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I. االقتصاديالـظــرف

االنكماشمن الخروج تدریجیا من حسب تقریر البنك المركزي 2012نجح اإلقتصاد التونسي خالل سنة 
و ھو مستوى یضل رغم ذلك دون المسار بالمائة3,6و في إستعادة نمّو موجب ب 2011المسجل في سنة 

بالمائة.5المسجل خالل العقد المنقضي ,أي معدل سنوي ب 

و تّم تحفیز النمو اإلقتصادي من جانب العرض خاصة باإلرتفاع المسجل أساسا في القطاعات األكثر تضّررا في 
أفضل.أما من جانب الطلب,فقد ,أي السیاحة و النقل و الصناعات الكمیائیة و كذلك بموسم فالحي2011سنة 

وجد النمو دفعا لھ في الطلب الداخلي الذي دّعمھ تواصل سیاسة المیزانیة و السیاسة النقدیة التوسعیتان.وأّدى 
إزدیاد كل من المرتبات و األجور و نفقات التعویض إلى نمو اإلستھالك,سواء العمومي أو الخاص.كما شھد 

بة للقطاع الخاص مع إرتفاع ملحوظ لإلستثمارات األجنبیة المباشرة.اإلستثمار إنتعاشة,السیما بالنس

تحسنا ,سّجلت سوق الشغل وفقا إلحصائیات المعھد الوطني لإلحصاء2011و نتیجة لذلك و بالمقارنة مع سنة 
الف موطن شغل و إرتفاع نسبة تغطیة الطلب اإلضافي للشغل و تراجع 85الغلب مؤّشراتھا مع إحداث حوالي 

سبي لمعدل البطالة.بید أن ھذا المعدل مازال في مستوى مرتفع,ال سیما بالنسبة لخریجي التعلیم العالي.ن

و في جانب أخر,إقترنت اإلنتعاشة التدریجیة للنشاط اإلقتصادي بإحتداد الضغوط على مستوى توازنات اإلقتصاد 
الیة العمومیة فضال عن تفاقم التضخم.الكلّي و خاصة مع توسع عجز المدفوعات الجاریة مع الخارج و الم

و بالفعل,فقد تفاقم العجز التجاري بالخصوص جراء تسارع الواردات من مواد الطاقة و السلع اإلستھالكیة و 
مواد التجھیز عالوة على تباطؤ الصادرات التي تضررت بتراجع الطلب الخارجي المتأتي من البلدان الشریكة 

األوروبیة.

ض ھذا العجز إال جزئیا بإنتعاشة كل من المقابیض السیاحیة التي لم تستعد بعد مستواھا لسنة ولم یتم تعوی
جاري و الذي تّم تمویلھ من خالل إنتعاشة ھذه الوضعیة إلى تفاقم العجز الو مداخیل الشغل.و أّدت2010

یدة للقروض الخارجیة دفوقات اإلستثمارات األجنبیة المباشرة و خاصة في قطاع الطاقة و التعبئةالمتزا
ملیون دینار 12.576متوسطة و طویلة األجل.و نتیجة لذلك,تدعم صافي الموجودات من العملة األجنبیة لیبلغ 

.2011یوم في نھایة سنة 113مقابل 2012یوما من التورید في موفى سنة 119أي ما یعادل 

II.: ســوق الـــتــــأمـیـن الـتـونـسـي
النتائج التالیة :2012أمین التونسي سنة سّجل سوق الت

 حیث 2011م د سنة 1.177,905مقابل2011م د سنة 1.285,469بلغت األقساط الصادرة

.%9,13حققت تطورا یقدر بـ 
 م د726,064حیث بلغت 2012سنة %1,97قدره رتفاعاإسّجلت التعویضات المدفوعة

.2011سنة م د712,042مقابل 
 محقّقة 2011د سنة م225,575مقابل 2012د سنة م265,386بلغت نفقات التصرف

.%17,65بذلك تطورا قدره  

م د 2.873,777حیث بلغت 2012سنة %8,92ا بنسبة سجلت المّدخرات الفنیة إرتفاع

. 2011سنة م دم د2.638,443مقابل2012سنة 
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 د سنة م2.771,662مقابل 2012م د سنة 3.067,292بلغت توظیفات مؤسسات التأمین

.%10,67محققة بذلك تطورا  قدره  2011

 إذ بلغ الفائض الفنّي الصافي  2012سنة حسناتسجلت النتائج الفنیة للسنة المحاسبیّة

.                2011سنة م د47,402ب  فائضمقابل 2012م د سنة 55,106

 مقابل . 2012م د  سنة 18,079سّجلت النتائج على مستوى الموازنة العاّمة أرباحا تقّدر بـ

. 2011م د  سنة44,899تقدر ب أرباحا

یــلــي:بـمـا 2011وتـمـیـزت أیـضــا ســنــة 

 النظر في اإلشكالیات التي أثرھا تأمین الدرجات الناریة صغیرة الحجم و مراجعة تعریفة
.تأمین أسطوا الدرجات الناریة

 دعوة وزارة النقل لتفعیل اإلجراء المتعلق بعملیة التسجیل و إجتیاز الغمتحان النظري
وریة على مستعملي الدرجات الناریة.بوزارة الداخلیة للقیام بحمالت رقابة مر

