإلحتياطات والذي تّم لمؤسسات التأمين وطريقة إحتسابها وشروط توظيف أموال تلك 

  .2005 مارس 28تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 
 يتعلق بضبط قائمة أصناف التأمين الواردة 1993 جانفي 2قرار وزير المالية المؤرخ في  

 أوت 8 من مجلة التأمين والذي تّم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 49بالفصل 
2002. 

 يتعلق بضبط محتوى الملف الوارد 2002 سبتمبر 2ؤرخ في قرار وزير المالية الم 
  .)تكوين مؤسسة إعادة التأمين( من مجلة التأمين 48بالفصل 

 يتعلق بضبط قائمة وأشكال وثائق وجداول 2003 مارس 7قرار وزير المالية المؤرخ في  
    المتابعة الظرفية لنشاط مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها بالفصل

  .جديد من مجلة التأمين 60
 يتعلق بضبط الوثائق المكونة للتقرير 2005 أآتوبر 3قرار وزير المالية المؤرخ في  

ألغي قرار وزير المالية المؤرخ (  من مجلة التأمين60السنوي المنصوص عليه بالفصل 
 ).2001 جويلية 31في
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  ـــرارالــوسطاء وخـبــراء الـتـأمـيـن ومعايـنـــو األضـ    - ب
  

 المؤرخ 2002 لسنة 37أضيفت بالقانون عدد (  من مجلة التأمين78 و73,69الفصول  
  ).2002 أفريل 1في 

 والمتعّلق بتبسيط اإلجراءات 2001 أوت 7 المؤرخ في 2001 لسنة 91القانون عدد  
اإلدارية الخاصة بالرخص اإلدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات 

 والفقرة األخيرة 80 والفصل 79عة لها بالنظر والذي نّقح الفقرة األخيرة من الفصل الراج
  . من مجلة التأمين81من الفصل 

 2003 لسنة 80أضيفت بالقانون عدد (  من مجلة التأمين78 و76,70,69الفصول  
 ).2003 ديسمبر 29المؤرخ في 

لق بضبط ترآيبة وطرق  يتع1992 ديسمبر 31 المؤرخ في 1992 لسنة 2259األمر عدد  
  . من مجلة التأمين71جنة المنصوص عليها بالفصل تسيير الّل

 يتعلق بضبط الشروط التي يجب 2002 مارس 5 المؤرخ في 2002 لسنة 543األمر عدد  
أن تتوفر في الخبراء اإلآتواريين لإلشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة المنصوص 

 .أمين من مجلة الت47عليها بالفصل 
 يتعلق بضبط شروط ترسيم 2002 مارس 5 المؤرخ في 2002 لسنة 544األمر عدد  

 من مجلة 80الخبراء ومعايني األضرار وتشطيب أسمائهم والمنصوص عليها بالفصل 
 .التأمين

 يتعلق بالمصادقة على آّراس شروط تضبط 2002 جوان 5قرار وزير المالية المؤرخ في  
 .إلآتواري لتحديد تعريفة التأمين على الحياةشروط ممارسة مهمة الخبير ا

 يتعلق بالمصادقة على آّراس شروط تضبط 2002 جوان 5قرار وزير المالية المؤرخ في  
 .شروط ممارسة مهمة خبراء التأمين  ومعايني األضرار

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

 .2004 مارس 10والذي تّم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 
 

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

 ى القانون  من مجلة التأمين تّم تنقيحها وإتمامها بمقتض82  من الفصل عدد  3الفقرة  
 .2001 أوت 7 المؤرخ في 2001 لسنة 91عدد 

 37من مجلة التأمين تّم تنقيحهم بمقتضى القانون عدد 89و 88,83,82الفصول عدد  
 .2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002لسنة 

 2002 لسنة 37 مكرر من مجلة التأمين تّم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 89الفصل عدد   
 .2002 المؤرخ في غرة أفريل
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 الـهـيــاآــل األخــرى لـلـتـأمـيــنالـهـيــاآــل األخــرى لـلـتـأمـيــن .6
 

  ســات التــأمـيــن وإعــادة التــأمــيــن غــيـــر المقــيــمــةمــؤّس  - أ
  

  . من مجلة التأمين68 و67الفصالن  
 يتعلق بتشجيع المؤسسات 1985 ديسمبر 6 المؤرخ في 1985 لسنة 108القانون عدد  

  )28الفصل (ساسا مع غير المقيمين المالية والبنكية التي تتعامل أ
  

   صنــدوق ضـــمـــان الـمــؤمــن لــهــــم    - ب
  

 2000 ديسمبر 25 المؤرخ في 2000 لسنة 98 من القانون عدد 39 إلى 35الفصالن من  
  . والذي أحدث صندوق ضمان المؤمن لهم2001والمتعّلق بقانون المالية لسنة 

 يتعلق بضبط شروط  تدخل 2002 فيفري 14 المؤرخ في 2002 لسنة 418األمر عدد  
       وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم الذي تّم تنقيحه باألمر 

 2005 لسنة 2025 وباألمر عدد 2002 سبتمبر 23 المؤرخ في 2002 لسنة 2123عدد 
  .2005 جويلية  18المؤرخ في 

بتسمية أعضاء لجنة ضمان المؤمن  يتعلق 2003 أوت 13قرار وزير المالية المؤرخ في  
 فيفري 14 المؤرخ في 2002 لسنة 418 من األمر عدد 3لهم المنصوص عليها بالفصل 

2002.  
  

  صـناديــق التــأمـيـن الـتــعـاونــي الـفـــالحــي      - ت
  

  . يتعلق بصناديق التأمين التعاوني الفالحي1931 مارس 26األمر المؤرخ في  
  

  ت ذات الصبغة التعاونيةالجمعيات أو الشرآا    - ث
  

  . يتعلق بالشرآات التعاونية1954 فيفري 18األمر المؤرخ في  
 ماي 26قرار آاتب الدولة للتخطيط والمالية والصحة والشؤون اإلجتماعية المؤرخ في  

  .  يتعّلق بضبط القانون األساسي النموذجي للمؤسسات التعاونية1961
 يتعلق بتنقيح 1984 سبتمبر 17ة المؤرخ في قرار وزيري المالية والشؤون اإلجتماعي 

 .القانون األساسي الّنموذجي للمؤسسات التعاونية
  

      تـنـظـيــم الــمــهــنــة  ..77
  ســـلطـــة اإلشــــــراف : الهـيـئـة العـــامــة للـتـأمـيــن  --  أأ

  

 556 الذي نّقح األمر عدد 2001 نوفمبر 26 المؤرخ في 2001 لسنة 2729األمر عدد  
 . يتعّلق بتنظيم وزارة المالّية1991 أفريل 23  المؤرخ في  1991 لسنة

 

  الجـــمـعـيـــة المـهـنـيـة لمــــؤسسات الـتـــأمــيــن   - ب
 

 المؤرخ في غرة 2002 لسنة 37 بالقانون عدد انّقح( من مجلة التأمين 92 و91الفصالن  
 ).2002أفريل 
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  ـجــنة اإلسـتــشــارية للتأمــيـــن المجلــس الــوطنــي  للتــأمـيــن واللـ  - ت
 

  .  من مجلة التأمين94 و93الفصالن  
 يتعلق بضبط ترآيبة 1992 ديسمبر 31 المؤرخ في 1992 لسنة 2258األمر عدد  

وقواعد تسيير المجلس األعلى للتأمين واللجنة اإلستشارية للتأمين الذي تّم تنقيحه باألمر 
  .2002فري  في27 المؤرخ في 2002 لسنة 512عدد 

 يتعلق بتعيين أعضاء المجلس الوطني 2003 أآتوبر 22قرار وزير المالية المؤرخ في  
 .للتأمين

  

      جــبــايــة عـمـلـيــات الـتــأمــيــنجــبــايــة عـمـلـيــات الـتــأمــيــن  ..88
 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 48 و39 و38الفصول  

 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114الشرآات الصادرة بمقتضى القانون عدد 
1989.  

 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة 101 و100 و45 و40الفصول  
  .1993 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 53بمقتضى القانون عدد 

: الجزء الثالث ( من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 149 إلى 144الفصول من  
أضيفت بمقتضى الفصول ) المعلوم الوحيد على التأمين: ن األول العنوا: المعاليم األخرى 

 1996 ديسمبر 30 المؤرخ في 1996 لسنة 113 من القانون عدد 36و 35 و34
  .1997والمتعّلق بقانون المالية لسنة 

 1996 ديسمبر 30 المؤرخ في 1996 لسنة 113 من القانون عدد 48 و47و 46الفصول  
 أحدثت صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن 1997لسنة والمتعّلق بقانون المالية 

 .بالطرقات وحّددت مساهمات المؤمن لهم ومؤسسات التأمين في هذا الصندوق
 ديسمبر 29 المؤرخ في 1997 لسنة 88 من القانون عدد 54 و53 و52 و51الفصول  

ر عقود تخّص تشجيع اإلدخار في إطا: 1998 والمتعّلق بقانون المالية لسنة 1997
  .التأمين على الحياة

 والمتعّلق 2000 ديسمبر 25 المؤرخ في 2000 لسنة 98 من القانون عدد 45الفصل  
خّفض من نسبة المعلوم الوحيد على عقود التأمين الفالحية  : 2001بقانون المالية لسنة 

  .والصيد البحري
  والمتعّلق 2002 ديسمبر 17 المؤّرخ في 2002 لسنة 101 من القانون عدد 74الفصل  

تحيين األحكام المتعّلقة بالمساهمة لفائدة صندوق الحماية  : 2003بقانون المالّية لسنة 
المدنّية وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحيد قاعدة احتسابها مع قاعدة احتساب المعاليم 

  .على التأمين
 المالية  والمتعلق بقانون2001 ديسمبر 28 المؤرخ في 2001 لسنة 123القانون عدد  

 المتعلق بتحيين قائمة المدخرات واإلحتياطات الفنية القابلة 33الفصل  : 2002لسنة 
 المتعلقة بطرح 47 إلى 45للطرح من قاعدة الضريبة على المؤسسات والفصول من 

أقساط التأمين الجماعي على الحياة من قاعدة الضريبة على الدخل والضريبة على 
 .الشرآات

 يتعلق بضبط قائمة المنافع 2003 ماي 19 مؤرخ في 2003سنة  ل1098األمر عدد  
  .المستثناة من قاعدة اإلشتراك بعنوان أنظمة الضمان اإلجتماعي
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 والمتعّلق 2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80 من القانون عدد 43الفصل  
 إلى إعفاء العموالت المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين: 2004بقانون المالية لسنة 

  .وسطاء التأمين من األداء على القيمة المضافة
 والمتعّلق 2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80 من القانون عدد 44الفصل  

إعفاء اإليرادات العمرية المدفوعة في إطار عقود التأمين : 2004بقانون المالية لسنة 
  .على الحياة  من الضريبة على الدخل

 2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80انون عدد  من الق77 و76الفصلين  
  .إعفاء الوصوالت من معلوم الطابع الجبائي: 2004والمتعّلق بقانون المالية لسنة 

 والمتعّلق 2004 ديسمبر 31 المؤرخ في 2004 لسنة 90 من القانون عدد 61الفصل  
جبائية بعنوان التأمين مزيد إحكام اإلنتفاع باإلمتيازات ال: 2005بقانون  المالية لسنة 

 .على الحياة
 والمتعّلق 2006 ديسمبر25 المؤرخ في 2006 لسنة 85 من القانون عدد 81الفصل  

 .توضيح مجال الخصم من المورد بعنوان الصفقات: 2006بقانون المالية لسنة 
  
  :نــصــوص مـخـتـلـفـة  -99

 

حداث المجلس الوطني  يتعلق بإ2002 جانفي 8 المؤرخ في 2002 لسنة 21األمر عدد  
 لسنة 2241لسالمة المرور وتنظيم طرق سيره الذي تّم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

  .2003 أآتوبر 27 المؤرخ في 2003
 يتعلق بسحب الترخيص الممنوح إلى 2003 سبتمبر 26قرار وزير المالية المؤرخ في  

 جميع العقود المكونة وتحويل" اإلتحاد"الشرآة التعاضدية  للتأمين وإعادة التأمين 
إبتداء من غرة أآتوبر "  التأمين التعاوني اإلتحاد"لمحفظة اإلتحاد سابقا إلى مؤسسة 

2003.  
 المتعلق بتعيين أعضاء 2004 ماي 25قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في  

  .بالّلجنة اإلستشارية للمجلس الوطني لسالمة المرور
 يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص 2004 سبتمبر 10خ في قرار وزير المالية المؤر 

           المؤرخ في 2003 لسنة 75 من القانون عدد 76 و74 و70عليها بالفصول 
 والمتعّلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاب ومنع غسل 2003 ديسمبر 10

 .األموال
تدعيم سالمة العالقات  يتعلق ب2005 أآتوبر 18 المؤرخ في 2005 لسنة 96قانون عدد  

 .المالية
 يتعلق بتسمية أعضاء في المجلس 2006 مارس 30قرار وزير المالية المؤرخ في  

 .الوطني للتأمين
 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 2006 أآتوبر 18 المؤرخ في 2006 لسنة 1294أمر عدد  

 .ية المتعّلق بتدعيم سالمة العالقات المال2005 لسنة 96 من القانون عدد 23
 يتعلق بضبط محتوى التقرير السنوي 2006 جوان 17قرار وزير المالية المؤرخ في  

     الواجب توقيعه و تقديمه إلى مراقب أو مراقبي الحسابات من قبل الهيئات المديرة 
 .والمكّلفين بالشؤون المالية
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 وطني  يتعلق بإحداث مجلس2006 جوان 26 المؤرخ في 2006 لسنة 1826أمر عدد  
 .طرق تسييرهخدمات و بضبط مشموالته ولل

 يتعلق بتسمية عضوين في المجلس 2007 فيفري 27قرار وزير المالية المؤرخ في  
 .الوطني للتأمين

 يتعلق بغلق نيابة تأمين في 2007 أفريل 2 المؤرخ في 2006 لسنة 844أمر عدد  
 .تونس تابعة لمجمع تونس للتأمين

 يتعلق بتسمية أعضاء في المجلس 2007يلية  جو9قرار وزير المالية المؤرخ في  
 .الوطني للمحاسبة
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    الــمــحــور الــــثــــّانـــي  
         

 الهيــكـــل التـــنــظيــــمــــي  
  

  

  :إن الهيئات واألجهزة المعاونة والمؤسسات المكونة لسوق التأمين التونسي هـــــي 
  

 .أمينالمجلس الوطني للت 
 .سلطة اإلشراف والرقابة 
 .مؤسسات التأمين وإعادة التأمين 
 .الجامعة التونسّية لشرآات التأمين 
 .وسطاء التأمين 
 .خبراء التأمين ومعاينو األضرار 

 
  

I. المــجــلـــس الـــوطــنــي للــتــأمــيــن 
  

ا عليه الوزير في المواضيع التي يطرحه  النظر وإبداء الرأي  يتولى المجلس الوطني للتأمين
المكلف بالمالية  وخاصة المسائل المتعلقة بوضعية قطاع التأمين والسبل الكفيلة بالنهوض 

  .بخدماته
  

ويرأس المجلس الوطني للتأمين الوزير المكلف بالمالية ويضم أعضاء يمثلون مؤسسات 
  .التأمين وجل الوزارات والجمعيات المهنية وأساتذة جامعيين

  
  

II. سـتــشـــاريــة للــتـأمــيــنالّلجــنــة اإل 
  

صلب المجلس الوطني للتأمين، إبداء الرأي بشأن منح  تتولى الّلجنة اإلستشارية للتأمين المحدثة
الترخيص لكل مؤسسة تتعاطى في نطاق نشاطها العادي إآتتاب وتنفيذ عقود التأمين وفقا ألحكام 

سحب (تي يتخذها الوزير المكلف بالمالية مجلة التأمين أو بشأن تسليط العقوبات واإلجراءات ال
الترخيص ، إقرار التحويل الوجوبي لجزء من محفظة عقود مؤسسة تأمين أو لكامل تلك 
المحفظة إذا تعذر عليها مواصلة أنشطتها أو إذا لم تعد حالتها المالية توفر الضمانات الكافية 

 ).هاالتي تمكنها من الوفاء بتعهداتها إلى مؤسسة أخرى مرخص ل
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III. سلــطــة اإلشــــراف والــرقـــابــــــة 
  

تتولى وزارة المالية أعمال اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين وعهدت هذه المهمة إلى الهيئة 
  :العامة للتأمين التي آلفت خاصة بـــــ

  

اية حقوق مراقبة مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والمهن المتصلة بالقطاع وذلك بهدف حم 
 .المؤمن لهم والمحافظة على قدرة المؤسسات على الوفاء بإلتزاماتها

دراسة آل المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتقنية واإلقتصادية المتعلقة بعمليات  
 .التأمين وإعادة التأمين وإعداد النصوص المتعلقة بها

  .لتأميندراسة آل المسائل المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع ا 
 .متابعة نشاط التأمين 

   : نــــــن مــيـــأمــتــة للـــامــــعـــئة الــيــون الهـــوتتك
  

  لــجـنـــة رقـــابــــة الــتـــأمــيــــن .1
  

وهي مكلفة خاصة بعمليات الرقابة على مؤسسات التامين ومؤسسات إعادة التأمين والمهن 
  :  أساسا حسب الصيغ التاليةوتنجز هذه العمليات.  المتصلة بالقطاع

  

 .رقابة معمقة للوضعية الفنية والمالية 
 .رقابة مرآزة على بعض أوجه التصرف أو الحسابات 
 .رقابة متابعة وخاصة منها متابعة البرامج التصحيحية لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين 

  

. ة بقطاع التأمينويمكن أن تكّلف بإجراء مهمات بحث حول التشكيات أو المسائل ذات الصل
  .وتنجز عمليات الرقابة المذآورة سواء على الوثائق أو على عين المكان

  

  وحــدة الـــدراســات والتــشــريـــع وتــــطــويــــر الــقــــطاع   .2
  
 :ة بـــــــــــاصـــــة خــــلفــكـــي مــــوه
  

 إعادة التأمين وإعدادت التأمين ودراسة آل المسائل المتعلقة بتطوير نشاط مؤسسا 
 .النصوص التشريعية والترتيبية الالزمة

 .متابعة النتائج الفنية والمالية ألصناف التأمين 
دراسة الملفات الخاصة بمنح الترخيص لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين  