.تدارس مسألة مراجعة إّتفاقیة تحدید تعریفة تأمین سّیارات األجرة
 الدعوة إلى تطبیق نظام " التخفیض و الترفیع" في تأمین المسؤولیة المدنیة للعربات على

تأمین سّیارات األجرة.
 تعریفات الضمانات اإلختیاریة لتأمین لألّتفاق المتعلق بتحدید1توقیف العمل بالملحق عدد

.2العربات البریة و الدعوة للتطبیق الفوري للملحق عدد 
 دراسة مراجعة بعض األحكام مجلة الطرقات و النصوص المتعلقة بالتعلیم و التكوین في

مجال سیاقة العربات و إمتحان رخص السیاقة.
قود التأمین المؤقتة في صورة الوفاة و إعادة صیغة و تنقیح اإلتفاق المتعلق بتعریفة ع

المرتبطة بالقروض.
 دراسة اإلشكالیات المترتبة عن خضوع مساھمات بعنوان عقد التأمین الجماعي على الحیاة

لقاعدة إشتراكات الضمان اإلجتماعي.
 تدارس اھم المشاكل التي تواجھ مؤسسات التأمین المتأتیة من انعدام التنسیق بین النظام

لقاعدي اإلجباري الذي یدیره الصندوق الوطني للتأمین على المرض و األنظمة الحالیة ا
التي تدیرھا مؤسسات التأمین.

 مراجعة و تحیین إّتفاق التعاون بین مؤسسات التأمین في مجال صنف التأمین على
المرض.
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.إعداد إتفاقیة عدم التعدي الخاصة بعقود التأمین من الحریق
الحق عقود التأمین التي تشمل تغطیة األضرار المادیة المباشرة الناتجة عن الحریق إعداد م

و / أو اإلنفجار.
.دراسة إعداد مشروع كراس شروط المتعلق باإلطار المحاسبي لنشاط التأمین التكافلي
.إعداد و تحیین قوائم الخبراء حسب اإلختصاص
اب التأمین في إطار لجنة مشتركة متكونة من مراجعة عقد التسمیة النموذجي الخاص بنو

ممثلین عن مؤسسات التأمین و نقابة نواب التأمین.
.مواصلة المشاركة في أشغال لجنتي صندوق ضمان المؤمن لھم
. مواصلة المشاركة في صندوق الوقایة من حوادث المرور
2013أفریل16إلى 14عشر من ثانيتنظیم لقاء قرطاج الإعداد التراتیب الالزمة ل.
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أھــم مــؤشـــرات قـــطـاع الــتـــأمـــیــــن :

إعتبار نشاط الشركة التونسّیة إلعادة دون( العملیات المباشرة والعملیات المقبولة والعملیات المسندة
)التأمین "اإلعادة التونسّیة"

ملیون دینار 

1 120,3571 177,9051 285,469

2012 2011 2010

األقساط الصادرة

602,368712,042726,064

2012 2011 2010

التعویضات المدفوعة

المدخرات الفنیة

2 873,777
2 638,443

2 638,443

201220112010

الـتـوظـیـفـات

2 494,765

2 771,662

2 243,374

2010

2011

2010
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رالوحدة الدینا

III.اإلطار التشریعي والترتیبي لنشاط التأمین

%نسبة  التطور 20112012البیــانــات
2012/2011

1األقساط الصادرة (العملیات المباشرة) 165 714 7541 272 048 9829,12

12العملیات المقبولة 190 33413 419 79210,09

أقساط التأمین
1(العملیات المباشرة+ العملیات المقبولة) 177 905 0881 285 468 7749,13

703التعویضات المدفوعة (العملیات المباشرة) 940 107716 130 6891,73

8التعویضات المدفوعة (العملیات المقبولة) 101 7709 933 42122,61

التعویضات المدفوعة
712(العملیات المباشرة + العملیات المقبولة) 041 877726 064 1101,97

223نفقات التصرف (العملیات المباشرة) 252 664261 994 52217,35

2نفقات التصرف (العملیات المقبولة) 322 6613 391 88646,03

نفقات التصرف 
(العملیّات المباشرة+ العملیات المقبولة) 

225 575 325265 386 40817,65

2المّدخرات الفنیة 638 443 2252 873 777 1268,92

223اإلسناد وإعادة اإلسناد 734 797251 225 37212,29

2التوظیفات 771 662 1183 067 291 75310,67

76الرصید المالي 866 51893 694 81021,89

93رصید إعادة التأمین 776 395-99 938 442-206,57

47النتیجة الفنیة الصافیة 402 18855 106 34516,25

44نتیجة الموازنة 899 32118 079 402-59,73
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مــجــلــة الــتــأمـیـن.1
24199291992صدرت مجلة التأمین بمقتضى القانون عدد 

وتنقیحھا بالقـوانـیـن التــالیــة:
 1994جانفي 31المؤرخ في 1994نة لس10القانون عدد.
1997أفریل 28المؤرخ في 1997نة لس24نون عدد القا.
 2001أوت 07المؤرخ في 2001لسنة 91القانون عدد.
 2002المؤرخ في غرة أفریل 2002لسنة 37القانون عدد.
 2004یتعلّق بقانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 80القانون عدد .
 2005أوت 15المؤرخ في 2005نة لس86القانون عدد.
 2006یتعلّق بقانون المالیة لسنة2005دیسمبر 19المؤرخ في 2005لسنة 106القانون عدد.
 2008فیفري 13المؤرخ في 2008نة لس8القانون عدد.

عــقـد الـتــأمـیـن .2
)47إلى 1عقد التأمین بصفة عامة (الفصول من -أ

4437و الفقرة الثانیة من الفصل 34یة والثالثة من الفصل الفقرة الثان
نقحت بالقانون عدد 44(الفقرة الثانیة من الفصل 2002المؤرخ في أول أفریل  2002لسنة 

).2008فیفري 13المؤرخ في 2008لسنة 8
 المؤرخ في 2001لسنة 91من مجلة التأمین وقع تنقیحھما بالقانون عدد 47و 46الفصلین

2001أوت 7
82008

.2008فیفري 13في 
219936

التأمین.
 لعقود التأمین.یضبط نموذج الشروط العامة2001نوفمبر 22قرار وزیر المالیة المؤرخ في

عقد التأمین البحري  - ب
 لسنة 13من مجلة التجارة البحریة الصادرة بمقتضى القانون عدد 365إلى 297الفصول من

.1962فریل أ24المؤرخ في 1962
 1990جانفي 20المؤرخ في 1990لسنة 216األمر عدد

).من مجلّة التجارة البحریة147تتخذ عادة أساسا للنقل البحري للبضائع (تطبیق الفصل 
2004جانفي 20المؤرخ في 2004لسنة 3القانون عدد

البحریة.
 2004فیفري 9المؤرخ في 2004لسنة 329األمر عدد

ئ 55
البحریة التجاریة.

الـتـأمـیـنـات الــوجــوبـیـّة.3
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تـــأمــیـــن الـســیـــــّارات -أ
 یتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلّة 2005أوت 15المؤرخ في 2005لسنة 86القانون عدد

ك ونظام التأمین یخّص تأمین المسؤولیة المدنیة الناتجة عن إستعمال العربات البریة ذات محر
176إلى 110التعویض عن األضرار الالحقة باألشخاص في حوادث المرور ( الفصول  من 

من مجلة التامین).
 13المؤرخ في 2008لسنة 8مكرر أضیف إلى مجلة التأمین بالقانون عدد 113الفصل

. 2008فیفري 
 2008لسنة 8ون عدد من مجلة التأمین أضیفت بموجب القان113الفقرة الثانیة من الفصل

.2008فیفري 13المؤرخ في 
 والمتعلق 2005دیسمبر 19المؤرخ في 2005لسنة 106من القانون عدد 19الفصل

یتعلق بإحداث صندوق الوقایة من حوادث المرور.2006بقانون المالیة لسنة 
 م  في قائمة یتعلق بالترسی2006جانفي 6قرار وزیر العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في

األطباء المتحّصلین على شھادة الكفاءة في تقدیر الضرر البدني و األطباء الشرعّیین.
 یتعلق بضبط قواعد تسییر المكتب المركزي 2006جانفي 17قرار وزیر المالیة المؤرخ في

للتعریفة.
 لمعطیات یتعلق بالمصادقة على أنموذج ا2006جانفي 17قرار وزیر المالیة المؤرخ في

المطلوبة إلعداد عرض التسویة الصلحیة.
 یتعلق بالمصادقة على النظام األساسي 2006جانفي 17قرار وزیر المالیة المؤرخ في

للجمعیة المھنیة التي تتولى تطبیق المعاھدات المبرمة مع الدول األجنبیة المنخرطة في أنظمة 
البطاقات الدولیة للتأمین.

 یتعلق بضبط شروط تطبیق أحكام 2006مارس 27المؤرخ في 2006لسنة 873أمر عدد
الباب االول من العنوان الخامس من مجلّة التأمین على مستعملي العربات البریة ذات محّرك 
غیر المسّجلة بإحدى سالسل التسجیل المعتمدة بالبالد التونسیة و كذلك طرق صیاغة الوثائق 

المثبتة لوجود عقد التأمین
 ّتھا. و صح
 یتعلق بضبط شكل شھادة التأمین و محتواھا.2006أفریل 12قرار وزیر المالیة المؤرخ في
 یضبط البیانات واألمثلة الوجوبیة 2006ماي 2المؤرخ في 2006لسنة 1224أمر عدد

التي یتضمنھا محضر البحث.
 الترسیم  في قائمة یتعلق ب2006جوان 1قرار وزیر العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في

األطباء المتحّصلین على شھادة الكفاءة في تقدیر الضرر البدني .
و قرار وزیر المالیة و وزیر الصحة العمومیة ووزیر الشؤون اإلجتماعیة والتضامن

یتعلق بضبط التعریفات اإلطاریة لمصاریف عالج 2006جوان 8التونسیین بالخارج مؤرخ في 
ر.متضرري حوادث المرو

 یتعلق بضبط نسب المساھمات 2006جویلة 24المؤرخ في 2006لسنة 2069أمر عدد
المخّصصة لتمویل صندوق ضمان ضحایا حوادث المرور وطرق إحتسابھا.