 .ووسطاء التأمين
 .دراسة المسائل المتعلقة بالعمليات المالية لقطاع التأمين 
 .عمليات إعادة التأمين وشرآات التأمين وإعادة التأمين غير المقيمةمتابعة  
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  .خــلــيــة الــشــــؤون اإلداريــــة .3
  

 .خــلــيـــة اإلعـــالمــيـــة .4
 

  
  

  

IV. مـــؤسـسـات الـتـأمـيـن وإعــادة الـتـأمـيـن 
  

  مـؤسســات التــأمين وإعــادة التــأمــيـن المــقــيـمــة -1
  

تأمين وإعادة التأمين المقيمة هي المؤسسات الخاضعة للتشريع التونسي مؤسسات ال
  .والمرخص لها بتأمين األخطار الواردة بالبالد التونسّية واألشخاص القاطنين بها

  
 مؤسسة تتوزع حسب أشكالها وأصناف التأمين التي 18ويبلغ عدد هذه المؤسسات 

  :تستغلها  آما يــلــي
 

                                      أصـناف التــــأمـــيــــن                                   أصـناف التــــأمـــيــــن          
التأمين على التأمين على   آل األصنافآل األصناف أشكال المؤسساتأشكال المؤسسات

  الحياةالحياة
تأمين القروض تأمين القروض 

  التجاريةالتجارية
تأمين تأمين 
  الصادراتالصادرات

  المجموعالمجموع  إعادة التأمينإعادة التأمين

 15 1 1 1 2 10 شرآة خفية اإلسم
ــــ ــــ ــــ ــــ 3 تعـــاونــيــة  3 

 18 1 1 1 2 13 وعـــــــمـــالمج
  

 مؤسسات 4 مؤسسة مقيمة تزاول جميع أصناف التأمين و13هذا الجدول أن خالل يتضح من 
  .دون سواه ومؤسسة متخصصة في إعادة التأمينمن التأمين متخصصة في صنف واحد 

  
تساهم الدولة في (وتجدر اإلشارة  أيضا أنه يوجد من بين هذه المؤسسات مؤسستين عموميتين 

مؤسسة تزاول جميع أصناف التأمين ومؤسسة متخصصة في : إلسمآلها خفية ا) رأس مالها
  .)تأمين قروض التصدير ومخاطر عدم الدفع(تأمين الصادرات 

  
  

  الغير مقيمة مؤسسات التأمين وإعادة التأمين -2
    

وإعادة التأمين الغير مقيمة أساسا مع غير المقيمين وتمارس نشاطها   تتعامل مؤسسات التأمين
  .ر المقيمين وعمليات إعادة التأمينلتأمين األشخاص غي

  
 لشرآات ا تمثل فروع3قانون التونسي ومنها إلى الواحدة تخضع  4ويبلغ عدد هذه المؤسسات 

  .تأمين أجنبية
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V. الــجــامـعــة الـتـونـسـيـّة لـشــرآــات الـتـأمـيـن 
  

التأمين وإعادة  وتضم جميع مؤسسات 1973تأسست الجامعة التونسّية لشرآات التأمين سنة 
وقد تّم النظر في هيكلتها في . التأمين المرخص لها بأن تتعاطى عمليات التأمين وإعادة التأمين

 حيث وقع إدخال بعض 2001 بعد صدور مجلة التأمين وسنة 1993مناسبتين خالل سنة 
  .التعديالت على نظامها األساسي ونظامها الداخلي

    

  : ــىـــــة إلوتـهـدف الــجــامــعــة خــاصــ
  

دراسة المصالح اإلقتصادية واإلجتماعية لمنخرطيها والدفاع عنها وطرح جميع المسائل التي   
 .تهم المهنة على سلطة اإلشراف

 . المؤسسات والمنظمات عندما يكون هذا التمثيل مطلوبالدىتمثيل المهنة  
إتفاقيات تتعلق بالتعريفات العمل على تحسين وتنمية الخدمات المقدمة للعموم وإعداد وإبرام  

 .والشروط العامة لعقود التأمين والمنافسة والتصرف المالي
مؤسسات العضوة التنمية المبادالت وتنظيم العالقات المهنية والفنية واإلحصائيات بين  

 .ومراقبة حسن إنجاز هذه المبادالت وتطوير هذه العالقات
 .يندعم التعليم والتكوين والبحث في ميدان التأم 
 .الحرص على إقامة عالقات طيبة بين األعضاء 
 .تنظيم المصالحة والتحكيم في النزاعات التي تنشأ بين األعضاء 
 .المشارآة في المؤتمرات والندوات 
 .دعم أعمال الوقاية 
 .آتابة المكتب المرآزي للتعريفة 

  

V.  وســطــاء الـتـأمـــيــن 
  

  :ات التأمين على العموم وهــــم وسيط لعرض عملي 652تستعين مؤسسات التأمين ب 
  

 .580 نـــواب تأمين وعددهم 
 .48سماسرة التأمين وعددهم  
 .24 وعددهممنتجو التأمين على الحياة  

  
 

VI. خـبـراء الـتـأمـيـن ومـعـایـنـو األضــرار 
  

 للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين في نطاق تسوية الحوادث وتسديد التعويضات
  . خبير تأمين ومعاين أضرار إما لتقييم األضرار أو لمعاينتها717ت التأمين بتستعين مؤسسا
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  الــمــحــور الثالث 

  أهــّم مــؤشــرات الــســّوق: الجــزء األّول 
I. الـظــرف اإلقــتــصــادي  

 

عديد الصعوبات ومنها بالخصوص تواصل إرتفاع  2006 سنة خالل اإلقتصاد العالمي واجه
عار المواد األساسية و خاصة المحروقات، وزيادة التوترات الجيوسياسية ومع ذلك تدعم أس

 سنة % 4,9 بالقيمة الحقيقية مقابل % 5,4 نسبة تطور بلغت نسق النمو العالمي ليرتفع إلى
يعود ذلك باألساس إلى أداء اإلقتصاد األمريكي وإنتعاش النشاط في منطقة األورو  و2005

 اصل النمو بنسق سريع في الصين والهند وروسيا و تتمثل مظاهر التطور واليابان، وتو
   :فيــمــا يــلــــي

  

ة  خاّص2005  سنة% 3,2 مقابل 2006 سنة % 3,3 حقق االقتصاد األمريكي نسبة نمو بـ 
  . بفضل تماسك اإلستهالك الخاص و إنتعاش قطاع التصدير

  .2005 سنة % 1,4 مقابل 2006 سنة % 2,6 بلغ نسق النمو داخل منطقة اليورو 
 2006سنة  % 2,2 نسبة  إلىإرتفع الناتج المحلي الخام اإلجمالي الحقيقي, في اليابان 

  . 2005 سنة % 1,9مقابل 
 بالقيمة % 11,3 بنسبةهتها تسجيل مستويات قياسية للنمو  ج منن الصيو واصلت 

  .2005 سنة % 10,4مقابل   2006 سنة الحقيقية خالل 
تقريبا بنفس  2006تقدم الناتج المحلي الخام اإلجمالي الحقيقي سنة ان اإلفريقية البلدفي  

  .% 4,5أي السنة الماضية نسق 
   

   :النتائج التالية   2006 سجل اإلقتصاد التونسي سنة  على المستوى الوطني
  

 .2005 سنة % 4  مقابلالحقيقية باألسعار % 5,4  للناتج المحلي اإلجماليالنموت نسبة بلغ 
 سنة  % 4,7باألسعار الجارية مقابل  % 15,3 بنسبة  الثابتتقدم إجمالي تكوين رأس المال 

  .من الناتج المحلي اإلجمالي % 23,5 تساويوهو ما يمثل نسبة إستثمار  2005
  .2005شبه رآود سنة  مقابل 2006 سنة % 11,9إرتفاع اإلدخار الوطني  بنسبة  
 76,500 مقابل 2006موطن شغل سنة  76,600ث بلغت إرتفاع نسبة خلق مواطن الشغل حي 

 2005، آما إستقرت نسبة البطالة في المستوى المسجل سنة 2005 ةــل سنــغـموطن ش
  .%14,3بنسبة 

وذلك نظرا لتصاعد  2005 سنة % 2مقابل  2006 سنة % 4,5ي  نسبة التضخم المـالبلغت  
سيما المحروقات من جهة،وتدعم الطلب أسعار المواد األساسية في األسواق العالمية وال 

  .الداخلي من جهة أخرى
        % 15,6 بـ و% 12,6 مواصلة إرتفاع نسبة الصادرات و الواردات على التوالي بـ 

  .2005 سنة % 7,2 و% 12,9 مقابل 2006سنة 
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II.  ســوق الـــتــــأمـيـن الـتـونـسـي:  
  

  :التالية  النتائج 2006سّجل سوق التأمين التونسي سنة 
  

 643,726و  2005 سنةم د  712,019  مقابل2006سنة م د  801,139بلغت األقساط الصادرة  
  .2005 مقارنة بسنة % 12,52 حيث حققت تطورا يقدر بـ 2004سنة  م د

 م د 466,380 حيث بلغت 2006 سنة % 9,36سّجلت التعويضات المدفوعة زيادة قدرها  
  .2005ة سن م د  426,476مقابل  2006سنة 

محّققة بذلك تطورا   م د 117,374 مقابل  2006د سنة  م  126,059بلغت نفقات التصرف  
  . % 7,40قدره 

 2006م د سنة  1.499,486حيث بلغت  % 12,88 بنسبة إرتفاعاسجلت المّدخرات الفنية  
  . 2005سنة  م د  1.328,374مقابل 

سنة  م د  1.149,151 مقابل  2006 م د سنة 1.393,240ن بلغت توظيفات مؤسسات التأمي 
  .%  21,24  محققة بذلك تطورا  قدره  2005

 الفّني فائض إذ بلغ ال2006سجلت النتائج الفنية للسنة المحاسبّية  تحسنا ملحوظا سنة  
  .                2005سنة   م د 11,722فائضا ب  مقابل 2006م د سنة   29,209الصافي 

 اربح مقابل 2006م د سنة  29,721قّدر بـ ربحا موازنة العاّمة سّجلت النتائج على مستوى ال 
   .2005م د  سنة  7,978ب 

  

  :  بـمـا يــلــي 2006ســنــة  نشاط الجامعة وتـمـيـز أيـضــا 
  

 :تأمين سّيارات 
  النصوص التطبيقية للعنوان الخامس من مجلة التأمين، -
حية بين المؤمن تسوية الصلتم إبرامها في صورة النماذج محاضر الصلح التي سي -

من يؤول إليهم الحق عند الوفاة لتعويض األضرار الالحقة  أو والمتضرر
 باألشخاص في حادث مرور،

توزيع عقود التأمين الخاصة بعربات النقل الريفي والّلواج والتاآسي والدرجات  -
 النارية واإلستعالمات الفالحية بين مؤسسات التأمين،

 في تعريفة تأمين المسؤولية المدنية للعربات،"   والترفيعالتخفيض "تنقيح نظام  -
 الشروط العامة لعقود التأمين، -
 .المكتب المرآزي للتعريفة -

 .التأمين على المرض 
  .العدد الثامن من مجلة صدى التأمين في تونس: التأمين على الحياة  
  :التأمين الفالحي 

 ،تطوير التأمين الفالحيالمشارآة في أعمال الّلجنة المكلفة بإعداد مخطط ل -
  ،التعريفات -

  .بطاقة المنحة السّياحية والتأمين 
  .لمنظمة اإلفريقية للتأمين الملتقى اإلفريقي الثاني عشر لتنظيم  
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 من سجل الخبراء الذي تمسكه  األضــراريخـبـراء الـتـأمـيـن ومـعـايـنـ  تسجيل وتشطب 
  .الجامعة

 .وزارة المالية أو المؤمن لهمتدارس العرائض والشكاوي الموجهة من طرف  
 .)األضرار البدنية (الحوادث المفتعلة في صنف التأمين على السّيارات 
 .التأمين الحدودي 
 .تحديد هوية الدراجات النارية صغيرة الحجم 
 .إعادة التأمين الوجوبي 
المعلوم الوحيد للتأمين ومساهمة مؤسسات التأمين في صندوق ضمان ضحايا حوادث  

 .السّيارات
 .أشغال الّلجنة المكلفة بتحديد التعريفات: تأمين البناء 
 .المشارآة في أعمال الّلجان المحدثة صلب الهيئة العامة للتأمين 
 . األعمال المتعلقة بصندوق ضمان المؤمن لهم 
 .الرد على المقاالت الصحفية واإلجابة عن أسئلة الصحافة 
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III. ـطـاع الــتـــأمـــيــــن أهــم مــؤشـــرات قــ:  
  

 
العمليات المباشرة والعمليات المقبولة والعمليات المسندة دون إعتبار نشاط الشرآة التونسّية (

  )"اإلعادة التونسّية"إلعادة التأمين 
  
  

                                                                     
                  

   دينار مليون :الوحدة 

643,726712,019801,139
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  الـديـنـار: الوحدة                                                                     

 2006 2005 اتالبيــانــ
 

   التطور*5²نس
%

  

 )العمليات المباشرة(األقساط الصادرة 
 

882 020 707  632  764 795 12,55 

 

  العمليات المقبولة
 

789 997  4 837  374 5 7,54 

  أقساط التأمين
 )العمليات المقبولة+  العمليات المباشرة(
 

671  018 712 469 139 801 12,52 

 

 )العمليات المباشرة(ة التعويضات المدفوع
 

460 043  423 662 207 462  9,26 

 

 )العمليات المقبولة(التعويضات المدفوعة 
 

856  432 3  816  172 4  21,56 

 
 )العمليات المقبولة+ العمليات المباشرة (التعويضات المدفوعة 

 
316 476 426 478 380 466 9,36 

 

 )العمليات المباشرة(نفقات التصرف 
 

738 963  115 651  806 124  7,63 

 

 )العمليات المقبولة(نفقات التصرف 
 

470  410  1 281  252 1   11,22- 

 7,40  126 058  932 117  374  208 )العمليات المقبولة+ العملّيات المباشرة(نفقات التصرف 

 

 المّدخرات الفنية
 

109  374  328  1 177  486  499  1 12,88 

 

 عادة اإلسناداإلسناد وإ
 

672  510 146  365  740 159  9,03 

 

 التوظيفات
 

911  150 149  1 740  239 393  1 21,24 

 

 رصيد اإلآتتاب
 

736  752  117 632  740 169  44,15 

 

 الرصيد المالي
  

937  450 50   069  227 57   13,43 

 

 نتائج اإلسناد وإعادة اإلسناد
 

582  107 39 -  920  699  71 - 83,34 

 

 النتيجة الفنية الصافية
 

883  721  11 849  208  29 149,18 

 272,51  29 720  596   7 978  373 نتيجة الموازنة
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IV. الـعـمـلـيـّات الـمـبـاشــرة  
 

  

   ـنــــيـــــــاط الـتــأمـــأقـس .1
  

        وعددها (بلغت األقساط الصادرة لمؤسسات التأمين التي تمارس العمليات المباشرة 
م د سنة  638,128  و2005م د سنة  707,021 مقابل 2006م د سنة  795,765 )مؤسسة 17

  .2005سنة  % 10,80 مقابل نمّو قّدر بـ 2006سنة  %12,55  محققة بذلك تطورا يقدر بـ 2004
  

 "أمينة"شرآة التأمين على الحياة (  مؤسسات تأمين 11حّقق القطاع الخاص المتكّون من 
والشرآة التونسية األوروبية "  تأمينات بيات "و" أستري "وشرآة التأمين وإعادة التأمين 

" آومار"وشرآة البحر المتوسط للتأمين وإعادة التأمين "  الآارت "للتأمين وإعادة التأمين 
والشرآة التونسية "  قات "ومجمع تونس للتأمين " حياة"وشرآة التأمين على الحياة 

ويد الّل "وشرآة التأمين "  سليم "وشرآة تأمينات "  مغربية "ادة التأمين للتأمين وإع
 2006  م د سنة446,603رقم معامالت بلغ ) وشرآة تأمينات القروض التجارية"  التونسي

  .% 15,36  أي بزيادة قدرها 2005 م د سنة 387,152مقابل 
  

              صتين في التأمين على الحياة المتخّص" حياة"و" أمينة"وبلغ رقم معامالت شرآتا التأمين 
ويمّثل . % 28,29بــ بنسبة تطور تقدر  أي 2005م د سنة  12,504 مقابل 2006م د سنة  16,042

 من األقساط الصادرة للعمليات المباشرة لقطاع % 2,02رقم المعامالت لهاتين المؤّسستين 
  .2005سنة  % 1,77 مقابل 2006التأمين سنة 

  

 % 56,12تفظ القطاع الخاص على مرتبته األولى في سوق التأمين حيث بلغت حّصته وقد إح
  . 2005 سنة  % 54,76 مقابل  2006سنة 

  

والشرآة   "ستار"وحّقق القطاع العام المتكّون من الشرآة التونسية للتأمين وإعادة التأمين 
 2006م د سنة   213,863 بلغرقم معامالت " آوتيناس"التونسية لتأمين التجارة الخارجية 

  .% 3,62 مسجال ارتفاعا بــنسبة 2005م د سنة  206,388مقابل 
  

 سنة % 26,88 وإحتفظ القطاع العام على مرتبته الثانية في سوق التأمين حيث بلغت حّصته 
  .2005 سنة % 29,19 مقابل 2006

 

 التونسي للتأمين وحّقق القطاع التعاوني المتكون من تعاونية التأمين للتعليم والصندوق
 رقم معامالت" تــحـــاداإل " والتأمين التعاونيوالتعاونية العامة للتأمين" آــتـــاما  "التعاوني

 سنة % 19,23  أي بزيادة تقدر بــ،2005م د سنة  113,481مقابل  2006 م د سنة 135,299 بلغ
لثالثة في سوق التأمين إذ  ويحتل هذا القطاع دائما المرتبة ا.2005  سنة% 27,07 مقابل 2006

  .2006 سنة % 17 و2005 سنة % 16,05حّقق نسبة 
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  )  :العمليات المباشرة (توزيع األقساط حسب القطاع -أ
   الـديـنـار: الوحدة 

 المجموع القطاع التعاوني القطاع العام القطاع الخاص البيانات السنة

2004  
  رقم المعامالت 

 

    %الحّصة بـ
 

  %نسبة التطور

359 407 845   
 

56,32  
  

15,87  

189 414 567  
 

29,68  
  

2,92  

89 305 487  
 

14  
  

4,56  

638 127 899   
 

100  
  

10,09  

2005 
  رقم المعامالت 

 