 یتعلق بتعیین األعضاء القارین و األعضاء 2006أوت 04قرار وزیر المالیة المؤرخ في
المعوضین للمكتب المركزي للتعریفة.

یتعلق  بضبط إجراءات تدخل 2006أوت 28المؤرخ في 2006لسنة 2336مر عدد أ
صندوق الوقایة من حوادث المرور وطرق تسییره وقاعدة ونسب المساھمات المخّصصة لھ و 

.2007فیفري 12المؤرخ في 2007لسنة 275الذي تم تنقیحھ باألمر عدد 
 یتعلق بالترسیم  في قائمة 2006سبتمبر 2قرار وزیر العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في

األطباء المتحّصلین على شھادة الكفاءة في تقدیر الضرر البدني واألطباء الشرعّیین.
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 یتعلق بتعیین رئیس وأعضاء 2006نوفمبر 28قرار وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة  في
.اللجنة اإلستشاریة للتصرف في صندوق الوقایة من حوادث المرور

 یتعلق بالمصادقة على  إتفاقیة التعویض لحساب 2006دیسمبر 25قرار وزیر المالیة في
الغیر. 

 یتعلق بالمصادقة 2007جوان 11قرار وزیر المالیة و وزیر الصحة العمومیة المؤرخ في
على الجدول القیاسي لتحدید نسبة العجز الدائم.

 یتعلق بالمصادقة على اإلتفاقیة 2007ان جو25مؤرخ في 2007لسنة 1487أمر عدد
المتعلقة بتحدید حقوق و واجبات المؤّمنین و الصندوق الوطني للتامین على المرض بخصوص 
إسترجاع المبالغ المسّددة أو المستحّقة لفائدة المتضرر نتیجة حوادث المرور التي تكتسي 

صبغة شغلیة.
 یتعلق بضبط جدول معاوضة 2007جویلیة17مؤرخ في 2007لسنة 1871أمر عدد

الجرایات و كیفیة إحتساب رأس المال موضوع المعاوضة.
 یتعلق بتسمیة عضوین بالمكتب المركزي 2008فیفري 27قرار وزیر المالیة المؤرخ في

للتعریفة.
 یتعلق بالترسیم بقائمة األطباء 2008أوت 25قرار وزیر العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في

تحصلین على شھادة الكفاءة في تقدیر الضرر البدني.الم
 یتعلق بالترسیم بقائمة األطباء 2009فیفري 3قرار وزیر العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في

المتحصلین على شھادة الكفاءة في تقدیر الضرر البدني.
 یة عضو باللجنة یتعلق بتسم2009ماي 14قرار وزیر الداخلیة و التنمیة المحلیة المؤرخ في

اإلستشاریة لتسییر صندوق الوقایة من حوادث المرور.
 یتعلق بالترسیم بقائمة األطباء 2009جوان 30قرار وزیر العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في

المتحصلین على شھادة الكفاءة في تقدیر الضرر البدني.
 یین ممثل عن مؤسسات التأمین یتعلق بتع2009جویلیة 21قرار وزیر المالیة المؤرخ في

خفیة اإلسم التي تستغل صنف تأمین السیارات بصفة عضو قار بالمكتب المركزي للتعریفة.
 یتعلق بالترسیم بقائمة األطباء 2010جوان 2قرار وزیر العدل و حقوق اإلنسان مؤرخ في

یون.المتحصلین على شھادة الكفاءة في تقدیر الضرر البدني و األطباء الشرع
 یتعلق بتسمیة عضو قار بالمكتب المركزي 2010أوت 30قرار وزیر المالیة المؤرخ في

للتعریفة.
 یتعلق بتسمیة  ممثل عن 2010سبتمبر 08قرار وزیر الداخلیة و التنمیة المحلیة المؤرخ في

حوادث الجامعة التونسیة لشركات التأمین باللجنة اإلستشاریة لتسییر صندوق الوقایة من 
المرور.

 یتعلق بتسمیة  ممثل عن 2010نوفمبر 15قرار وزیر الداخلیة و التنمیة المحلیة المؤرخ في
وزارة الداخلیة و التنمیة المحلیة باللجنة اإلستشاریة لتسییر صندوق الوقایة من حوادث 

المرور.
 علق بتسمیة  ممثل عن یت2010نوفمبر 24قرار وزیر الداخلیة و التنمیة المحلیة المؤرخ في

وزارة المالیة باللجنة اإلستشاریة لتسییر صندوق الوقایة من حوادث المرور.
 یتعلق بالترسیم بقائمة األطباء 2011جوان 06قرار وزیر العدل و حقوق اإلنسان المؤرخ في

المتحصلین على شھادة الكفاءة في تقدیر الضرر البدني.
 یتعلق بتسمیة  عضوین باللجنة اإلستشاریة 2012فیفري 16في قرار وزیر الداخلیة المؤرخ

لتسییر صندوق الوقایة من حوادث المرور.
 بالمكتب المركزي قار یتعلق بتسمیة  عضو2012أفریل  13قرار وزیر المالیة المؤرخ في

للتعریفة.
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 ضو باللجنة یتعلق بتسمیة  رئیس و ع2012ماي 11قرار وزیر الداخلیة المؤرخ في
اإلستشاریة لتسییر صندوق الوقایة من حوادث المرور.