    %الحّصة بـ
 

 %نسبة التطور

930 151 387  
54,76  
7,72  

916 387 206  
29,19  
8,96  

036 481 113
16,05  
27,07  

882 020 707  
100  

10,80  

2006 
  رقم المعامالت 

 

    %الحّصة 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  
 

  

  )العملّيات المباشرة( توزيع األقساط حسب الصنف وحسب القطاع -ب
 الـديـنـار: الوحدة 

  القطاع أصناف التأمين لسنةا
 %الخاص

  القطاع
 %العام  

القطاع التعاوني 
 رقم المعامالت المجموع  %

  
2  

  
0  

  
0  

  
4 

  السّيارات
  مرضالتأمين الجماعي على ال

  حوادث الشغل
  النقل

  الحریق
  البرد وهالك الماشية

  أخطار مختلفة
  الحياة

)قروض تجاریة+ التصدیر(القرض 

47,66  
50,91  

-  
58,41  
72,18  
52,78  
61,70  
89,64  
13,35 

29,28  
45,39  

-  
38,91  
24,62  
1,45  

19,70  
5,40  

86,65 

23,06  
3,70  

-  
2,68  
3,20  

45,77  
18,60  
4,96  

- 

100  
100  

-  
100  
100  
100  
100  
100  
100 

275 359 501  
110 413 654  

-370  
56 308 755  
54 265 606  
3 636 959  

75 375 342  
56 492 507  
6 275 945 

 899 127 638 100 14 29,68 56,32 المجموع

  
2  

  
0  

  
0  

  
5 

  السّيارات
  التأمين الجماعي على المرض

  حوادث الشغل
  النقل

  الحریق
  البرد وهالك الماشية

  أخطار مختلفة
  الحياة

)قروض تجاریة+ التصدیر(القرض 

44,60  
49,02  
7,12 –  

56,35  
72,62  
48,98  
62,98  
88,68  
20,33  

 

29,67  
44,73  

107,12  
39,85  
23,83  
18,10  
19,02  
4,73  

79,67 

25,73  
6,25  

-  
3,80  
3,55  

49,84  
18,00  
6,59  

- 

100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100 

627 653 308  
894 174 117  
506 14 –  
297 802 57  
275 089 59  
275 003 4  
483 383 90  
300 568 63  
237 360 6 

 707 020 882 100 16,05 29,19 54,76 المجموع
  
2  

  
0  

  
0  

  
6 

  السّيارات
  التأمين الجماعي على المرض

  حوادث الشغل
  النقل

  الحریق
  البرد وهالك الماشية

  أخطار مختلفة
  الحياة

)قروض تجاریة+ التصدیر(القرض 

46,82  
51,14  
1,42 –  

60,39  
69,70  
48,80  
57,45  
91,40  
23,17 

26,34  
45,65  

101,42  
332,06  
25,77  
2,23  

19,89  
4,17  

76,83 

26,84  
3,21  

-  
7,55  
4,53  

48,97  
22,66  
4,43  

- 

100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100 

302 961 343  
404 220 120  
826 302 –  
051 695 64  
454 761 62  
188 786 3  
945 988 114  
507 408 78  
607 245 7 

 632 764 795 100 17 26,88 56,12 المجموع
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أعلى حّصة بالقطاع العام، أما بالنسبة )  قروض تجارية+ التصدير  (القرض سّجل صنف تأمين 
للقطاع التعاوني فقد حّقق التأمين ضد البرد وهالك الماشية أعلى حصة في حين يسيطر القطاع 

  .الخاص على بقية أصناف التأمين
  

  العمليات المباشرة حسب القطاع /لصادرة توزيع األقساط ا
  مليون دينار

  
  

  
 

  التــعــــويضـــات الــمــدفـــوعــــة  .2
  

م د  462,208 عة من قبل مؤسسات التأمين بعنوان العمليات المباشرةوبلغت التعويضات المدف
 % 9,26 أي بزيادة قدرها 2004م د سنة  378,829 و2005م د سنة  423,043 مقابل 2006سنة 
  .2006 سنة

  

  نفــقــــات التــصــــــرف  .3
  

تتكّون نفقات التصرف من نفقات اإلقتناء وأعباء التصرف األخرى وبلغت هذه النفقات 
 أي بزيادة  2004م د سنة  101,822 و2005م د سنة  115,964 مقابل  2006م د سنة  124,807

 مبلغ األقساط الصادرة سنة  من% 15,69وتمّثل نفقات التصرف . 2006 سنة % 7,63قدرها 
  .2004 سنة % 15,95 و2005  سنة% 16,40 مقابل  2006

  

   :نــفـــقـــات اإلقــتــنـــــاء  - أ
  

م د سنة  51,200و  2006  د سنةم 58,453مقابل  2006د سنة  م 70,806بلغت نفقات اإلقتناء 
2004.  

 % 8,02و 2005 سنة % 8,27قابل م  2006سنة  % 8,90 من األقساط العموالتوبلغت نسبة 
  .2004سنة 

    
   :رىــــــصرف األخـــاء التــــأعب - ب

  

مقابل ) من األقساط الصادرة % 6,97( 2006 م د سنة 54,001بلغت أعباء التصرف األخرى 
من  % 7,93( 2004م د سنة  50,622و) من األقساط الصادرة % 8,13( 2005م د سنة  57,411

 .2006 سنة % 6,10اضا قدره  مسّجلة إنخف)األقساط الصادرة
  

446,603

213,863

135,299

387,152

206,388

113,481

359,408

189,415

89,305

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

2006 2005 2004

القطاع الخاص القطاع العام  القطاع التعاوني
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  تــطــــور نفــقـــات الــتــــصـــرف
  الدينار: الوحدة 

  2004   2005   2006 
النسبة من  المبلغ البيانات

األقساط 
 %الصادرة

نسبة 
  التطور

% 

النسبة من   المبلغ
األقساط 
%الصادرة

نسبة 
  التطور

% 

النسبة من  المبلغ
 األقساط
 %الصادرة

 نسبة التطور
% 

أعباء التصرف 
  األخرى

50 621 934 7,93 -6,10 038  511  57  
 

8,13 13,61 447  000  54 6,79 6,10 - 

 نفقات اإلقتناء
 

51 200 272 8,02 25,48 700  452  58 8,27 14,17  204 806  70 8,90 21,13 

 نفقات التصرف
 

101 822 206 15,95 7,51 738 963  115 16,40 13,89 651 806  12415,69 7,63 

 
  

V.  العمليات المباشرة(النتائج الفنية(  
 

   :نــتـــائـــج عمــلــيـــات اإلآــتــتــاب  1-
  

 مقابل 2006م د سنة  169,263سات التأمين فائضا يقدر بـ سجلت عمليات اإلآتتاب لمؤّس
  .2004 د سنةم  123,915و 2005م د سنة  116,332فائض بـ 

 

  :رف ــــصـــات التـــقــنف -2
  

م د  101،822و   2005م د سنة  115,964 مقابل 2006م د سنة  124,807بلغت نفقات التصرف 
  .2004 سنة

 

  :ةــــيـــالـــج المـــائـــتــالن -3
  

م د سنة  38,899و 2005م د سنة  50,083 مقابل 2006 م د سنة 59,911بلغ الرصيد المالي 
   .% 19,62  مسّجلة إرتفاعا بنسبة 2004

  

  :)نتائج العمليات المسندة( تائج إعادة التأمين ن  -4
  

م د  38,932بـ  عجز  مقابل2006م د سنة  71,556بـ   العمليات المسندة عجزا يقدرتائجسجلت ن
  .2004 م د سنة 69,612 و 2005سنة 

   

   :ةـــيــافـــة الصـيــنــائج الفــتـالن -5
  

 من األقساط % 3,57(  2006م د سنة  29,811ا يقدر بـ فائضسجلت النتائج الفنية الصافية 
عجز و ) من األقساط  الصادرة% 1,63( 2005م د  سنة  11,519 بـ فائض  مقابل  )الصادرة

  .) من األقساط الصادرة% 1,35 (2004م د سنة  8,620ب 
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   إعادة التأمين:الثانيالجزء 

 
 
 

فيما  ين التي تستغّل التأمين المباشرمتتمّثل عملّيات إعادة التأمين المنجزة من قبل مؤسّسات التأ
  :يلي 

 

I.  الـمـقـــبـــولـةالـعـمـلـيـات: 
  

    :  األقـــــســــــــاط .1
  

سنة  م د 4,998 مقابل 2006م د سنة  5,375بلغت األقساط المقبولة من قبل مؤسسات التأمين 
  .2004 م د سنة 5,598 و 2005

  

 % 0,70مقابل  2006 التأمين سنة تسامالت مؤّس من رقم معا% 0,67وتمثل العمليات المقبولة 
  .2004سنة   % 0,87و 2005سنة 

  

 تطور األقساط المقبولة
  مليون دينار: الوحدة                        

النسبة من األقساط الصادرة لسوق  %نسبة التطور األقساط المقبولة السنة
  %التأمين

2004 5,598  -7,31 0,87 
2005 4,998  10,72 - 0,70 
2006 5,375  7,54 0,67 

  
  

  :التعـــويــضـــــــات  .2
  

 م د 3,433  مقابل2006م د سنة  4,173بلغت التعويضات المدفوعة بعنوان العمليات المقبولة 
  .2005مقارنة مع سنة  % 21,56بـ   مسجلة إرتفاعا يقدر2004م د سنة  4,043و 2005سنة 

  

 مقابل 2006م د سنة  0,055عويضات تحت التسوية وسجلت المخّصصات اإلضافية لمدخرات الت
  .2005م د سنة  0,634

  

دون إعتبار (بالنسبة للعمليات المقبولة، سّجلت نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة، 
 % 70,62  مقابل2006 سنة % 90,29، حيث بلغت % 19,67، إنخفاضا يقدر بـ)نفقات التصّرف

  .2005سنة 
  

  ينار مليون د:الوحدة

نسبة التطور  2005 2004 البيانات
 نسبة 2006 %

 %التطور 
 21,56 4,173 - 15,09 3,433 4,043 التعویضات المدفوعة صافية من الرجوع

 المخصصات اإلضافية لمّدخرات التعویضات
 0,634 - 159,14 0,055 0,093-   تحت التسویة

  

- 

 37,82 4,807 - 11,70 3,488 3,950  أعباء التعویضات
 7,80 5,324 - 13,61 4,939 5,717 األقساط المكتسبة

  19,67  90,29 1,53  70,62  69,09 % تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة
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  :رفــــصــــتــات الـــقــنف .3
  

 مقابل 2006م د سنة  1,252بلغت نفقات اإلقتناء وأعباء التصرف األخرى للعمليات المقبولة 
 .2006سنة  %11,21ا يقدر بـ إنخفاض مسجلة بذلك 2004م د سنة  1,746و 2005م د سنة  1,410

  

 تطور نفقات التصرف مقارنة مع األقساط المقبولة
  مليون دينار: دة حالو

  2004      2005      2006    
  

النسبة من  المبلغ  البيانات
  %األقساط

 نسبة
النسبة من  المبلغ % التطور

  %األقساط
 نسبة التطور

النسبة من  المبلغ %
  %األقساط

 نسبة التطور
% 

 0,981نـفـقـات اإلقتناء
  

17,52 
  

22,63 
  

0,698 13,96 28,85- 
 
 

0,748 
  

13,92  7,16  

أعـبـاء التصرف 
  -  13,67  0,765 األخـرى

 
0,712 

 
14,25 6,93 - 0,504  9,38  29,21 -  

 

- 19,24 28,21 1,410 118,80  31,19  1,746 المجموع
 

1,252  
 

23,30  

 
 
 

11,21 –
  

  

 2005 سنة % 28,21  مقابل 2006من األقساط  المقبولة سنة   % 23,30وتمثل نفقات التصرف 
 .2004 سنة %  31,19و

مقابل    2006 من األقساط المكتسبة سنة  % 113,81وتمثل آلفة الحوادث باعتبار نفقات التصرف 
 . 2004 سنة %  99,63  و2005 سنة %  99,17

 :ـيــــةالفــنـج ـــائــــتــنــال .4
 ـ مقابل فائضا ب2006م د سنة  0,478  فائضا يقدر بـرصيد اإلآتتاب للعمليات المقبولةسجل 
  . 2004 م د سنة 1,675 و2005م د سنة   1,421

  

م د سنة  0,144 العجز الفني حيث بلغ تحّسنأّما على مستوى العملّيات المعاد إسنادها، فقد 
  .2005م د سنة  0,175 مقابل  2006
 2006م د سنة  0,603 لت تبعا لذلك النتيجة الفنية الصافية للعمليات المقبولة عجزا بـوسج

  .2004م د سنة  0,492 ـب ا و عجز2005  سنةم د  0,203 بفائضا مقابل 
  

  

  اب إسـتـغـالل الـعـمـلـيــات الـمـقـبـولــةــحس                   
  الدينار: الوحدة 

 5 323 992 األقساط المكتسبة
 5 374 837 األقساط الصادرة

 -  50  845 األقساط غير المكتسبةمدخرات تغّير 
 - 4 846 144 أعباء الخدمات

 - 4 172 816 الخدمات والنفقات المدفوعة
 - 633 979 تغّير مدخرات التعويضات تحت التسوية

 - 39 349 أعباء فنية أخرى
 477  848 رصيد اإلآتتاب
 - 1  252  281 رصيد التصرف
  316 190 )إيرادات التوظيفات(الرصيد المالي 

 - 144  329 نتيجة إعادة التأمين
  - 602  572  النتيجة الفنية الصافية
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II.  الـمسـنـدةالـعـمـلـيـّات: 
  

  :المســنـــدةقــــســـاط األ .1
  

 2006سنة    دم 159,582سات التأمين بعنوان العملّيات المباشرة بلغت األقساط المسندة لمؤّس
مقارنة  % 9,07  أي بزيادة تقدر بـ2004م د سنة  129,361 و2005م د سنة  146,316مقابل 

   .2005سنة مع  
  

  % 20,69 مقابل 2006 من األقساط الصادرة سنة % 20,05وبلغت نسبة العمليات المسندة 
  .2004 سنة % 20,27 و2005سنة 

  

البرد وهالك  والتأمين منلتأمين من الحريق وا تأمين النقلو تأمين القرض ز أصنافوتتمّي
 % 64,82 و% 72,99 و% 81,98نسبة العمليات المسندة التي بلغت على التوالي الماشية بارتفاع 

  .% 61,84و
  مليون دينار: الوحدة 

  األقـسـاط الـمسـنـدة بعنوان العمليات المباشرة
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  الــمسـنـدة حـسـب أصـنـاف الـتـأمـيـناألقــســاط 

  
                    :א              

 2004 2005 2006 

 األقساط أصناف التأمين
 المسندة

  نسبة
%اإلسناد 

 نسبة التطور
% 

 األقساط
 المسندة

 نسبة     
 األقساط %نسبة التطور %اإلسناد 

 المسندة
نسبة اإلسناد 

% 
 نسبة

  %تطورال
  

  تأمين السّيارات
 

9 050 889 3,27 -7,78 834 257  13 4,30 46,48 492 068  12 3,51 8,97 - 

  
 582,51 0,51 617 396 - 13,81 0,08 90 460 55,11 0,10 959 104 التأمين الجماعي على المرض

  
 - - - 5 237 - - -124,41- - 135 2- تأمين حوادث الشغل

  
 11,63 72,99 47  219 450 2,02 73,18    42 299  579 8,11 73,63 291 461 41 تأمين النقل

  
 1,44 64,82 40  679 740 7,17 67,86 40 100 417 15,01 68,95 808 417 37 التأمين من الحریق

  
 - 4,65 61,84 2  341 195 14,42 61,33 2 455 329 18,35- 59,00 959 145 2 التامين ضد البرد وهالك الماشية

  
 19,51 40,77 069 876 46 26,19 43,40 39  224 753  0,44 41,83 280 084 31 التأمين من األخطار المختلفة

  
 - 6,31 4,90 3 844  200 17,45 6,45 4  103 087 6,99 6,18 517 493 3 التأمين على الحياة

  
 24,17 81,98  5 940 206 3,89 75,22      4 784  078 3,08 73,37 839 604 4 تأمين القرض

  
 9,07 20,05 159 581 511 13,11 20,69 146 315 537 5,96 20,27 407 361 129 مجموع العمليات المباشرة

  
 - 18,59 2,96 158 854 - 64,15 3,90 195 135 94,41 9,72 330 544 األقساط المعاد إسنادها

 9,03 19,94 159 740 365 12,78 20,58 146  510 672 20,186,16 737 905 129 الــمـــجــمــــوع
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 : ات ـــــضــويــعــتــي الـــن فــيــأمــتـدي الــيــعـة مــصــح .2
  
  

م د  57,396 مقابل 2006م د سنة  60,212التعويضات  بلغت حصة معيدي التأمين في
  .2006 سنة % 4,91 يقدر بـ إرتفاع أي ب2004م د سنة  37,810  و2005سنة 

 

 من مجموع التعويضات % 13,03معيدي التأمين في التعويضات وتمثل حصة 
   .2005سنة  % 13,57 مقابل 2006المدفوعة بعنوان العمليات المباشرة سنة 

  

وتأمين  تأمين القرضوسجلت حصة معيدي التأمين في التعويضات بالنسبة ألصناف 
 % 84,10 و% 94,63 لتأمين من الحريق أهم نسبة حيث تمثل على التوالياالنقل و

 . من مجموع التعويضات المدفوعة% 73,78و
  

  :العموالت المتحصل عليها من معيدي التأمين  .3
   

 مقابل 2006م د سنة  28,885بلغت العموالت المتحصل عليها من معيدي التأمين 
  .2004م د سنة  23,949 و 2005م د سنة  24,958

  

وتأمين القرض   ار المختلفةالتأمين من األخطميز أصناف التأمين من الحريق ووتت
              % 27,86 بإرتفاع نسبة العموالت المتحصل عليها حيث تمثل على التوالي

  .% 17,67 و  %  20,44و
  

  حصة معيدي التأمين في التعويضات المدفوعة والعموالت
2006المتحصل عليها حسب أصناف التأمين لسنة

  ـالــديـنـار: الوحدة 
النسبة من 

اط األقس
   %المسندة

العموالت المتحصل عليها  
 من معيدي التأمين

النسبة من األقساط 
 الصادرة

التعويضات 
 %المدفوعة 

حصة معيدي التأمين في 
  أصناف التأمين التعويضات

 اراتتأمين السّي  5  773 365 2,29 1,63 1 320 147 10,94
- - 0,06 0,07 668 69 التأمين الجماعي على المرض 
- - 16,76 -  1,15 752 50  حوادث الشغلتأمين  

11,30 144 338  5  تأمين النقل   19 478 340 84,10 30,11 
27,86 460 331  11  التأمين من الحریق  14 801  010 73,78 23,58 

17,67 709 413  37,26 58,92 829  410 1 التأمين ضد البرد وهالك  
 الماشية

20,44 344 581  9  9,15 51,09 362  516  10  التأمين من المخاطر المختلفة 
13,62 763 523  1,56 4,79 882  224  1  التأمين على الحياة 
6,33 006 376  95,04 94,63 587 886  6  القرضتأمين  

18,10 573 884 28  7,57 13,03 795 211 60  العمليات المسندة 
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  : دة ــــــنــســات المــّيـــلــمــعـة الــجــيـتـن .4
  

دون إعتبار العمليات المعاد (سجلت العمليات المسندة بعنوان العمليات المباشرة 
 2005سنة م د  38,932 مقابل 2006م د سنة  71,556عجزا فنيا يقدر بـ ) إسنادها

  .2004م د سنة  69,612و
  
א 2006א

  ـالــديـنـار: الوحدة
 اإليرادات لمبلغا  األعباء المبلغ

 
795 211 60  

   
        التعویضات  يالتأمين ف معيدي  حصة-

159 581 511  المدفوعة     المسندة اطـــــســاألق - 
       

573 884 28        من معيدي  متحصل عليهاالعموالت   ال- 

  
 التأمين

     
 رىــة أخـنــب مدیــوانـج - 0   على معيدي  المحمولة  المّدخراتأعباء -  2 604 133 -

     التأمين    
560 613 1  
875 79 -  

  المساهمة في النتائج -
      دیون أخرى-

      )عجز( النتيجة -  71 555 591
511 581 159 159 581 511 المجموع   المجموع 

 
  
III. ادها ـــنــاد إســعـــمــات الــّيـلــمــالع:  

 

نادها    اد إس ساط المع ت األق نة  0,159بلغ ل  2006 م د س نة  0,196 مقاب    2005م د س
  .2002م د سنة  0,544و
  

 2005 سنة % 3,90 مقابل 2006 سنة % 2,96وبلغت نسبة العمليات المعاد إسنادها 
  .2004 سنة % 9,72و

 
  

  2006حساب إستغالل العملّيات المعاد إسنادها لسنة 
                                     

  ـالــديـنـار: الوحدة 
 اإليرادات المبلغ األعباء المبلغ

215 49 158  854 التعویضات المدفوعة  حصة معيدي اإلسناد في -   األقساط المعاد إسنادها - 
      

791 13      ليها عالمتحصلعموالت  ال- 
      

-     تأمين المّدخرات المحمولة على معيدي الأعباء  -  48 481
       المساهمة في النتائج - 0

329 144      )عجز ( النتيجة - 
854  158 158  854 المجموع   المجموع 
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  )العملّيات المباشرة والعملّيات المقبولة( النشاط الجملي لقطاع التأمين :الثالثالجزء 

  
I. رقــــم الــــمـــــعـــــامـــــالت :  

العمليـات المبـاشـرة والعمليـات ( لقطـاع التأمين بلـغ رقـم المعامالت الجملي
م د  643,726 و  2005 م د سنة 712,019 مقابل 2006م د سنة  801,139  )المقبـولـة

  2005 سنة %10,61 مقابل 2006  سنة%12,52 أي بنسبة تطور تساوي 2004سنة 
 .2004 سنة % 9,91و

  

א א מ
  الــديـنـار: الوحدة 

2006 2005 2004 
نسبة 
 %التطور

05/06  

الحصة  
 المبلغ %

 نسبة التطور
%  

04/05  

الحصة  
الحصة   المبلغ %

 المبلغ %
 المؤسسات

3,50 26,13 486 359 209  8,97 28,41 211 273 202  ستار -1  517 617 185 28,83
27,05 12,00 144 128 96  6,85 10,63 242 663 75  آومار -2  126 815 70 11,00
15,76 8,95 695 738 71  11,65 8,70 948 971 61   مغربية-3  921 505 55 8,62
16,19 8,30 371 460 66  25,68 8,03 491 200 57   أستري-4  436 514 45 8,45
8,79 7,61 579 968 60  24,84 7,87 850 044 56  إلتحاد التامين التعاوني ا-5  580 894 44 8,09
6,07 7,57 449 621 60  5,12 8,03 227 153 57   مجمع تونس للتأمين-6  472 369 54 7,07
34,03 7,35 722 870 58  4,14 6,17 424 923 43   آارت-7  622 177 42 6,97
23,91 6,29 340 352 50  38,45 5,71 611 636 40   تعاونية التأمين للتعليم-8  061 351 29 6,55
62,56 3,63 876 065 29  70,44 2,51 576 880 17   تأمينات بيات-9  999 490 10 4,56
36,22 -  3,20 717 633 25  22,82 -  5,64 246 191 40   الّلوید  التونسي-10  780 071 52 2,86
5,60 3,13 974 049 25  28,99 3,33 150 721 23    سليم-11  229 389 18 1,67

34,25 2,14 567 111 17  18,83 1,79 673 745 12  الصندوق التونسي للتأمين 12  714 725 10 1,63
 التعاوني الفالحي

19,99 1,47 179 765 11  5,77 -   1,38  763 804 9   حياة-13  356 405 10 1,62
64,10 0,88 703  014  7  4,84 -  0,60 701 274 4  التعاونية العامة للتأمين   -14  321 492 4 0,84

9,86 0,69 614 566 5  6,82 -  0,71 915 066 5  الشرآة التونسية لتأمين   -15  896 437 5 0,70
 التجارة الخارجية

58,44 0,52 802 276 4  9,08 -  0,38 351 699 2    أمينة-16  966 968 2 0,46
50,56 0,14 251 155 1  54,16 0,11 292 767     تامين القروض التجاریة-17  739 497 0,08

 100 469 139 801   100 671 018 712  المجموع  735 725 643 100 
 % نسبة التطور 9,91 10,61 12,52

 

 مجمع تونس للتأمين :ىـــــة األولـــالثــن الثــيـأمـــتـال اتــســؤســالت مــم معامـرق .1
  

2006 2005 2004 
  اتالمؤسس %الحصة   اتالمؤسس %الحصة   اتالمؤسس %الحصة  

 ارـــتــس    ارــتــس    ارــتــس   
 ومارــــآ  48,45 ومارـــآ  47,74 ومارـــآ  47,08

 مـغــربيــة    مـغــربيــة    مـغــربيــة  
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 مؤسسة 17(تمثل حصة مؤسسات التأمين الثالثة األولى من النشاط الجملي للقطاع 
  .2004 سنة % 48,45 و 2005 سنة % 47,74 مقابل 2006سنة   % 47,08) تأمين

  

 2006 أهم نسبة تطور سنة  التعاونية العامة للتأمين وأمينةحققت مؤسسات التأمين
بينما شهدت أقساط التأمين . % 58,44و %  62,56و % 64,10 بزيادة تقدر على التوالي بـ

  .% 36,22 ب  إنخفاضا يقدرالّلويد التونسي ةلمؤسس
  

 12,52 (تطور سوق التأمين مؤسسات تأمين نسبة تطور تفوق معدل نسبة  11وسّجلت
%(.  
  

  نسـبـة اإلنــدمــاج •
  

رقم المعامالت بالنسبة للناتج (بلغت نسبة إندماج التأمين التونسي في اإلقتصاد 
سنة  % 1,83 و2005سنة  % 1,91 مقابل 2006 سنة % 1,95 )المحلي اإلجمالي

2004.  
  مليون دينار: الوحدة 

2006 2005 2004   
121 41  202 37  35 143  الثمن المتداول:   اإلجمالي المحليالناتج

801,139 712,019 643,726  األقساط الصادرة
 %نسبة اإلندماج 1,83 1,91 1,95

  

% א
  

 
1,95 1,91

1,83

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2006 2005 2004

  
  

 

 )نـــأميــي التـــرد فــاق الفــفــدل إنـــمع(ـن ــــأمـيــي الـتــــرد فــفــة الـــحـص .2
  

دينار  59,382( 2004 دينار سنة 65,095معدل حصة آل فرد في أقساط التأمين  بلغ
 2005سنة  دينار 71,202و ) للتأمين على الحياةدينار 5,713وللتأمين على غير الحياة 

 79,101 و) للتأمين على الحياةدينار  6,360دينار للتأمين على غير الحياة و  64,842(
 للتأمين على دينار  7,742ودينار للتأمين على غير الحياة   71,350( 2006نة دينار س
  .)الحياة
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سّجل معدل حصة آل فرد في أقساط التأمين تطورا مستمّرا طيلة الثالث سنوات 
ويتمّتع صنف تأمين السيارات بأعلى حّصة حيث بلغ معدل حصة آل فرد . األخيرة
  .2004دينار سنة   27,953 و2005سنة  دينار 30,865 مقابل  2006دينار سنة  33,961

  

  
                                         

  
א א

  

 البيـــانـــات 2004 2005 2006
10,112 10,000 9,889  )مليون(عدد السكان 

801,139 712,019 643,728  )مليون دینار(األقساط الصادرة 
79,101 71,202 65,095  )دینار(األقساط حسب السكان 

  
  
 
  

الــديـنـار: الوحدة                                                                        

65,09571,20279,101

0

50

100

2006 2005 2004

  
  

  
  
  

  ن ــــتأميـــاف الــنــب أصـــســـالت حـــامـــعــمــم الــرق .3
  

من  2006 سنة % 42,93آعادته المرتبة األولى بـنسبة يحتل صنف تأمين السيارات 
 يليه صنف 2004 سنة %42,78 و2005 سنة % 43,35رقم المعامالت الجملي مقابل 

 2005 سنة %16,46 مقابل 2006 سنة %15,01التأمين الجماعي على المرض بنسبة 
  .2004 سنة %17,15و

نسبة أعلى فقد عرفت  الحياةوتأمين   تأمين األخطار المختلفةأما بالنسبة ألصناف
  .  % 23,35 و % 27,22 محّققة على التوالي  2006تطور سنة 
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  تطور األقساط الصادرة حسب أصناف التأمين 
  الــديـنـار:الوحدة                                                                                

2006 2005 2004 
      نسبة   

 %التطور
 التوزیع
 %   

اٌألقساط 
 الصادرة

  نسبة 
%لتطورا
التوزیع
اٌألقساط الصادرة   % 

التوزیع
اٌألقساط الصادرة  % 

  ف التأميناصنأ

11,44 42,93 302 961 343 12,09 43,35 627 653 308  تاارتأمين السّي  501 359 275 42,78
2,60 15,01 404 220 120 6,12 16,46 894 174 117  مين الجماعي على المرضأالت  654 413 110 17,15

- 0,03 -  826 302 - - - 506 14 -  حوادث الشغلتأمين   370- -
11,92 8,08 051 695 64 2,65 8,12 297 802 57  تأمين النقل  755 308 56 8,75
6,21 7,83 454 761 62 8,89 8,30 275 089 59   الحریقمنين التأم  606 265 54 8,43
5,42 -  0,47 188 786 3 10,07 0,56 275 003 4  التأمين ضد البرد وهالك الماشية  959 636 3 0,56

27,22 14,35 945 988 114 19,91 12,69 483 383 90  التأمين من األخطار المختلفة  342 375 75 11,71
23,35 9,79 507 408 78 12,53 8,93 300 568 63  التأمين على الحياة  507 492 56 8,78
13,93  0,90  607 245 7 1,34 0,89 237 360 6  القرضتأمين   945 275 6 0,97
12,55 99,33 632 764 795 10,80 99,30 882 020 707  مجموع العمليات المباشرة  899 127 638 99,13 
7,54 0,67 837 374 5  -10,72 0,70 789 997 4   مقبولةالعمليات ال  836 597 5 0,87 

12,52 100 469 139 801  مجموع األقساط الصادرة 735 725 643 100 712  018 671 100 10,61
 

   
 
 
 
 

  توزيع األقساط الصادرة حسب أصناف التأمين                              
42,93

15,01

8,08
0,67

0,47

7,83
9,79

14,35

0,90

السيارات
القرض
األخطار المختلفة
التأمين على الحياة
العمليات المقبولة
التامين ضد البرد وهالك الماشية
الحريق
النقل
التأمين الجماعي على المرض
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  تطور األقساط الصادرة حسب أصناف التأمين
2004−2005−2006

  الــديـنـار: الوحدة                                                         

-50000000
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000

السيارات

التأمين الجماعي

حوادث الشغل

النقل
الحریق

البرد وهالك الماشية 

األخطار المختلفة

الحياة
ض
القر

العمليات المقبولة

2006 2005 2004

 
 

II.  الفنيةالتعویضات المدفوعة والمّدخرات:  
   

   :ةـــــوعـــــدفـــات المـــويضـــالتع .1
  

سنة  م د  466,380) تعويضات ورؤوس أموال حّل أجلها(بلغت التعويضات المدفوعة 
زيادة  مسّجلة بذلك  2004د سنة م  382,872  و2005م د سنة  426,476 مقابل 2006
  .% 9,36 تقدر بـ

  

  صنفي تأمين السّيارات والتأمين الجماعي ويمثل مبلغ التعويضات المدفوعة بعنوان
           2005 سنة % 77,01 من مجموع التعويضات مقابل 2006سنة  % 76,93

هذين في تأمين المتحّصل عليها الفي حين تمثل أقساط  2004 سنة % 78,22و
  .2004 سنة  %  59,93 و2005 سنة %  59,81 مقابل 2006  سنة % 57,94الصنفين 

  
       د  م 4,405وبلغت التعويضات المدفوعة بعنوان صنف تأمين حوادث الشغل 

 علما وأن إدارة هذا 2004م د سنة  5,161 و2005م د سنة  4,853 مقابل 2006سنة 
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الصنف  من التأمين قد أسندت إلى الصندوق القومي للضمان اإلجتماعي بداية من 
  .1995غرة جانفي 

  
وعرفت التعويضات المدفوعة بعنوان صنف التأمين على الحياة أعلى نسبة تطور 

  . % 47,69 حيث بلغت
 

  
 
 
 
  

   تطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف التأمين
الــديـنـار: الوحدة                         

2006 2005 2004 
  نسبة
  ر التطو
% 

  التعویضات  بــ%
 المدفوعة

نسبة 
  التطور

% 
  التعویضات بــ%

  التعویضات  بــ%  المدفوعة
 المدفوعة

 ف التأميناصنأ

11,54 54,14 215 487 252  13,58 53,08 512 361 226  تاارتأمين السّي   079 304 199 52,06
4,13 22,79 957 268 106  1,90 23,93 968 052 102  التامين الجماعي على المرض  007 152 100 26,16
9,24 -  0,95 091 405 4  5,97 -  1,14 409 853 4  حوادث الشغل  375 161 5 1,35

22,26 -  4,97 139 162 23  240,24 6,99 738 793 29  تأمين النقل  569 756 8 2,29
30,50 4,30 973 061 20  2,98 3,60 784 373 15   الحریقمنالتأمين   481 928 14 3,90

3,28 -  0,51 475 394 2  30,39 -  0,58 595 475 2 التأمين ضد البرد وهالك الماشية  303 556 3 0,93
21,52 4,41 282 582 20  5,69 -  3,97 566 937 16  التأمين من األخطار المختلفة  057 960 17 4,69
47,69 5,48 143 568 25  26,41 -  4,06 010 312 17   التأمين على الحياة  009 524 23 6,14

7,68 -  1,56 387 277 7  43,68 1,85 878 882 7  القرضتأمين   299 486 5 1,43
9,26 99,11 662 207 402  11,67 99,20 460 043 423  مجموع العمليات المباشرة  179 829 378 98,94

21,56 0,89 816 172 4  15,08 -  0,80 856 432 3  العمليات المقبولة  607 042 4 1,06
9,36 100 478 380 466  11,39 100 316 476 426  المجموع 786 871 382 100

 
 
  

  مـليون ديـنـار : الوحدة              2006-2005-2004تـطـور الـتـعـويـضـات الـمـدفـوعة 
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    :ة ـــــيــنــرات الفــــّدخــمــال .2
  

  2005 سنة م د 1 328,374 مقابل 2006م د سنة  1 499,486 بلغت المدخرات الفنية
  .2005 سنةمع  مقارنة % 12,88  بـنسبة إرتفاعا مسجلة  2004م د سنة  1 149,877و

  

  تطور المّدخرات الفنية 
א:א

 المدخرات الفنية 2005 2006
927 134 206  مّدخرات األقساط الغير مكتسبة  182 034 667 
166 353 197  تأمين على الحياةخرات حسابية للمّد  163 166 716 
  على الحياةالتأمين/ خرات التعویضات تحت التسویة مّد  12  667 504  14 912  804
  على غير الحياةالتأمين  /خرات التعویضات تحت التسویةمّد  885 712 474  888 819 132
 خرات حسابية للجرایاتمّد   22 762  052  128 660 604
  على الحياةالتأمين  /رات للمساهمة في األرباحخمّد  3 147 172  2 947 584
868 659 3  254 235  4   على غير الحياةالتأمين/ خرات للمساهمة في األرباح مّد 
082 269 8  259 764  6  خرات التعدیلمّد 
933 314  8  000 122    الوفاة/ خرات التعدیلمّد 
756 266  11  534 040  10  خرات للمخاطر الساریةمّد 
048 294  2  981 124  2   على الحياةالتأمين  /خرات فنية أخرىمّد 
  على غير الحياةالتأمين  /خرات فنية أخرىمّد  35  596 496  26  853 273
177 486 499 1  109 374 328 1  المجموع 
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  :اط ـــــــســـن األقــــوادث مــــة الحــفــلــبة تكــنس .3
  

       خرات التعويضات تحت التسوية إلى حدود  سجلت المخصصات اإلضافية لمّد
  مقابل2006م د سنة  146,108 حيث بلغت % 2,71 ارتفاعا يقدر بـ 2006 ديسمبر 31

  .2005م د سنة  142,257
  
دون ( نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة للنشاط الجملي للقطاع إرتفعتو

 مقابل 2006 سنة % 78,07حيث بلغت  ,2006 سنة % 4,94 بـ) إعتبار نفقات التصرف
.2005 سنة % 83,01