یتعلق بالترسیم بقائمة األطباء المتحصلین 2013جانفي04المؤرخ في عدلقرار وزیر ال
.ة الكفاءة في تقدیر الضرر البدنيعلى شھاد

المتحصلین على یتعلق بالترسیم بقائمة األطباء 2013جوان03المؤرخ في عدلقرار وزیر ال
.ة الكفاءة في تقدیر الضرر البدنيشھاد

تـأمـیــن حــوادث الـشــغــل واألمـــراض الـمــھـنــیـة- ب

 یتعلق بنظام التعویض عن 1994فیفري 21المؤرخ في 1994لسنة 28القانون عدد
األضرار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض المھنیة.

یة: األوامر والقرارات الصادرة تطبیقا للقانون المذكور.النصوص التطبیق

الــتــأمــیــن علـــى الــمــــرض- ت

 یتعلق بإحداث نظام التأمین على 2004أوت 2المؤرخ في 2004لسنة 71القانون عدد
المرض.

 والمالي یتعلق بالتنظیم اإلداري2005فیفري 16المؤرخ في 2005لسنة 321األمر عدد
وطرق تسییر الصندوق الوطني للتأمین على المرض.

 یتعلق بتنظیم المجلس الوطني  2005أوت 9المؤرخ في 2005لسنة 2192األمر عدد
للتأمین على المرض.

 وإجراءات یتعلق بضبط شروط2005نوفمبر 21المؤرخ في 2005لسنة 3030أمر عدد
لوم التعدیلي المستوجب على األشخاص المعوقین بعنوان تحمل ھیاكل الضمان اإلجتماعي للمع

عالجھم و إقامتھم بھیاكل الصّحة العمومیة.
 وإجراءات یتعلق بضبط صیغ2005نوفمبر 21المؤرخ في 2005لسنة 3031أمر عدد

أوت 2المؤرخ في  2004لسنة 71ممارسة المراقبة الطبیة المنصوص علیھا بالقانون عدد 
ق بإحداث نظام التأمین على المرض. المتعل2004

 یتعلق بضبط صیغ و إجراءات 2005دیسمبر 6المؤرخ في 2005لسنة 3154أمر عدد
إبرام اإلتفاقیات المنظمة للعالقات بین الصندوق الوطني للتأمین على المرض ومقدمي الخدمات 

الصحیة واإلنخراط فیھا .
2006فیفري 22امن والتونسیین بالخارج مؤرخ قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتض

یتعلق بالمصادقة على اإلتفاقیة اإلطاریة لتنظیم العالقات بین الصندوق الوطني للتأمین على 
المرض ومقدمي الخدمات الصحیة في القطاع الخاص.

 بضبط المصنف العام لألعمال یتعلق2006جوان 1قرار وزیر الصحة العمومیة  المؤرخ في
المھنیة التي یقوم بھا األطباء و البیولوجیون و أطباء األسنان و األخصائیون النفسانیون 
السریریون و القوابل و مساعدو األطباء  كما تم تنقیحھ بقرارات وزیر الصحة العمومیة 

.2010مارس 1و 2008مارس 18و 2007أكتوبر   29المؤرخین في 
2006یة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ في أّول أوت قرار من وزیر الشؤون االجتماع

یتعلّق بسحب أحكام اإلتفاقیة اإلطاریة المنظمة للعالقات بین الصندوق الوطني للتأمین على 
المرض ومقدمي الخدمات الصحیة في القطاع الخاص على أطباء السنان الممارسین بصفة حّرة 

 .
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2007فیفري 6التضامن و التونسیین بالخارج مؤرخ قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة و
یتعلق بالمصادقة على اإلتفاقیة القطاعیة ألطباء الممارسة الحّرة بین الصندوق الوطني للتأمین 

على المرض و النقابة التونسیة ألطباء الممارسة الحّرة.
 2007فیفري 6قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ

یتعلق بالمصادقة على اإلتفاقیة القطاعیة لبیولوجیي الممارسة الحّرة بین الصندوق الوطني 
للتأمین على المرض والنقابة التونسیة لبیولوجیي الممارسة الحّرة.

 2007فیفري 6قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ
ى اإلتفاقیة القطاعیة ألطباء األسنان الممارسین بصفة حّرة بین الصندوق یتعلق بالمصادقة عل

الوطني للتأمین على المرض والنقابة التونسیة ألطباء األسنان الممارسین بصفة حّرة.
 قرار مشترك من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج ووزیر الصحة

علق بتحدید قوائم اإلختصاصات واألعمال الطبیة وشبھ  یت2007أفریل 13العمومیة مؤرخ 
الطبیة واألدویة واآلالت ومصاریف النقل الصّحي وقائمة الخدمات الصحیة التي تستوجب  

الموافقة المسبقة المتكفل بھا في إطار النظام القاعدي للتأمین على المرض.
2007ماي 2لخارج مؤرخ في قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین با

یتعلق بالمصادقة على اإلتفاقیة القطاعیة للمصحات الخاصة المبرمة بین الصندوق الوطني 
للتأمین على المرض والغرفة النقابیة الوطنیة للمصحات الخاصة.