  
:א

 البــيـانــات 2004 2005 % التطورنسبة  2006 % التطورنسبة 
 التعویضات المدفوعة صافية من الرجوع 382,872 426,476 11,39 466,380 9,36

 تحت اتخرات التعویضمّد اإلضافية لمخصصاتال 122,467 142,257 16,16 146,108 2,71
 التسویة

 أعباء التعویضات 505,339 568,733 12,54 612,488 7,69
 أقساط مكتسبة 629,758 685,118 8,79 784,522 14,51
4,94 - % من األقساط المكتسبةنسبة تكلفة الحوادث 80,24 83,01 2,77 78,07 

 
 
 
 
 
 

III.  نفقات اإلقتناء وأعباء التصرف األخرى(نفقات التصرف : (  
  

   :نفــقــات اإلقــتــنـــاء .1
  

اء      ل     2006م د سنة       71,554بلغت نفقات اإلقتن  52,181و  2005م د سنة      59,151 مقاب
  . 2006سنــة  % 20,97 أي بزيادة  تقدر بـ 2004م د سنــة 

  
  ):نفقات اإلدراة و أعباء فنية أخرى( رى ــــرف األخــصــاء التــبــأع .2
 
رى    صرف األخ اء الت ت أعب نة  54,505بلغ ل 2006م د س ـم د سن  58,223  مقاب   ةـــ

 .2006 سنة % 6,39 مسّجلة بذلك إنخفاضا يقدر بـ 2004م د سنــة   51,387و  2005
  

  : ــــصـــرف نـفــقـــات الت .3
 

صرف  ات الت ت نفق نة  126,059بلغ ل  2006م د س نة 117,374 مقاب          2005م د س
 .2006 سنة %7,40أي بارتفاع يقدر بـ  2004م د سنة 103,568و
 

 سنة %16,48 مقابل  2006 من األقساط الصادرة سنة %15,73وتمثل نفقات التصرف 
  .2004 سنة %16,09 و 2005
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  اء وأعباء التصّرف األخرىنفقات االقتن
  

  الدينار: الوحدة 

2006 2005 2004 
نسبة 
%التطور

من النسبة 
%األقساط نسبة  المبلغ

%التطور
من النسبة 
%األقساط نسبة  المبلغ

%التطور
من النسبة 
%األقساط  الــبـيـانــات المبلغ

  
20,97 8,93 209 554 71  13,36 8,31 064 151 59 25,43 8,11  نفقات اإلقتناء 325 181 52

6,39 -  6,80 723 504 54  13,30 8,17 144 223 58 -4,67 7,98  خرى األتصرف الأعباء  869 386 51
7,40 15,73 932 058 126  13,33 16,48 208 374 117  نفقات التصرف 194 568 103 16,09 8,44

  
األقساط المكتسبة  من % 94,14 )إعتبار نفقات التصرف(الحوادث نسبة تكلفة وتمثل 

 يقّدر  بـ تحّسنا  مسجلة 2004 سنة % 96,69و 2005 سنة %100,14 مقابل 2006سنة 
  . 2006 سنة % 6,00

  
  
  
  
  
  

  :نفــقــات التـــصـــرف حــســب أصــنــاف الــتــأمــيـــن  .4
 

  :يبين الجدول التالي توزيع نفقات التصرف حسب أصناف التأمين
ألف  دينار            :                                                                                  الوحدة                       

المجموع عمليات 
 مقبولة

مجموع عمليات 
أخطار مختلفة حياة القرض مباشرة برد وهالك 

حوادث شغل نقل حریق الماشية تأمين 
بيـانـاتال سيارات جماعي    

52 181 981 51 200 753 6 005 5 820 306 5 680 4 066 34  2 نفقات اإلقتناء 634 22 900 5

51 387 765 50 622 1 760 4 152 6 574 771 4 643 3 906 165 7 433 21 217 
أعباء التصرف 

 0 األخرى

103 568 1 746  101 822  2 513 10 157  12 394 1 077 10 323  7 972 199  0 نفقات التصرف 851 43   333 13 

16,09 31,19 15,95 40,04 17,98 16,44 29,59 19,02 14 ,16 - 12,07 15,93 
نسبة نفقات 

التصرف من 
 %بـ  األقساط

4 

المجموع عمليات 
 مقبولة

مجموع عمليات 
أخطار مختلفة حياة القرض مباشرة برد وهالك 

حوادث شغل نقل حریق الماشية تأمين 
   البيـانـات ياراتس جماعي

151 59  698 453 58  887 040 6  045 7 305 125 7 830 3 38 811 5  371 27  2 نفقات اإلقتناء 

223 58  712 511 57  569 1 113 5  810 8 855 989 4 779 3 181 954 6  261 25  
أعباء التصرف 

 0 األخرى

374 117  410 1  964  115  457 2 153 11  855 15 160 1 113 12 609 7 220 765 12  632 52  0 نفقات التصرف 

16,48 28,21 16,40 38,63 17,54 17,54 28,98 20,50 13,17 - 10,89 17,05 
نسبة نفقات 

التصرف من 
 %بـ  األقساط

5 

المجموع عمليات 
 مقبولة

مجموع عمليات 
أخطار مختلفة حياة القرض مباشرة برد وهالك 

حوادث شغل نقل حریق الماشية تأمين 
   البيـانـات سيارات جماعي

554 71  748 806 70  991 088 8  937 10 332 842 7 786 4 9 184 6  636 31  2 نفقات اإلقتناء 

505 54  504 000 54  737 887 4  280 9 512 213 5 784 3 123 076 5  389 24  
أعباء التصرف 

 0 األخرى

059 126  252 1  806  124  728  1 975  12  217  20 844 055  13 570  8 133 260  11  025 56  0 نفقات التصرف 

15,73 0,16 15,58 0,22 1,62 2,52 0,11 1,63 1,07 0,02 1,41 6,99 
نسبة نفقات 

 منالتصرف 
 %بـ  األقساط

6 
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  تطور نفقات التصرف حسب أصناف التأمين
  ألف  دينار: الوحدة            
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VI. لفــنــيــــة النــتــائــج ا : 
 

   :نــتــائــج عمــلــيــات اإلآــتــتــاب  .1
  

م د  117,752 م د مقابل169,741 فائضا  قّدر بـ 2006سجلت عمليات اإلآتتاب سنة 
  . 2004م د سنــة  125,590 و2005سنة 

  
  :نــفــقـــات التــصـــرف  .2
  

  2005 سنة م د 117,374 مقابل 2006م د سنة  126,059بلغت نفقات التصرف 
  .2004 م د سنة 103,568و
  

  :النــتـــائج الماليــــة  .3
  

 57,227 ب رصيدا ماليا يقدر 2006 المسندة سنةسجلت العمليات المباشرة والعمليات 
  .2004 م د سنة39,157  و2005م د سنة  50,451مقابل   دم

  
  : نــتـائــج العـمــليــات الـمــســـــندة  .4

   مقابل 2006م د سنة  71,700 المسندة عجزا يقدر بسجلت نتائج العمليات 
  .2004م د سنــة  70,291 و 2005م د سنة  39,108

  
  :النــتــائـــج الفــنــية الصـــافــيــة  .5
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 ا فائض مقابل 2006م د سنة   29,209 ا يقدر بفائضسجلت النتائج الفنية الصافية 
  . 2005م د سنة  11,722 ب

  

  اط الجملي لقطاع التأمينحساب إستغالل النش 
  )العمليات المباشرة والعمليات المقبولة (

  الــديـنـار : الوحدة
641 521 784  األقساط المكتسبة 
469 139 801  األقساط الصادرة 
828 617 16 -   تغّير المّدخرات تغّير أقساط التأمين غير المكتسبة 
009 781 614 -  أعباء الخدمات 
478 380 466 -  ت والنفقات المدفوعةالخدما 
848 107 146 -  تغّير مدخرات التعويضات تحت التسوية 
965 86 -  مّدخرات التعديل 
718 205 2 -  أعباء فنية أخرى 
632 740 169  رصيد اإلآتتاب 
932 058 126 -  رصيد التصرف 
069 227 57  الرصيد المالي 
920 699 71 -  )مسندةنتائج العمليات ال(رصيد إعادة التأمين  
849 208 29  النتيجة الفنية الصافية 
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  النتائج الفنّية الصافية حسب أصناف التأمين
  الدينار: الوحدة 

  2006                                   2005     2004  

النتيجة الفنية الصافية النتيجة الفنية الصافية النتيجة الفنية النتيجة المالية فيةالنتيجة الفنية الصا النتيجة الفنية النتيجة المالية   أصــنــاف الـتـأمـيـن

682  981  52 -  176 685  31  858 666  84 - 240  607  42- 657 943  28  897 550  71- -58 420 103  ياراتالّس
604 273  287  712  1  683  438  1- 061  655 1- 347 777  1  408  423  3- -4 818 188   على المرضاعيالتامين الجم
839  25 -  270  668  1  109  694  1- 096  607 - 288 549  1  384  156  2- -695 744  حوادث الشغل
945  988  17  628  714  2  317  274  15 146 099 9 977 595  2  169 503  6 10 601 012  النقل
940  791  14  745  782 2  195  009  12 221 615  15 991  463  2  230 151  13 16 012 253  الحریق
004 170  167  303  163  133- 568  184 723  412  155 228- -766 917  البرد وهالك الماشية
699  790  37  710  323  6  989  466 31 652  639 21 729  501 4  923 137  17 20 899 253  أخطار مختلفة
209  635  11  159  368  9  050  267  2 768  918  9 027 491  7  741 427  2 8 172 812  الحياة
541  168  737  352  196  184- 692  68- 439  347  131  416- 395 221  القرض

421  811  29  879  910  56  458 099 27 -  266 519  11  178 083  50  912  563  38-  المجموع 401 620 8-
572  602 -  190  316  762  918 -  617 202  759  367  142  165-  العمليات المسندة والمعاد إسنادها 977 491- 

849  208  29  069 227  57  220 018  28 -  883 721 11  937 450  50  054  729  38 -  النتيجة الفنية بعد اإلسناد 378 112 9-
 
 

  
 



  األموال الذاتية والتوظيفات والموارد المالية : الجــــزء الّرابع
 

 :اتية لمؤسسات التأمين األموال الذ .1
   

التي تتكون من رأس المال اإلجتماعي أو (بلـغت األموال الذاتية لمؤسسات التأمين 
واإلحتياطيات واألرباح لشرآات التأمين ذات الصبغة التعاونية صندوق المال المشترك 
 2005م د سنة  252,920 مقابل 2006م د سنة  273,368 )المرتبطة برأس مال

  .2004 د م 245,208و
  

  األمــوال الـذاتـيـة                                       
  

  مليون دينار: الوحدة
 البيانات 2004 2005 2006

 صندوق المال المشترك وأ االجتماعيرأس المال  145,661 147,222 151,833
  مرتبطة برأس المالأرباحات ويإحتياط 99,547 105,698 121,535

 أموال ذاتية 245,208 252,920 273,368
 

  

  : التوظيفات واإلیرادات المالية .2
  

 

  :التــوظــيــفــــات  . أ
  مليون دينار: الوحدة                                                                                                                           

%نسبة التطور 2006 %نسبة التطور  الــبيـانــات 2004 2005

21,24 393,240 1  10,20 149,151 1     042,811 1  المجموع 
  
  

 وذلك لمواجهة بلـغت توظيفات مؤسسات التأمين المدرجة ضمن أصول الموازنة
 مقابل 2006 م د سنة 1 393,240  تجاه المؤّمن لهم والمستفيدين من العقود،هاإلتزامات

 % 21,24 بـ  أي بزيادة تقدر2004م د سنة  042,811 1 و2005 م د سنة 1 149,151
  .2005مقارنة  مع سنة 

  
نسبة ( وبلغت نسبة التغطية 2006م د سنة  1 499,486وقّدرت المّدخرات الفنية بـ 

  .2005 سنة % 86,51 مقابل 2006 سنة % 92,91 )التوظيفات من المّدخرات الفنية
 

  :األخــيــرةوات ــنــالث ســلة الثـيـالي نسبة التغطية طــدول التـــويبين الج
  

  مليون دينار: الوحدة 

 البيانات 2004 2005 2006
 خرات الفنيةدالم  149,877 1 328,374 1 499,486 1

393,240 1  149,151 1  042,811 1  التوظيفات  
 %نسبة التغطية  90,69 86,51 92,91
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  : اإليـــــرادات الــمــالــيـــة   . ب
  يون دينارمل: الوحدة 

 البيانات 2004 2005 %نسبة التطور 2006 %نسبة التطور

 الماليةاإلیرادات  41,959 53,276 26,97 60,200 13,00

0,32  -  %نسبة المردودیة 4,02 4,64 0,62 4,32 
  

 

 م د 53,276  مقابل2006م د سنة  60,200 )قيم منقولة وعقارات( المالية اإليراداتبلـغت 
  .2005 مقارنة مع سنة %  13,00  أي بإرتفاع يقدر ب2004م د سنة  41,959 و2005سنة 

   
 2005 سنة % 4,64 مقابل 2006سنة  % 4,32 اإليراداتويمثل معدل نسبة مردودّية هذه 

  .2004 سنة % 4,02و
  

  : نتـــائـــج الــمـــوازنــــــة   . ت
  

  2006د سنة   م26,661 على مستوى الموازنة بلغت أرباحاحققت مؤسسات التأمين 
 من % 1,12( 2005م د سنة  7,978 بـ أرباح مقابل ) من األقساط الصادرة% 3,70(

  .) من األقساط الصادرة% 2,40 (2004 د سنة م 15,457  وعجزا ب)األقساط الصادرة
  

  مليون دينار: الوحدة                                                       

  ـانــاتالـبـي 2004 2005 2006

 النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 15,457- 7,978 29,661

 األقساط الصادرة 643,726 712,019 801,139

 
3,70 

 
1,12 

 
النتيجة من األقساط  %   2,40-
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المحـــور الـــــّرابــع  
   

  

التأمين حاجة مؤآدة نظرا للدور الهام الذي يضطلع به والمكانة الرئيسية التي يعتبر الّنهوض بقطاع 
يحتّلها في الدورة اإلقتصادية حيث يتحّقق بمقتضاه توفير الضمانات والتغطيات التي يحتاج لها األفراد 

  .والمؤسسات، آما يساهم بقدر آبير في تعبئة اإلدخار لتوظيفه في تمويل اإلستثمار
  

 العمومية وأصحاب المهنة ةن الوعي بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التأمين، فقد أولته السلطوإنطالقا م
على حّد السواء عناية فائقة ومستمّرة من خالل إقرار برنامج شامل ومتكامل يهدف إلى تحسين المحيط 

ها في غضون العام الذي ينشط فيه القطاع وذلك لتطويره وإعداده للمنافسة الخارجية التي سيواجه
  .السنوات القليلة القادمة في إطار تحرير الخدمات المالية

  

  : ويرتـكــز هذا البرنامج على المحاور التالــيـــة 
  

  .تطوير اإلطار التشريعي والترتيبي لقطاع التأمين .1
  .تنمية بعض أصناف التأمين .2
  .تنويع مسالك التوزيع ومنتوجات التأمين وتطويرها .3
  .ويض الناتجة عن حوادث المرور وإختصار آجالهاتبسيط إجراءات التع .4
  .تبسيط الشروط العاّمة لعقود التأمين والعمل على تعريبها .5
  .إعادة الّنظر في طرق الّرقابة .6
بعث بنك معلومات يربط بين مؤسسات التأمين مع شبكات توزيعها من جهة، ومع جمعيتها المهنية  .7

  .وسلطة اإلشراف من جهة أخرى
  .لمالية لمؤسسات التأمينتدعيم القواعد ا .8
  .إقرار نظام محاسبي خاص بقطاع التأمين .9

  .تعصير طرق التصّرف الداخلي والّنظام المعلوماتي للمؤسسة .10
  .ة لفائدة العاملين بمؤسسات التأمين للرفع من مستوى التأطيرلالعناية بالتكوين والرسك .11
  .تطوير آليات تأمين ضمان الصادرات وتوسيع التغطيات الممنوحة .12
  .تكثيف الحمالت التحسيسية إلرساء ثقافة تأمينية لدى المؤّمن لهم وللتعريف بمزايا التأمين .13

  
  

ة من سنة                             ه بداي ذي شرع في تطبيق امج ال ذا البرن ذ ه ود أحرز تنفي دما   2000وبفضل تظافــر جميع الجه  تق
  :آبيرا حيث تحققت إنجازات هامة تتمّثل أساسا فــــيما يــلــي 

  

أمين من خالل                   إعادة الّنظر    -1 ة لمؤسسات الت ايير العالمي في مقاييس التصّرف الحذر ومالءمتها مع المع
  .مراجعة قاعدة إحتساب هامش المالءة المالية والترفيع في مستوى رأس المال

  .إحداث صندوق ضمان المؤّمن لهم  -2
  .خوصصة مؤسسة تأمين -3
شكو ب             -4 ا ت ضح أّنه أمين التي إّت رامج تصحيحية لمؤسسات الت ا سحب      وضع ب تج عنه عض اإلخالالت ن

  .الترخيص الممنوح  لمؤسسة تأمين وتحويل محفظة عقود التأمين التي تمتلكها إلى شرآة تأمين جديدة
أمين                     -5 شاط الت ستمّرة لن ة الم ة والمتابع ة الّرقاب ام بعملي دة للقي من خالل حذف      إرساء طرق وأساليب جدي

  .مكاناإلذن المسبق للقيام بعملية الّرقابة على عين ال
  .توضيح وضبط شروط تكوين المؤسسات المختصة في إعادة التأمين -6
أمين                          -7 أمين ، آالت بعض أصناف الت أمين ل ود الت ع عق د لتوزي وك والبري إقرار إمكانية إستعمال شبكة البن

  .على الحياة والتأمين الفالحي وتأمين الصادرات وتأمين المساعدة
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ار  اقيتين اإلط ى اإلتف صادقة عل ت الم د تّم أمين  وق شرآات الت سية ل ة التون ين الجامع رمتين ب يتين المب
  .2004 وبداية 2003والجمعية المهنية للبنوك والديوان الوطني للبريد في أواخر سنة 

شروط            -8 ر     ( إستبدال الترخيص المسّبق لتعاطي المهن المتصلة بالتأمين بكّراس ال أمين والخبي راء الت  خب
  ).اإلآتواري

  ).الضمانات اإللزامية والضمانات االختيارية(ّيارات لسمراجعة تعريفات تأمين ا -9
  .إحداث نظام جديد للتأمين على المرض -10
  .ضبط تراتيب وشروط تسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير -11
ات   -12 ى اإلتفاقي ة عل صبغة اإللزامي ن خالل إضفاء ال أمين م شرآات الت سية ل ة التون دعيم دور الجامع ت

  .المبرمة في إطارها
  :جراءات لتطوير أصناف التأمين التالية إتخاذ بعض اإل -13

  
  

I. التــأميـــن علــــى الحــيـــــاة:   
      

ازات                      - اع باإلمتي سير اإلنتف اة وتي ى الحي أمين عل ساط الت الترفيع في المبلغ األقصى القابل للطرح ألق
  .الجبائية بعنوانها

شجيع   تدعيم اإلدخار وتوسيع مسالك توزيع عقود التأمين على الحياة عبر شب      - د والت كة البنوك والبري
  .على تعاطي مهنة منتجي التأمين على الحياة

ين   - ى المنتفع أمين إل ى أصول مؤسسات الت ول عل ام المحم از الع اع باإلمتي ي اإلنتف ة ف نح األولوي م
صفية مؤسسة                              ك في حاالت عجز وت م وذل ؤمن له رهم من الم ل غي اة قب ى الحي أمين عل بعقود الت

  .التأمين
صل  - رار الف وال   إق اة واألم ى الحي أمين عل ة للت دخرات الفني وان الم ة بعن وال الموظف ين األم ام ب الت

  .الموظفة بعنوان بقية األصناف
ى                            - ضريبة عل اة من ال ى الحي أمين عل ود الت ة المدفوعة في إطار عق رادات العمري اء اإلي إقرار إعف

  .الّدخل
 

II. التـأمــيـــن الفــالحـــي:   
  

  .نشطة الفالحية المتمتعة بقروضتعميم التأمين على آافة األ -
اطق             - شطة والمن ة تراعي خصوصيات األن ود نموذجي ّم   . تبسيط بنود عقود التأمين وإحداث عق د ت وق

  .إعداد عقود نموذجية في مجال حجر البرد والحريق الزراعي وهالك الماشية
  .تثمارإدماج تكلفة التأمين في هيكلة تمويل المشروع الفالحي وإحتسابها في آلفة اإلس -
  تمكين شبكة البنوك المسدية للقروض الفالحية من توزيع خدمات التأمين الفالحي -
ة                            - أمين الناشطة في مجال تغطي ة مؤسسات الت شمل آاف أمين لي د للت وم الوحي تعميم اإلعفاء من المعل

 .المخاطر الفالحية
سبة ل      %40التخفيض ب  - رى    في التعريفات المطبقة لخطر البرد والحريق الزراعي بالن لزراعات الكب

 . لخطر هالك الماشية%30واألشجار المثمرة بالمناطق األآثر عرضة للمخاطر و
د اإلنخراط           %20تطبيق تخفيضات تصل إلى      - ة أو عن أمين بصفة جماعي  عند إقبال الفالحين على الت

  .فرديا في عقود متجددة سنويا
ديم تقر        - داد وتق ة      تقليص آجال التعويض وذلك بتحديد آجال قصوى إلع ر في الحاالت العادي ر الخبي ي

ـ    سبقة بــ سديد ت ة         %50وت ول قيم تالف ح د اإلخ ر عن ل الخبي ن قب ّدر م ويض المق غ التع ن مبل  م
  .األضرار وذلك في إنتظار تسوية الملف بالتراضي أو قضائيا
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III. تأميــن الســــيـــّارات:  
 
   العنوان الخامس لمجلة التأمين-1

  

 بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن المتعلقمجّلة التأمين من خامس العنوان ال بدأ العمل بمقتضيات
إستعمال العربات البرية ذات محّرك ونظام التعويض عن األضرار الّالحقة باألشخاص في حوادث 

   . 2006 منذ غرة جانفي المرور
  

  :وتضّمن هذا العنوان أربعة أبــواب وهــــي 
  

  ين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتهاإلزامية تأم  : البــاب األّول
  

  : تّم بمقتضى هـــذا البـــاب
  

  : المكــتــب المــرآــزي للــتـعـريـفــةإحـــداث   ) أ
 

  .المكتب المرآزي للتعريفة هو هيكل تابع للجامعة التونسية لشرآات التأمين
  

دة    مكرر نهج دلهي      9: مـــقــره دير      1002 –الجدي ونس البلف اتف   - ت   71.285.533 / 71.285.990 اله
  .80.100.273:  الرقم األخضر - 71.286.422: الفاآس 

  

  :صـالحـيــاتـــه •
  

يبّت المكتب المرآزي للتعريفة في مطالب رفض تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات 
 تاريخ توصله بطلب التأمين ويتولى ضبط قسط التأمين الذي تكون  أيام إبتداءا من10في أجل أقصاه 

  .مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بضمان هذه المسؤولية
  

 :تــرآـيـبـتــــــه  •
  

ضم المكتب المرآزي للتعريفة ممثلين عن وزارة المالية ووزارة النقل ومنظمة الدفاع عن المستهلك ي
وقد تم تعيين أعضاء . مين ويترأسه ممثل عن دائرة المحاسباتوعن الجامعة التونسية لشرآات التأ

 . المكتب بقرار من وزير المالية بإقتراح من الجهات المعنية
 

 :تــدخــل الــمـكـتــب  •
  

ه ، أن                       - أمين طلب رفض مؤسسة الت ه وت ة لعربت  يمكن لكل شخص يطلب إبرام عقد تأمين المسؤولية المدني
 .تعريفةيعلم بذلك المكتب المرآزي لل

الم    - ع اإلع وب مضمون الوصول م أمين بواسطة مكت رفض الت ة ب زي للتعريف ب المرآ تم إعالم المكت  ي
 .بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثر آتابي

 . أيام من تاريخ توصلها بطلب التأمين رفض ضمني للتأمين10 يعتبر سكوت مؤسسة التأمين بعد  -
أو بواسطة  ) متوفرة لدى مؤسسات التأمين(طبوعة اإلعالم بالخطر  يتم إثبات طلب التأمين إما بواسطة م     -

 ).يوفرها المكتب المرآزي للتعريفة(مطبوعة طلب التأمين 
  

  :الوثائق المكونة لملف طلب التأمين •
 

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

 طلب تدخل المكتب ويبّين مؤسسة التأمين التي رفضت طلب التأمين؛مطلب ممضى ومؤرخ يتضمن  -
 نسخة من مطبوعة اإلعالم بالخطر أو من مطبوعة طلب التأمين الموجهة إلى مؤسسة التأمين؛ -
 نسخة من المراسلة الصادرة عن مؤسسة التأمين بخصوص رفض التأمين، إن وجدت؛ -
 صة لعقد التأمين؛نسخة من آخر شهادة تأمين ونسخة من الشروط الخا -
 نسخة من البطاقة الرمادية للعربة؛ -
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 نسخة من شهادة المكافأة؛   -
 

 :يضاف إلى ذلك ، إذا تعلق األمر بعربة ذات إستعمال فالحي - 
  

 نسخة من رخصة جوالن نقل فالحي؛ -
  نسخة من شهادة تثبت خالص األداءات؛ -
  . نسخة من شهادة ممارسة نشاط فالحي -

  

 :إرســـاء الـمكـتــب •
  

" مطبوعة اإلعالم بالخطر  "و" مقرر المكتب "تم إعداد نماذج الوثائق المتعلقة بتسيير المكتب من ذلك           -
سية       ة التون ة للجامع ب التابع ارة للمكت ة الق م بالكتاب ؤمن له ة الم ى ذم ا موضوعة عل ي حالي ي ه الت

 .لشرآات التأمين
 

ذي س    - ة ال زي للتعريف ب المرآ راءات المكت ل إج شروع دلي داد م م إع ب  ت دخل المكت ال ت يوضح مج
أمين              ول المطالب   ( وطرق تسييره وضبط اإلجراءات العملية الخاصة بكيفية النظر في مطالب الت قب

  .، وستتم قريبا المصادقة على هذا الدليل)وآيفية تدارسها وإتخاذ القرارات في شأنها
  

  : إحـــداث المكـتـب الموحد التونسي للسّيارات  ) ب
  

ة            تّمت المصادقة        - ر المالي على الّنظام األساسي للمكتب الموّحد التونسي للسّيارات بمقتضى قرار وزي
 .2006 جانفي 17المؤرخ في 

 خاللها إنتخاب أعضاء مجلس         ووقع 2006 مارس   1بتاريخ  تّم عقد الجلسة العاّمة التأسيسية للمكتب        -
  .دارية للمكتباإلدارة وتعيين المدير العام الذي سيتولى إدارة الشؤون العادية واإل

مّ  - سيارات     ت سي لل ات المكتب التون ل ملف ّداخلي للمكتب وتحوي داد الّنظام ال ديم(  إع ى ) المكتب الق إل
 .اراتالمكتب الموّحد التونسي للسّي

ات           في  هذا المكتب   شرع - ة البطاق ة المنخرطة في أنظم ّدول األجنبي ة مع ال تطبيق المعاهدات المبرم
  ).البرتقالية والبطاقة الخضراءالبطاقة ( الدولية للتأمين 

 

ون زمن حصول الحادث                ) ت دما يكون توسيع التغطية لتمكين أفراد عائلة المؤّمن له من الحصول على التعويض عن
 .راآبين على متن العربة

  

 .تحديد مدى الضمان الذي يجب أن يشمله عقد التأمين وحاالت اإلستثناء من الضمان  ) ث
  

ة الناتجة  عن               وتبعا لذلك قامت مؤسسات الت         أمين المسؤولية المدني د ت ة لعق أمين بتنقيح الشروط العام
ذا                ا به إستعمال العربات وذلك بإدخال التعديالت المتعّلقة خاّصة بإستثناءات الضمان المنصوص عليه

  .الباب
  

  نظام التعويض عن األضرار الالحقة باألشخاص في حوادث المرور  : البــاب الّثاني
  

  :اب ذا الـبـضـى هـتـّم بمـقـتـ
  

 :إرساء نظام خاص بالتعويض عن األضرار الّالحقة باألشخاص في حوادث المرور  ) أ
  

ا                              - د فيه ة التي تعّم تثناء الحال دنيا نتيجة حادث مرور بإس إقرار حق التعويض لكل شخص تضّرر ب
دود    ي ح سائق ف رآائه وال ة وش ارق العرب ضا س تثناء أي سه وبإس ضرر بنف اق ال سؤوإلح سبة الم لية ن

  .المحمولة عليه في الحادث
أمين                     ويقع تحديد هذه المسؤولية وفقا لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالعنوان الخامس من مجلة الت
شارآة في                            ة م سكك الحديدي ى ال سائرة عل ات ال ا العمل إذا آانت العرب شاريع الجاري به أو طبقا للت

          . الحادث
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 :لتعويض وقواعد إحتساب مبالغها ووضع مقاييس لتعويضهاضبط قائمة األضرار القابلة ل  ) ب
  

 :يشمل التعويض عن حوادث المرور ما يلي  -
 

  مصاريف العالج المترتبة عن الحادث؛-: في حالة الجرح •
  خسارة الدخل خالل مدة العجز المؤقت عن العمل؛ -
  الضرر البدني والضرر المهني والضرر المعنوي والجمالي ؛ -
دائم           مصاريف اإلستعا  - سبة العجز       ( نة بشخص آخر نتيجة العجز ال إذا آانت ن

 ؛ )% 80تساوي أو تفوق 
دائم              -  إمكانية المطالبة بالتعويض في صورة تفاقم األضرار الناتجة عن العجز ال

 .وذلك خالل خمس سنوات من تاريخ تحديد نسبة السقوط النهائية
  والتي تسبق الوفاة ؛ مصاريف العالج المترتبة عن الحادث-: في حالة الوفاة  •

  مصاريف الدفن ؛ -
  الضرر اإلقتصادي لفائدة األشخاص الذين هم في آفالة الهالك ؛ -
  . الضرر المعنوي لفائدة القرين واألبناء واألبوين دون غيرهم -

    

ويض عن   - وان التع رور بعن وادث الم ضرري ح دة مت ويض لفائ الغ التع ساب مب اييس إلحت وضع مق
المهني والضرر المعنوي والجمالي في صورة الجرح والضرر اإلقتصادي          الضرر البدني والضرر    

 .والضرر المعنوي في صورة الوفاة
رار مشترك                   - شأنها بق اق ب التعويض عن مصاريف العالج في حدود التعريفات اإلطارية التي تم اإلتف

 .من وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون اإلجتماعية والتضامن
ين ساعة عمل               إسناد - سنوي المضمون لنظام أربع ى ال ع األجر األدن  مصاريف الدفن على أساس رب

 .في األسبوع
ة التعويض عن الضرر         - منح التعويض بعنوان اإلستعانة بشخص آخر بنسبة عشرين بالمائة من قيم

 . البدني الناتج عن العجز الدائم
صلحية،       سواء من قبل مؤسسات التأم      التعويض ق قواعد ومقاييس  بيتط - ين في صورة طلب التسوية ال

  .التقاضياللجوء إلى أو من قبل المحاآم في صورة 
ر، إذا       - ذا األخي ين ه ّم تمك ة للقاضي ت سلطة التقديري اة ال ى مراع سي عل شّرع التون ن الم ا م وحرص

ى  % 15إقتضت الحالة، الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة ال تفوق  عن آل ضرر عل
 .حدة

  

 :ــة يــدنـبـر الاضرر األــديـقـت  ) ت
 

اء                             - ة األطب ه من ضمن قائم تم تعيين ر ي ل طبيب خبي يجب أن تتم عملية تقدير األضرار البدنية من قب
  .الشرعيين الذين تم تعيينهم للغرض

اء                       ة األطب يم في قائم ق بالترس سان تتعل وق اإلن وصدر في هذا اإلطار قرارات عن وزير العدل وحق
 .شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني واألطباء الشرعيينالمتحصلين على 

دني             - دير نسب العجز الب زم  وهو وضع جدول موّحد لتق راء     مل ة الخب رار مشترك من        .لكاف وصدر ق
سبة العجز                         د ن ى الجدول القياسي لتحدي ق بالمصادقة عل ة يتعل ر الصحة العمومي وزير المالية ووزي

 .الدائم
  

 :حية ضبط إجراءات التسوية الصل  ) ث
   

  .  آجال تقديم عرض التسوية الصلحية وحاالت توقيفها أو تعليقها وإجراءات إعداد العرضتم تحديد -
ين الّلجوء                        - سلمه لمحضر البحث، ب اريخ ت منح المتضرر حرية اإلختيار، في أجل أقصاه شهر من ت

  .إلى التقاضي أو طلب التسوية الصلحية من المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية
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صلح في         إلز - صاه ستة    ام مؤسسة التأمين بتقديم عرض صلح لفائدة المتضرر الذي قّدم طلبا لل أجل أق
 .أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية

ام              - ا يثبت إلتئ ؤمن م م الم ى عل غ إل م يبل سبقة إذا ل يجب أن يكون عرض التسوية الصلحية في شكل ت
 . تاريخ طلب التسوية الصلحيةالجرح أو البرء التام للمتضرر في أجل أربعة أشهر من

ديم    . وال يقل مبلغ التسبقة عن مصاريف العالج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العمل               ع تق ويق
  . العرض النهائي في أجل شهرين من تاريخ علم المؤمن بإلتئام الجرح أو البرء التام

ديم عرض ال - زم بتق ؤمن المل د الم ة بتحدي ة المتعلق رام اإلتفاقي م إب دد ت ي صورة تع صلحية ف سوية ال ت
ؤمنين             . المؤمنين للعربات المشارآة في الحادث     ة قواعد وإجراءات رجوع الم ذه اإلتفاقي وضبطت ه

د   يهم الحق عن ؤول إل ن ي ضررين أو م دة المت سبقتها لفائ اموا بت ي ق الغ الت ترجاع المب نهم إلس ا بي فيم
 . الوفاة 

 .البته قضائيا في صورة اللجوء إلى المحاآمآما تحدد هذه اإلتفاقية المؤمن الذي يجوز مط
ا               - يتم إبرامه آما أبرمت مؤسسات التأمين إتفاقية فيما بينها تتعلق بضبط نماذج محاضر الصلح التي س

ويض األضرار    اة لتع د الوف يهم الحق عن ؤول إل ن ي ؤمن أو م ين الم صلحية ب سوية ال ي صورة الت ف
 .الالحقة باألشخاص في حادث مرور

ؤمن             بهدف إنجاح  - ى الم  نظام التسوية الصلحية، تّم إقرار جملة من العقوبات المالية الرادعة تسلط عل
اييس التعويض أو                         ر مطابق لمق ديم عرض غي صلحية أو تق سوية ال في حاالت عدم تقديم عرض الت

  .عدم دفعه لمبلغ التعويض في اآلجال القانونية
ات والم  - وادث الطرق ة وصندوق ضمان ضحايا ح زام الدول سكك إل ي ال صّرف ف ة بالت سة المكلف ؤس

واردة   ام ال ع األحك ق جمي ة بتطبي امسالحديدي العنوان الخ ق  ب صلحية وتطبي سوية ال ك الت ي ذل ا ف  بم
  .مقاييس التعويض

ة والتي سّددت للمتضّرر               - تنظيم العالقة بين المؤمنين وصناديق الضمان اإلجتماعي والهياآل المماثل
بة ت ة بمناس الغ مالي غليةدفوعات أو مب سي صبغة ش رور يكت رام .عرضه لحادث م ذلك إب ا ل م تبع وت

ى المرض و   أمين عل وطني للت صندوق ال ين ال ة ب ؤمنين إتفاقي ة وصندوق ضمان ضحايا  (الم الدول
ة        سكك الحديدي ة لل شرآة الوطني أمين وال سات الت رور ومؤس وادث الم ات   ) ح وق وواجب دد حق تح

ت         ا إلس دة            الطرفين وتضبط اإلجراءات الواجب إتباعه ستحقة لفائ الغ الم سددة أو المب الغ الم رجاع المب
وان تعويضات عن األضرار                  صندوق بعن المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة من طرف ال

  .  الالحقة به في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية
  

  صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور   : البــاب الثالث

  : ـابتّم بمقتضى هـــذا البــ
 

ات وت           توضيح حاالت تدخل   - سيط  صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرق ه  إجراءات  ب  ، فأصبح     تدخل
 :يتدخل لدفع التعويضات في الحاالت التالية  هذا الصندوق

 عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث؛ •
  بطالن عقد التأمين؛ •
 إنتهاء صلوحية عقد التأمين؛ •
 فسخ عقد التأمين أو إيقافه؛ •
 تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة لسياقة العربة؛إذا لم  •
 .إذا تم نقل أشخاص دون إحترام شروط السالمة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل •

رق         - رور وط وادث الم حايا ح مان ض ندوق ض ل ص ساهمات المخصصة لتموي سب الم بط ن م ض ت
ؤمن      وتتكون هذه الموارد خاصة     . إحتسابها بمقتضى أمر   ساهمة الم أمين وم من مساهمة مؤسسات الت

 . لهم
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   صندوق الوقاية من حوادث المرور: البــاب الّرابع  

ألغيت أحكام هذا الباب المتعلقة بإحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور وعّوضت بالفصول   -
 بقانون  المتعلق2005 ديسمبر 19 المؤرخ في 2005 لسنة 106 من القانون عدد 21 و20 و19

 .2006المالية لسنة 
 

 :مجال تــدخل صـنـــدوق الوقاية من حوادث المرور  ) أ
 

يساهم الصندوق في تمويل عمليات الوقاية من حوادث المرور في إطار عقود برامج تبرم مع   -
  :وتتعلق هذه العمليات خاصة ب . المتدخلين في هذا المجال

  

وي  • ى بالتحسيس والتك ي تعن رامج والحمالت الت دان  الب ي مي ات والبحوث ف الم والدراس ن واإلع
 .الوقاية من حوادث المرور

 .إقتناء وترآيز بعض المعدات التي من شأنها دعم برامج الوقاية من حوادث المرور •
  

 :تــسـيـيــــر صـنـــدوق الوقاية من حوادث المرور  ) ب
  

دد   - ر ع دثت بموجب األم سنة 2336أح ي 2006 ل ؤرخ ف سم2006 أوت 28 الم ة ت ة " ى  لجن الّلجن
 :عهد إليها المهام التالية "  اإلستشارية 

  

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

  

داد دلي - م إع اييس    ت دليل مق ذا ال رور وضبط ه وادث الم ن ح ة م سيير صندوق الوقاي راءات لت ل إج
واضحة وآليات موضوعية وشفافة لتعتمدها الّلجنة اإلستشارية للبت في مطالب التمويل الواردة على             

 .وتمت المصادقة على هذا الدليل من قبل السّيد وزير الداخلية والتنمية المحلية. الصندوق
 

ة ووزارة                    تترآب الّلج  - ة ووزارة المالي ة المحلي ة والتنمي ين عن وزارة الداخلي شارية من ممثل نة اإلست
ن       دفاع ع ة ال ة ومنظم صحة العمومي ة ووزارة ال ة الترابي كان والتهيئ ز واإلس ل ووزارة التجهي النق

 .المستهلك والجامعة التونسّية لشرآات التأمين
  

   :رمـــــوارد صـنـــدوق الوقاية من حوادث المرو  ) ت
   

  : تتكون موارد الصندوق من 
  

أمين المحددة ب          - وان            % 0,4مساهمات مؤسسات الت صادرة بعن اليم اإلشتراك ال ساط أو مع  من األق
 .تأمين العربات البرية ذات محرك والصافية من األداءات واإللغاءات

أمين و      500مساهمات المؤمن لهم المحددة ب       - وان  500 مليم بعنوان آل شهادة ت يم بعن  آل شهادة    مل
 .فحص فني

ا بالفصول         - أمين        159 و 115 و 113مبالغ الخطايا المنصوص عليه ة الت ا     ( من مجل اليم الخطاي أي مع
ق األمر                         االتي تستخلصه  أمين سواء تعل صلة بالت ات مت صادرة في شأن مخالف ام ال ة من األحك  الدول

 ).بالمؤمنين أو بالمؤمن لهم
 ).انين والتراتيب الجاري بها العملأية موارد أخرى تخصص للصندوق بمقتضى القو -

 
  
  
  
 



 57

  
  :دراسة اإلشكاليات المترتبة عن تطبيق العنوان الخامس من مجلة التأمين   -2 

 

وان الخامس                      - ة عن تطبيق العن سائل واإلشكاليات المترتب تعمل الجامعة حاليا على تدارس بعض الم
د  ق قواع ة تطبي ي متابع ا ف ل أساس ي تتمث أمين والت ة الت ن مجل ويض عن األضرار م اييس التع  ومق

شأن تعويض مصاريف               صادرة ب ام اإلستعجالية ال ق باألحك ا يتعل البدنية من قبل المحاآم خاصة فيم
 . العالج

 
 :نــظـام الـــمــكـافــــأة   -  3
  

 وتم تنقيحه بمقتضى منشور وزير المالية عدد   1992بدأ العمل بهذا النظام إبتداءا من غرة جانفي  -
   .2007 مارس 10 المؤرخ في 2007ة  لسن2

في تعريفة تأمين المسؤولية المدنية الخاصة " التخفيض والترفيع"تطبق مؤسسات التأمين نظام  -
 .بجميع إستعماالت العربات البرية ذات محرك ، بإستثناء الدراجات النارية

 

 :ترتيب المؤمن لهم الجدد   ) أ
 

حصلين على رخصة سياقة تقل أقدميتها عن  يتم ترتيب المؤمن لهم المت:اإلستعمال الشخصي -
السنتين وآذلك السواق المتحصلين على رخصة سياقة تفوق السنتين والذين ال يتمكنون من إثبات 

 . من تعريفة تأمين المسؤولية المدنية200 الموافق لمستوى  8إآتتابهم لعقد تأمين سابق في القسم 
 من التعريفة إذا % 150 الموافق لمستوى  5القسم  يتم ترتيب المؤمن لهم في :بقية اإلستعماالت -

آانت أقدمية رخصة السياقة تقل عن السنتين أو تفوق السنتين وال يتمكنون من إثبات إآتتابهم لعقد 
 . تأمين سابق بواسطة وثيقة إرشادات أو إثبات ممارستهم الفعلية للسياقة

 4صورة إقتنائهم لعربة خاصة في القسم يتم ترتيبهم في  : األشخاص المتمتعين بسيارات وظيفية  -
 من % 100 بالنسبة بقية اإلستعماالت الموافق لمستوى  3بالنسبة لإلستعمال الشخصي وفي القسم 

 .التعريفة 
 من % 100يعاد ترتيب المؤمن لهم الجدد في اإلستعمال الشخصي وبقية اإلستعماالت في مستوى  -

 .دثالتعريفة بعد إنقضاء سنتين بدون حصول حا
  

  :"التخفيض والترفيع"مـبـادئ نــظام   ) ب
  

المؤمن له الذي ال يرتكب حادث لمدة سنتين متتاليتين، تمنحه مؤسسات التأمين مكافأة تتمثل في  -
  ؛(Bonus)النزول بدرجة واحدة وبالتالي التخفيض في قسط التأمين 

لحادث أضرار مادية  المؤمن له الذي يرتكب حادث إنجرت عنه أضرار بدنية سواء نتج عن هذا ا -
أم ال، يعاقب بالصعود بدرجتين وبثالث درجات بالنسبة لكل حادث آخر إنجرت عنه أضرار بدنية 
سواء نتج عن هذا الحادث أضرار مادية أم ال يتم إرتكابه خالل نفس السنة ، ويالتالي بالترفيع في 

 ؛(Malus)قسط التأمين 
ر مادية بحتة يعاقب بالصعود بدرجة واحدة  المؤمن له الذي يرتكب حادث إنجرت عنه أضرا -

   .(Malus)ويالتالي بالترفيع في قسط التأمين 
على جميع الحوادث التي تثبت فيها المسؤولية بصفة آاملة أو " التخفيض والترفيع"ينطبق نظام  -

  .جزئية على المؤمن له والتي يترتب عنها تسديد تعويضات من قبل مؤسسة التأمين 
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IV. ين على المرضالتأم 

 
  :أقــّر النــّظام الجـــديــد للــتـأمين علـــى المـــــرض 

  

يضمن التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة بالقطاعين العمومي نظام قاعدي وجوبي  -
 والمتعلق بإحداث 2004 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71والخاص طبقا ألحكام القانون عدد 

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

 يمكن  من تغطية الخدمات الصحية التي نظام تكميلي إختياري توفره مؤسسات التأمين والتعاونيات -
ال تدخل في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض وآذلك جزء المصاريف الصحية التي ال 

 .2004 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71حكام القانون عدد يكفلها النظام القاعدي طبقا أل
  

تنظيم العالقات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتامين على المرض في إطار  -
 .إتفاقية إطارية وإتفاقيات قطاعية تبرم بين الصندوق وممثلي الخدمات الصحية

  
ن      ة م ام بداي ذا النظ ن ه ى م ة األول ت المرحل ة 1وإنطلق ال    2007 جويلي ي مج ل ف ق بالتكف ي تتعل  والت

ل  ومي والتكف دى القطاع الخاص والقطاع العم ة الحمل ل ة ومتابع األمراض المزمن ة ب ادات الخارجي العي
شؤون    وزيري ال شترك ل رار م بطها بق ّم ض ة ت ات الجراحي ددة للعملي ة مح والدة وقائم صاريف ال بم

  . صحة العموميةاإلجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وال
  

ادات              وتتعلق المرحلة الثانية بالتكفل باألمراض العادية واإلنفتاح الكلي على القطاع الخاص في مجال العي
  .    الخارجية ومواصلة توسيع التكفل ببعض اإليواء اإلستشفائي

    
ات   مؤسسات التأمين في على وض     عملت  الّنصوص التطبيقية لهذا الّنظام     العديد من   وإثر صدور    ع الترتيب

  :الالزمة والضرورية إلدارة الّنظام التكميلي وخــــاّصة عـــلــى 
  

أمين                -1 شرآات الت إبرام إّتفاقية إطارية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والجامعة التونسية ل
ة التعويض المستحق من طرف المضمون                  إلرساء تعاون  بين الطرفين     ادي إزدواجي ى تف  تهدف إل

سداة      اإلجتم صحية الم دمات ال صاريف الخ ل بم ي خصوص التكف ق ف يهم الح ؤول إل ن ي اعي أو م
صاريف          ة م صندوق وتغطي ديره ال ذي ي دي ال ام القاع وان النظ اص بعن ومي والخ اعين العم بالقط

 .الخدمات الصحية في إطار األنظمة التكميلية اإلختيارية التي تديرها مؤسسات التأمين
  

ة  ذه اإلتفاقي تمكن ه ا س سات    آم صندوق ومؤس ين ال ات ب ادل المعلوم رق تب د ط ن تحدي ة م  اإلطاري
  .التأمين

  

ه                مراجعة  الشروع في    -2 ى المرض بهدف مالءمت ي عل أمين التكميل الشروط العامة للعقد النموذجي للت
  .مع الّنظام الجديد

  
لعناية حتى يتسنى  إلى مزيد من ايحتاج التأمين قطاع الهاّمة، ال يزال  اإلنجازات من تحقيق هذه وبالرغم

.مواصلة تنفيذ البرنامج المحّدد  
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  :وتتعّلق اإلصالحات المرتقبة خاّصة بــمــا يـــلـــي 
  

   :مواصلة تطوير اإلطار التشريعي والترتيبي لقطاع التأمين وذلك من خالل .1
      

ّصة التأمين من الحريق إعادة الّنظر في األحكام المتعّلقة بمراقبة إآتتاب التأمينات الوجوبية وخا -
  .والتأمين العشري

  .إدراج أحكام خاّصة  بالتأمين البحري وبالتأمين الفالحي صلب مجّلة التأمين -
إلغاء إمكانية تحديد التعريفة القصوى والتعريفة الدنيا فيما يخص التأمينات اإلجبارية المنصوص  -

  .تأمين لتحديد التعريفات  من مجّلة التأمين وترك الحرية لمؤسسات ال45عليها بالفصل 
إدراج عنوان خاص بمجّلة التأمين يتعّلق بتأمين القروض الّداخلية يهدف إلى ضبط األحكام العاّمة  -

  .لتأمين القرض وتعريف وتحديد المخاطر التي تغطيها هذه العقود
  .إعادة الّنظر في الشروط المطلوبة لتعاطي مهنة وسطاء التأمين -
 .تسيير مؤسسات التأمين وإرساء قواعد التسيير الجماعيإعادة الّنظر في قواعد  -
  

   : بعـض أصــناف الـتــأمـيــنتطويرمواصلة  .2
 
    :التـــأمـيــن الــفـــالحـــي  . أ

  
 . مراجعة اإلطار القانوني المتعّلق بالتأمين الفالحي -
  .تغيير الشكل القانوني للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي -
ل  - لة العم ة  مواص أمين نموذجي ود ت داد عق ة (  إلع وت المكيف أمين البي ددة -ت اطر المتع  المخ

  ).لإلستغالل الفالحي
 

   :التــأمــيــن علـــى الــمــــرض  . ب
  

 ستعمل مؤسسات   لنظام التكميلي للتأمين على المرض،    الكامل ل تطبيق  لوفي إطار إعداد التراتيب الالزمة ل     
  :التأمين على اإلسراع فــــي

  

 .الصيغة النهائية للعقد النموذجي للتأمين التكميلي على المرضإعداد  -
دة          - ى ح أمين عل صندوق وآل مؤسسة ت إبرم إتفاقيات خاصة تضبط طرق تبادل المعلومات بين ال

 . وذلك حسب جاهزية المنظومة اإلعالمية لكل مؤسسة
ن خ         - ك م رض وذل ى الم أمين عل صنف الت املين ب درات الع سين ق وين وتح ى تك ل عل الل العم

اإلطالع على تجارب األسواق التأمين األجنبية  والمشارآة في آل الدورات التكوينية التي تتعلق              
  .  بدراسة أساليب وطرق التعامل بين النظام القاعدي واألنظمة التكميلية

  
 :التأمين على الحياة  . ت

  
أمين والم  ة للت ة العام ين عن الهيئ ي ضمت ممثل ة الت ة الفني وطني لإلحصاء عمال بتوصيات الّلجن د ال عه

أمين                والجامعة التونسّية لشرآات التأمين وممثلي مختلف مؤسسات التأمين تعمل الجامعة في إطار لجنة الت
ري  27على األشخاص على دراسة مشروع التنقيحات لقرار وزير المالية المؤرخ في             ق  2001 فيف  المتعل

دخرات      بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التامين وطريقة إح        ك الم ق  . تسابها وشروط أموال تل وتتعل
  :هذه التنقيحات بضبط األسس الفنية لصنف التأمين على الحياة التالية 

  

سنة       .1 سي ل ات التون اد جداول الوفي ل        1999إعتم دادها من قب ّم إع سّية والتي ت ال التون  وجدول لألجي
 .1999المعهد الوطني لإلحصاء على أساس المعطيات الديمغرافية لسنة 
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 .تحديد الحد األقصى لنسبة الفائدة المضمونة والحد األدنى من نسبة المساهمة في األرباح .2
 . المحمولة على أقساط التأميننفقات إدارة العقودتحديد النسبة القصوى لنسبة   .3

  
 تأمين التجارة اإللكترونية  . ث

  
ة اإللكت      امالت التجاري وير المع ى تط ة إل ية الرامي رارات الرئاس سيما للق سات  تج شجيع المؤس ة وت روني

وفير            ى ت أمين عل اإلقتصادية على تنويع مسالك توزيعها وإآتساح أسواق جديدة، تمت دعوة مؤسسات الت
  .تغطيات تأمينية لفائدة آافة المتدخلين لهذا النوع من المعامالت التجارية

  

أمين                        ين عن مؤسسات الت ة تضم ممثل ة فني ة لجن وين صلب الجامع ّم تك أمين     ولهذا الغرض ت ادة الت  وإع
  :لتحديد الشروط العامة للضمانات التي يمكن تأمينها في المرحلة األولى والتي تتعلق خاصة بـــــ

ك     .1 شتري والبن ائع أو الم دها الب ن أن يتكب ي يمك ة الت ة التجاري رة عن العملي ة المنج سائر المالي الخ
 .المنجرة عن القرصنة اإللكترونية 

د   .2 ة بالمب ات الخاص ف المعطي ادة  تل ة إع ة وآلف ة المعلوماتي ي المنظوم ة ف ة المخزن الت التجاري
 .تخزينها

 .النتائج المنجرة عن المسؤولية المهنية لمزودي خدمات سالمة وحماية المنظومة اإللكترونية .3
 
    :تــأمـيــن قـــروض التــصديــــر  . ج

  
ا                ك لم ة وذل رامج التنمي سية لب صادرات من األهداف الرئي ة في      يعتبر الّنهوض بال ة فائق سيه من أهمي  يكت

  .المحافظة على توازنات ميزان الّدفوعات وفي تمويل اإلقتصاد الوطني
  

  : خاّصة علـــى الــعمل المجهودات المبذولة لتطوير عمليات التصدير وآليات الضمان سيقع ولمواصلة
  

ك         .1 ة إضافية وذل شمل خدمات تأميني صادرات  لي دخل صندوق ضمان ال ضمان توسيع مجاالت ت ل
زة      تثمارات المنج اطر اإلس أمين مخ ة وت واق الخارجي ام األس سويقي إلقتح ود الت ة المجه وتغطي

  .بالخارج
ين    .2 ريحة المنتفع يع ش ك  لتوس شحن وذل ل ال ا قب ة م صادرات لمرحل ام صندوق ضمان ال دعيم مه ت

  .بخدماته ومالئمة تدخالته حسب حاجيات المصدرين
أم       .3 ة            ربط مؤسسات التأمين التي تتعاطى ت ة للهياآل المتدخل ة المعلوماتي ين مخاطر التصدير باألنظم

  ...). الديوانة- معاهد اإلحصاء– مرآز النهوض بالصادرات -البنك المرآزي( في عملية التصدير 
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  1 رقـــــم الـــبــيــــان 
  

 
  األقــسـاط   الصادرة  حـســب  أصــنـــاف  التأمين

ــدة   ــوحـ ــار    : الـ ــلـيــون  ديــنـ  م

  

%א
2006 /2005

%א

 2004/2005

 
2006 

 
2005 

 
2004 

 
2003 

 
2002 

 
2001 

 
2000 

 
1999 

 
1998 

 
1997 

 أصناف التأمين

11,44 12,09 343,961 308,654 275,359 247,968 231,247 199,405 189,215 165,571 147,288 132,377  اراتـــــّيـــــــــالس

2,60 6,12 120,220 117,175 110,414 99,670 95,701 92,768 84,840 78,657 74,485 68,404   على المرضالتأمين الجماعي 
 )التأمين الصحي(