 یتعلّق بتصنیف بعض المراكز كمراكز 2007ماي 2المؤرخ في 2007لسنة 1073أمر عدد
مختّصة.

2007جوان 1ار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ في قر
یتعلق بالمصادقة على اإلتفاقیة القطاعیة لصیادلة البیع بالتفصیل المبرمة بین الصندوق الوطني 
للتأمین على المرض من جھة ونقابتي صیادلة البیع بالتفصیل العاملین بالنھار وصیادلة البیع 

فصیل العاملین باللیل من جھة أخرى.بالت
 یتعلّق بضبط مراحل تطبیق أحكام 2007جوان 11المؤرخ في 2007لسنة 1366أمر عدد

والمتعلق بإحداث نظام للتأمین على 2004أوت 2المؤرخ في 2004لسنة 71القانون عدد 
األنظمة المرض على مختلف أصناف المضمونین االجتماعیین المنصوص علیھم بمختلف 

القانونیة للضمان اإلجتماعي.
 یتعلّق بضبط صیغ وإجراءات 2007جوان 11المؤرخ في 2007لسنة 1367أمر عدد

ونسب التكفل بالخدمات الصحیة في إطار النظام القاعدي للتأمین على المرض كما تم تنقیحھ 
.2008مارس 24المؤرخ في 2008لسنة 756باألمر عدد 

 یتعلّق بضبط قاعدة إحتساب نسب 2007جوان 18المؤرخ في 2007لسنة 1406أمر عدد
اإلشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمین على المرض ومرحلیة تطبیقھا.

 قرار مشترك من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج ووزیر الصحة
ید قائمة األمراض الثقیلة أو المزمنة المتكفل بھا یتعلق بتحد2007جوان 25العمومیة مؤرخ 

كلیا من قبل الصندوق الوطني للتأمین على المرض.
 قرار مشترك من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج ووزیر الصحة

یتعلق بضبط قائمة الخدمات اإلستشفائیة المسداة بالھیاكل 2007جوان 29العمومیة مؤرخ 
صحیة الخاصة المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمین على المرض والمتكفل بھا في إطار ال

النظام القاعدي للتأمین على المرض.
 قرار مشترك من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج ووزیر الصحة

مدة في تحدید یتعلق بضبط قائمة األدویة الجنیسة المعت2007أوت 15العمومیة مؤرخ 
األسعار المرجعیة لألدویة في إطار النظام القاعدي للتأمین على المرض.
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 2007أوت 15قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ
اإلتفاقیة القطاعیة ألطباء الممارسة الحّرة بین  1یتعلق بالمصادقة على الملحق التعدیلي عدد 

لوطني للتأمین على المرض والنقابة التونسیة ألطباء الممارسة الحّرة.الصندوق ا
 2007أوت 15قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة و التضامن و التونسیین بالخارج مؤرخ

لالتفاقیة القطاعیة 2والملحق التعدیلي عدد 1یتعلق بالمصادقة على الملحق التعدیلي عدد 
ن الصندوق الوطني للتأمین على المرض والغرفة النقابیة للمصحات الخاصة المبرمة  بی

الوطنیة للمصحات الخاصة.
 یتعلق بتنقیح و إتمام القرار المؤرخ 2007أوت 15قرار من وزیر الصحة العمومیة مؤرخ

المتعلق بضبط قائمة المؤسسات اإلستشفائیة العمومیة المرخص لھل 2002سبتمبر 19في 
األعضاء البشریة أو زرعھا.في إجراء عملیات  أخذ

 2007أكتوبر 5قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ
یتعلق بالمصادقة على االتفاقیة القطاعیة ألخصائیي العالج الطبیعي المبرمة بین الصندوق 

و التقویم الوظیفي.الوطني للتأمین على المرض والغرفة النقابیة ألخصائیي العالج الطبیعي 
 2007دیسمبر 12قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ

یتعلق بسحب أحكام اإلتفاقیة اإلطاریة المنظمة للعالقات بین الصندوق الوطني للتأمین على 
خرطین المرض و مقدمي الخدمات الصحیة في القطاع الخاص على األطباء األخصائیین المن

بالنقابة التونسیة ألطباء اإلختصاص للممارسة الحرة.
 یتعلق بضبط 2008فیفري 22قرار من وزیر المالیة و وزیر الصحة العمومیة  المؤرخ

التعریفة المنطبقة عند تسلیم مواد الدم ذات اإلستعمال العالجي بعنوان تكییفھا و تحلیلھا و 
المحافظة علیھا و كذلك صنع مشتقاتھا.