  حــــوادث الشغــــل 0,097 0,031 0,010 0,006 0,179- 0,006 0,004 - 0,015- 0,303- - -

11,92 2,65 64,695 57,802 56,309 55,577 47,975 37,915 31,534 28,532 27,793 31,839   لـــــــقــالن

6,21 8,89 62,761 59,089 54,266 50,160 41,963 38,496 37,985 36,354 33,547 31,237 ريق   الح

  و هالك الماشيةالبرد 3,786 4,220 4,704 4,505 4,672 3,194 4,289 3,637 4,003 3,786 10,07 5,42-

27,22 19 ,91 114,989 90,383 75,375 70,516 58,909 47,233 50,054 43,171 42,447 42,071  أخطار مختلفة

23,35 12,53 78,409 63,568
 

56,492
 

46,347 45,907 40,315 36,231 31,077 27,977 25,377
ي  اةالح

روض  4,336 4,501 5,481 4,881 5,266 5,078 5,116 6,276 6,360 7,246 1,34 13,93  الق

12,55 10,80 795,765 707,021 638,128 579,647 529,980 465,891 439,251 393,557 362,289 339,524  العمليات المباشرةمجموع    
  األقســــاط المــقــــبـــولــــة   6,056 5,722 5,117 5,682 4,558 7,875 6,039 5,598 4,998 5,375 10,72- 7,54

12,52 10,61 801,139 712,019 643,726 585,686 537,855 470,449 444,933 398,674 368,011 345,580   
  الـمــجمـــوع   
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  2الـــبــيــــان رقـــــم   
 التـــعـــويــضـــات  الـــمدفـــوعـــــــة

  دينارمليون: الوحدة 

 

 

%א
2005/2006 

%א
2004/2005

 أصناف التأمين 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

11,54 13,58 252,487 226,362 199,304 207,090 201,373 170,260 136,342 129,171 107,676  اراتـــــّيـــــــــالس 91,998
4,13 1,90 106,269 102,052 100,152   على المرضالتأمين الجماعي  60,971 67,430 71,725 76,448 84,805 87,295 90,054

 )التأمين الصحي(
  حــــوادث الشغــــل 5,500 3,363 2,569 1,665 5,591 5,685 5,559 5,161 4,853 4,405 5,97- 9,24-

  لـــــــقــالن 9,034 14,448 10,356 11,057 29,724 11,585 10,455 8,757 29,794 23,162 240,24 22,26-
30,50 2,98 20,062 15,374 14,928 ريق 13,506 7,344 12,754 8,593 13,231 25,483 12,316   الح
  و هالك الماشيةالبرد 3,934 3,400 4,401 5,555 2,882 3,709 3,095 3,556 2,476 2,390 30,39- 3,28-
21,52 -5,69 20,582 16,938 17,960  أخطار مختلفة 9,886 11,786 10,710 9,980 16,303 17,840 18,219
4,69 -26,41 25,568 17,312 23,524 اة 6,569 8,679 10,128 9,599 13,484 14,434 15,578  الحي
روض  285 595 874 2,040 1,341 2,144 11,721 5,486 7,883 7,277 43,68 7,68-  الق

9,26 11,67 402,208 423,043 378,829 374,086 369,548 337,621 261,279 252,688 224,721 201,683  العمليات المباشرةمجموع    
  األقســــاط المــقــــبـــولــــة  3,176 3,356 3,272 4,065 2,971 4,660 3,594 4,043 3,433 4,173 15,08- 21,56

 
9,36 

 
11,39 

 
466,380 

 
426,476

 
382,872

 
377,680 

 
374,208 

 
340,592 

 
265,344 

 
255,960

 
228,077

 
204,859

  
  الـمــجمـــوع  
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  3الـــبــيــــان رقـــــم  
א

 

 
مــلـيــون  ديــنــار:              الــوحـــدة       

%א
2006/2005 

%א
2005 /2004 

2006 2005 2004 2003 2002 2001  أصناف التأمين 1997 1998 1999 2000

6,45 20,02 56,025 52,632 43,851 41,834 34,665 31,057 37,082  اراتـــــّيـــــــــالس 30,274 31,346 34,827

-11,79 -4,26 11,260 12,765 13,333 12,242 10,036 10,676 12,528   على المرضالتأمين الجماعي  10,349 11,215 12,218
 )التأمين الصحي(

-39,82 11,06 0,133 0,221 0,199 0,357 0,321 0,462   حــــوادث الشغــــل 0,784 0,611 0,510 0,402

12,63 -4,55 8,570 7,609 7,972 7,146 6,530 6,499   لـــــــقــالن 7,027 7,204 7,532 7,830

7,78 17,34 13,055 12,113 10,323 9,160 8,682 6,673 ريق 7,708 8,407 9,130 9,672   الح

-27,24 7,61 0,844 1,160 1,078 1,301 943 1,014   و هالك الماشيةالبرد 877 948 1,100 1,134

27,51 27,91 20,217 15,855 12,395 11,935 10,840 7,684 12,551  أخطار مختلفة 9,234 10,144 10,958

16,34 9,80 12,975 11,153 10,158 8,579 7,409 6,293 اة 5,522 6,131 6,770 7,507  الحي

-29,24 -2,23 1,729 2,457 2,513 2,156 1,098 1,042 روض  923 1,161 1,667 1,828  الق

7,63 13,89 124,807 115,964 101,822 94,710 80,524 71,400 90,534  العمليات المباشرةمجموع     72,698 77,167 84,712

-11,21 -19,24 1,252 1,410 1,746 1,798 1,678 1,666  األقساط المقبولة  1,842 2,034 1,650 1,792

7,40 13,33 126,059 117,374 103,568 96,508 82,202 73,066 92,326   المجموع  74,540 79,201 86,362



 
 
 

  4الـــبــيــــان رقـــــم   
 

 اإلحتياطيات والمدخرات الفنية
 

نارمليون دي: الوحدة   
 
 

 
 

 

 نسبة التطوّر %
2006/2005 

ّرنسبة التطو %  
 المـــدخـــــرات 2003 2004 2005 2006 2005/2004

13,24
 

15,80 206,135 182,035 157,198 153,184
  

  مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة
20,95 18,21  197,353 163,167 138,028 120,494   )تأمين على الحياة(مدخرات حسابية 
17,72 27,42 14,913 12,668 9,942 9,273   )تأمين على الحياة ( رات التعويضات تحت التسوية مدخ
0,35 16,43 888,819 885,712 760,725 792,589   )تأمين على غير الحياة( مدخرات التعويضات تحت التسوية 

465,24 -6,29 128,661 22,762 24,290 35,465   مدخرات حسابية للجرايات
-6,32 24,98  2,948 3,147 2,518 1,882   )تأمين على الحياة( مساهمة في األرباح واإلرجاعات مدخرات ال

-13,58 47,30 3,660 4,235 2,875 2,263   )تأمين على غير الحياة( مدخرات المساهمة في األرباح واإلرجاعات 
140,84 -20,68 16,584 6,886 8,681 7,405   مدخرات التعديل
12,21 70,24  11,267 10,041 5,898 12,908   طر الساريةمدخرات المخا
8,00 -13,27  2,294 2,124 2,449 2,651   )تأمين على الحياة( مدخرات فنية أخرى 

-24,56 -4,50 26,853 35,596 37,274 36,815   )تأمين على غير الحياة( مدخرات فنية أخرى 
 

12,88 
 

 
15,52 1 499,486 1 323,374 1 149,878 1 174,930

  
  المجموع 
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 5الـــبــيــــان رقـــــم  
 النـــــتـــائـــج الــفــنــيـــــة

 
 
 

مليون دينار: الوحدة   

 
2006 

 
2005 

 
2004 

 
أصناف التأمين 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

-52,982
 

-42,607 
 

-82,449 -110,506 -72,999 -29,233 -41,767 -26,796 -32,770 -23,346  ارات  الســيــّ

0,274
 

-1,655 
 

-5,219 -2,730 -4,379 -4,493 -3,297 -3,852 -2,315 -1,468
على المرضالتأمين  الجماعي   

)التأمين الصحي(  

-0,026
 

-0,607 
 

-1,988 -0,788 -2,717 -5,457 -1,136 -384 -2,031 744  حوادث الشغل

17,989
 

9,099 
 

8,579 13,338 7,685 -126 7,285 2,440 6,767 4,857 لا  لنق

14,792
 

15,615 
 

14,147 5,247 9,430 10,947 4,912 9,434 7,336 6,328 ريق  الح

0,170
 

0,185 
 

-0,865 -1,228 -1,182 430 -983 -808 -581 -701       البرد و هالك الماشية

37,791
 

21,640 
 

17,441 14,025 11,986 5,043 6,919 10,283 8,247 4,936   ــتــلفــــة   أخــــطار مـخ

11 ,635
 

9,919 
 

2,456 3,544 4,552 1,898 604 2,663 3,555 3,333 اة  الحي

0,169
 

-0,069 
 

-0,071 -1,174 -4,115 -519 -227 -625 108 116 روض   الق

29,812
 

11,519 
 

-47,519 -80,272 -51,739 -21,510 -27,690 -7,645 -11,684 -5,201 ةاشرالعمليات المبمجموع     
 

-0,603
 

0,202 
 

-0,750 1,019 -344 -318 -588 -927 -612 129 ة لمقبول األقساط    

29,209
 

11,722 -52,083 -21,828 -28,278 -8,572 -12,296 -5,072 -10,929 -11,138   المجموع
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6الـــبــيــــان رقـــــم 
 
 

و  المــــوظــفـــــــةمــوال  المـسـتـثـــمـرة  ألا  
                                                                                                                                                                                                                                                        

            
                                    

  
    مـلـيـون  دينــار: الــوحــدة                                                                                     

 

 %نسبة التطوّر
2005/2006  

%نسبة التطّور 
2005/2004 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
  

12,24 10,20 
 

1 393,240 
 

1 149,151
 

1 042,811
 

937,600 841,978 805,455 748,676 699,006 654,616 624,643  ثمرةــتــوال المســــاألم

12,88 15,52 

 
 
 

1 499,486 

 
 
 

1 328,374

 
 
 

1 149,877

 
 
 

1 174,930 1 032,384 925,226 860,270 766,967 722,866 677,671  المدخرات واإلحتياطيات الفنية

واإلحتياطيات  تغطية المدخرات 92,17 90,56 91,14 87,03 87,05 81,56 79,80 90,69 86,51 92,91 - -
 % الفنية
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ـن و إعــــادة الــتـأمــيــن شــرآــات الــتــأمــيـ قــائــمــة 
  الــتــونــســيــّة

  
   تــأمــينــات بيــــــات -1

 
  السّيد نجيب معلى   الرئيس المدير العـام  
 فيدير تونس البل1002  - نهج الكويت - شارع الهادي شاآر ,       رآن  عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.795.655           رقــــــم الهــــاتــــف 
   00.216.71.786.155        رقــــــم الفــــاآـــس   
 tn.com.Assurancesbiat@general           البريــد اإللكترونــي 

 

  التــأميــن التــعــاونـــي اإلّتـــحـــــاد  -2
 

 لمجد بوخريص السّيد     المــــــدير العــــــــام 
  تونس البلفيدير1002 - نهج موريطانيا ,15    عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.784.544          رقــــــم الهــــاتــــف 
   00.216.71.788.810  رقــــــم الفــــاآـــس         
 tn.planet@ass.ami           البريــد اإللكترونــي 

  "  آـــتـــامــا "الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي  -3
 

 السّيد منصور النصري    المــــــدیر العــــــــام  
  تونس- 1069 شارع الحبيب ثامر ,6    عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.340.933          رقــــــم الهــــاتــــف 
   00.216.71.332.276 رقــــــم الفــــاآـــس          
 tn.planet@ctama   البریــد اإللكترونــي 

 

  "  حـــيـــــــاة  "و تكوین األموالشرآة التأمين على الحياة  -4
 

  السّيد رشيد بن جميع   الرئيس المدير العـام 
  تونس- 1001 شارع الحبيب بورقيبة , عمارة آومار   عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.333.400          رقــــــم الهــــاتــــف 
   00.216.71.254.099 رقــــــم الفــــاآـــس          
  tn.com.hayett@ dg          البريــد اإللكترونــي 

 
  " أســـتــــــري "شرآة التأمين وإعادة التأمين  -5

 
  السّيد حبيب بن سعد   لعـامالرئيس المدير ا 
  تونس- 1080 شارع خير الّدين باشا ,45    عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.792.211          رقــــــم الهــــاتــــف 
   00.216.71.794.723 رقــــــم الفــــاآـــس          
 tn.com.astree@courrier    البريــد اإللكترونــي 
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 "  الآــــارت "الشرآة التونسّية األوروبّية للتأمين وإعادة التأمين  -6
 

  السّيد حسين الّدغري   الرئيس المدير العـام 
  تونس- 1069 شارع الحبيب ثامر ,12    ـــــــوانهـــــــــــا  عنـ 
 00.216.71.340.878          رقــــــم الهــــاتــــف 
   00.216.71.350.938 س         رقــــــم الفــــاآـــ 
 tn.com.carte@grpcarte    البريــد اإللكترونــي 

 

 " آــــومـــار "شرآة البحر المتوّسط  للتأمين وإعادة التأمين  -7
 

  السّيد رشيد بن جميع   المــــــدیر العــــــــام 
  تونس-1001  شارع الحبيب بورقيبة, عمارة آومار   عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.340.899          رقــــــم الهــــاتــــف 
   00.216.71.344.778 رقــــــم الفــــاآـــس          
 tn.com. comar@ dg    البریــد اإللكترونــي 

 

 "  آــوتـيــنــاس "الشرآة التونسّية لتأمين التجارة الخارجّية   -8
 

 د الحبيب دلدول السّي   الرئيس المدير العـام 
 البلفيدير  تونس- 1002مونبليزير , 8006 نهج    عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.783.000          رقــــــم الهــــاتــــف 
   00.216.71.782.539 رقــــــم الفــــاآـــس          
 tn.planet@dg.cotunace    البريــد اإللكترونــي 

 

 "  قـــــــــات "تأمين مجمع تونس لل -9
 

  السّيد نور الدين إسكندراني   الرئيس المدير العـام 
  تونس- 1002 نهج الهادي شاآر 94-92    عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.843.900          رقــــــم الهــــاتــــف 
   00.216.71.783.607 رقــــــم الفــــاآـــس          
 tn.com.gat@gat  د اإللكترونــي        البريــ 

 

  تـأميــنــات القـــروض التــجــــاریــــة  -10
 

 د السّيد مراد سعّي   المــــــدير العــــــــام 
 البلفيدير  تونس- 1002مونبليزير , 8006نهج  ,7    عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.891.069          رقــــــم الهــــاتــــف 
   00.216.71.894.998 رقــــــم الفــــاآـــس          
 tn.com.assurcredit@info    البريــد اإللكترونــي 

 

 تــعــاونــيــّة الــتــأميـــن للتــعــليــــم  -11
 

 ة السّيد لطفي بزرق   المــــــدير العــــــــام 
  تونس1055 -نهج بلجيكيا , 13    عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.322.333          رقــــــم الهــــاتــــف 
   00.216.71.324.147 رقــــــم الفــــاآـــس         
 tn.planet@directionmae   البريــد اإللكترونــي 

 
  
  

mailto:info@assurcredit.com.tn
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  نـــيــأمـــتــة للــامــــة العــيــاونــعــالت -12
 

  السّيد منصور النصري   المــــــدير العــــــــام  
  تونس- 1069، شارع الحبيب ثامر 6    عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.340.933          رقــــــم الهــــاتــــف 
   00.216.71.332.276 رقــــــم الفــــاآـــس          
 tn.planet@ctama    البريــد اإللكترونــي 

 
 

 "  الّلـــویــد التـــونــســـي "الشرآة التونسّية للتأمين     -13

  ة أسماء مذيوب         السّيد  المــــــدير العــــــــام 
  تونس-1053فاف البحيرة طاهر الحداد ضال شارع ,عمارة الّلويد التونسي    عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.962.777         رقــــــم الهــــاتــــف 
 00.216.71.962.440 رقــــــم الفــــاآـــس          
 tn. com.lloyd@general    البريــد اإللكترونــي 

 

 "  مغـــربــيــة "لتأمين وإعادة التأمين اشرآة  -14
 

 ّيد عبد العزيز دربال الس   المــــــدير العــــــــام 
 تونس - 1002 -، نهج فلسطين 64    عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.788.800          رقــــــم الهــــاتــــف 
  00.216.71.788.334  رقــــــم الفــــاآـــس         
 tn.com.magassur@magassur    البريــد اإللكترونــي 

 

 " ســــلــيــــم"شرآة التأمينات   -15
 

  السّيد صالح ماني   المــــــدير العــــــــام 
  تونس -1002 شارع محّمد الخامس ,  عمارة الجمال   عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.900.900          رقــــــم الهــــاتــــف 
 00.216.71.909.318 رقــــــم الفــــاآـــس          
 tn.planet@salim.ass    اإللكترونــيالبريــد  

 

 " ســـتـــار "الشرآة التونسية للتأمين وإعادة التأمين   -16
 

  السّيد عبد الكريم المرداسي   الرئيس المدير العـام 
  تونس-1080 - حديقة شارع باريس   عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.340.866          رقــــــم الهــــاتــــف 
 00.216.71.340.835 رقــــــم الفــــاآـــس          
 tn.com.star@star   البريــد اإللكترونــي 

 

 "  أمـــيـــنـــــة "  و تكوین االموال شرآة التأمين على الحياة  -17
 

  السّيد نور الدين إسكندراني   الرئيس المدير العـام 
  تونس- 1002هادي شاآر  نهج ال94-92    عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.843.900          رقــــــم الهــــاتــــف 
 00.216.71.783.607 رقــــــم الفــــاآـــس          
 tn.com.gat@gat البريــد اإللكترونــي          

  

 "  دة التـــونــســيــــّةاإلعـــا "الشرآة التونسية إلعادة التأمين   -18
 

  السيد محمد الدخيلي   الرئيس المدير العـام 
    تونس1073 - 29ص ب عدد ,  شارع محّمد الخامس    عنــــــــوانهـــــــــــا   
 00.216.71.844.011          رقــــــم الهــــاتــــف 
 00.216.71.787.573 رقــــــم الفــــاآـــس          
 tn.com.tunisre@tunisre    ريــد اإللكترونــيالب 
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