 2008جوان 3قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ
یتعلق بتحدید السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحیة الخارجیة المتكفل بھا في إطار النظام 
القاعدي للتأمین على المرض بعنوان المنظومة العالجیة الخاصة أو نظام إسترجاع المصاریف 

یحھ و إتمامھ بقرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج كما تم تنق
.2010جوان 24المؤرخ في 

 یتعلق بتنقیح القرار 2008جویلة 7قرار من وزیر المالیة و وزیر الصحة العمومیة  المؤرخ
مقابل المتعلق بضبط تعریفات معالجة المرضى الخاضعین لدفع1996دیسمبر 19المؤرخ في 

في الھیاكل الصحیة العمومیة التابعة لوزارة الصحة العمومیة .
 یتعلق 2008أوت 7قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ

لإلتفاقیة اإلطاریة ألطباء 4و عدد 3و عدد 2بالمصادقة على المالحق التعدیلیة عدد 
الصندوق الوطني للتأمین على المرض والنقابة التونسیة ألطباء الممارسة الحرة المبرمة بین 

الممارسة الحرة.
 یتعلق 2008أوت 7قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ

لإلتفاقیة اإلطاریة ألطباء الممارسة الحرة المبرمة بین 5بالمصادقة على الملحق التعدیلي عدد 
وطني للتأمین على المرض و النقابة التونسیة ألطباء الممارسة الحرة.الصندوق ال

 2008أوت 18قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ
لإلتفاقیة اإلطاریة ألطباء األسنان الممارسین  1یتعلق بالمصادقة على الملحق التعدیلي عدد

ق الوطني للتأمین على المرض والنقابة التونسیة ألطباء  بصفة حرة المبرمة بین الصندو
األسنان  الممارسین  بصفة حرة.

 2008أكتوبر  8قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ
لإلتفاقیة اإلطاریة ألطباء الممارسة الحرة 6یتعلق بالمصادقة على الملحق التعدیلي عدد 

ین الصندوق الوطني للتأمین على المرض والنقابة التونسیة ألطباء الممارسة الحرة.المبرمة ب
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 یتعلق بضبط الھیكل التنظیمي 2008دیسمبر2المؤرخ في 2008لسنة 3707أمر عدد
للصندوق الوطني للتأمین على المرض.

 2009نفي جا7قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ
یتعلق بضبط عدد اللجان الجھویة للمراقبة الطبیة ومرجع نظرھا الترابي و تركیبتھا و طرق 

سیرھا المحدثة لدى الصندوق الوطني للتأمین على المرض.
 2009فیفري 5قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج مؤرخ

المرضى و تنظیم طرق سیرھا , كما تم إتمامھ  بقرار من  یتعلق بإحداث اللجنة الفنیة لسالمة
.2009أفریل 17وزیر الصحة العمومیة  المؤرخ 

 یتعلق بضبط قائمة المؤسسات 2009جوان 16قرار من  وزیر الصحة العمومیة  المؤرخ
الصحیة ذات الصبغة الجامعیة و المستشفیات الجھویة و المستشفیات المحلیة و مجامع الصحة

.األساسیة التابعة لوزارة الصحة العمومیة

الـتــأمـیـن مــن الـحــریــق- ث

 1980دیسمبر 31المؤرخ في 1980لسنة 88من القانون عدد 32و31و29الفصـــول
التي أوجبت إلزامیة التأمین من الحریق.1981والمتعلّق بقانون المالیة لسنة 

 یتعلق بضبط شروط تنفیذ 1981نوفمبر 24المؤّرخ في 1981لسنة1595األمر عدد
المؤرخ 1980لسنة 88من القانون عدد 32و31و29الواجبات المنصوص علیھا بالفصول 

.1980دیسمبر 31في 
 ماي یتعلق بجبر األضرار الناتجة عن 19مؤّرخ في 2011لسنة 40مرسوم عدد

شھدتھا البالد.اإلضطرابات و التحركات الشعبیة التي 
 3165كما تّم تنقیحھ باألمر عدد 2011جوان 27مؤرخ في 2011لسنة 790األمر عدد

.2011أكتوبر 24المؤرخ في 
 یتعلّق بتسمیة أعضاء باللجنة المكلّفة بالنظر 2011دیسمبر 5قرار وزیرالمالیة المؤرخ في

.حركات الشعبیةفي مطالب تعویض األضرار الناتجة عن اإلضطرابات و الت

تــأمــیــن نــقــل البــضــائــع عنــد التــوریـــد-ج

 دیسمبر 31المــؤرخ في  1980لسنــة 88من القــانـون عــدد 32و31و30الفصــول
التي أوجبت إلزامیة تأمین  نقـــل البضائع عند 1981والمتعلّق بقــانون المــالیة لسنة 1980
.التورید

 یتعلق بضبط شروط تنفیذ 1981نوفمبر24المــؤرخ في 1981لسنــة 1596األمر عـدد
31المؤرخ في88من القانون عدد 32و31و30الواجبات المنصوص علیھا بالفصول 

. 1980دیسمبر 
 1596یتعلق بتنقیح األمر عدد 1999أكتوبر 27المؤرخ في 1999لسنة 2364األمر عدد

.1981نوفمبر24المؤرخ في 1981لسنة 

الـتـأمـیــن فــي مـیــدان الـبــنــاء-ح
 یتعلق بالمسؤولیة والمراقبة الفنیة 1994جانفي 31المؤرخ في 1994لسنة 9القانون عدد

في میدان البناء. 
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 لسنة 10أضیفت بالقانون عدد100إلى 95العنوان الثالث من لمجلة التأمین (الفصول من
) كّرس إلزامّیة التأمین في میدان البناء.1994جانفي 31المؤرخ في 1994

 یتعلق بضبط قائمة المنشآت غیر 1995مارس 6المؤرخ في 1995لسنة 415األمر عدد
الخاضعة لوجوب تأمین المسؤولیة العشریة للمتدخلین في إنجازھا كما تم إتمامھ باألمر عدد 

.1997جویلیة 14مؤرخ في ال1997لسنة 1360
 یتعلق بضبط مھام المراقب الفني 1995مارس 6المؤرخ في 1995لسنة 416األمر عدد

وشروط منح المصادقة.

تــأمیــن المســؤولــیــة المھــنــیــة لبـعــض األنــشـــطــة-خ

:المخیمات السیاحیة

 والمتعلّق بتنظیم المخیمات 1978سبتمبر 25خ في من قرار وزیر التجارة المؤر13الفصل
السیاحیة.

اإلیواء السیاحي بنظام إقتسام الوقت :

 یتعلّق بضبط شروط الحصول 2009جوان 15المؤرخ في 2009لسنة 1935األمر عدد
).3على الترخیص المسبق لممارسة نشاط اإلیواء السیاحي بنظام اقتسام الوقت ( الفصل 

لعقاري :الوكیل ا

 یتعلق  بتنظّیم مھنة الوكیل 1981جوان 23المؤرخ في 1981لسنة 55القانون عدد
العقاري.

 یتعلق بكیفیة منح البطاقة 1981دیسمبر 22المؤرخ في 1981لسنة 1814األمر عدد
).3المھنیة للوكیل العقاري (الفصل 

تجارة المصاعد والتجھیزات المشابھة :

یتعلق بتنظیم تجارة المصاعد 1987أوت 2المؤرخ فـي 1987لسنة 49عـدد القـانون
).5و3والتجھیزات المشابھة (الفصلین 

وكاالت األسفار :

 یتعلق بتركیبة وطرق عمل لجنة 1987فیفري 17المؤرخ في 1987لسنة 273األمر عدد
تسلیم إجازات وكاالت األسفار.

المؤسسات الصحیة الخاصة :

 یتعلق بالتنظیم الصحي 1991جویلیة 29المؤرخ في 1991لسنة 63القانون عدد
.)59و48(الفصلین

تنظیم وتنمیة التربیة البدنیة و األنشطة الریاضیة :

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

 یتعلق بوكالء العبور كما تم 1995أفریل 14في المؤرخ 1995لسنة 32القانون عدد
و قرار وزیر 2008جویلة 21المؤرخ في 2008لسنة 43تنقیحھ و إتمامھ بالقانون عدد 

المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة 2009سبتمبر 15النقل المؤرخ في 
مھنة وكیل العبور.

 یتعلق بضبط المقاییس والجدول 2010ماي 17ي المؤرخ ف2010لسنة 1079األمر عدد
أفریل 14المؤرخ في 1995لسنة 32التعریفي لمبالغ الصلح المنصوص علیھا بالقانون عدد 

المؤرخ 2008لسنة 43المتعلق بوكالء العبور كما تم تنقیحھ وإتمامھ بالقانون عدد 1995
.2008جویلة 21في 

 یتعلق بضبط شروط تأمین المسؤولیة 2009دیسمبر 2قرارمن وزیرالمالیة المؤرخ في
من القانون 19المدنیة المھنیة الناتجة عن تعاطي نشاط وكیل العبور المنصوص علیھا بالفصل 

المتعلق بوكالء العبور كما تم تنقیحھ 1995أفریل 14المؤرخ في 1995لسنة 32عدد 
.2008یلة جو21المؤرخ في 2008لسنة 43وإتمامھ بالقانون عدد 

المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تنقل أو تتصرف في النفایات:

 یتعلق بالنفایات وبمراقبة 1996جوان 10المؤرخ في 1996لسنة 41القانون عدد
).47و 34التصرف في إزالتھا (الفصلین 

المؤسسات الخاصة لرعایة المسنین :

 یضبط شروط إحداث 1996سبتمبر 30المؤرخ في1996لسنة 1766األمر عدد
المؤسسات الخاصة لرعایة المسنین وطرق تسییرھا (العنوان الثاني).

المصفون والمؤتمنون العدلیون :

 یتعلق بالمصفین والمؤتمنین 1997نوفمبر 11المؤرخ في 1997لسنة 71القانون عدد
15) وقرار وزیر العدل المؤرخ في 39العدلیین وأمناء الفلسة والمتصرفین القضائیین (الفصل 

یتعلق بتحدید المبلغ األدنى لعقد التأمین على المسؤولیة المدنیة للمصفین 1999أفریل 
.والمؤتمنین وأمناء الفلسة والمتصرفین القضائیین

مــراكــز تصـفـیـة الـــدم :

 ئمة الوثائق المشترطة یضبط قا1998أفریل 27قـرار وزیـر الصحـة العمـومیـة المـؤرخ فـي
).4للترخیص إلستغالل أو توسیع أو نقل أو إحالة مركز تصفیة الدم (الفصل 

الشركات المھنیة للمحامین : 

 یتعلق بالشركات المھنیة 1998جویلیة 20المؤرخ في 1998لسنة 65القانون عدد
). 29للمحامین (الفصل 

یـة:األنـشـطـة بالموانئ الـبـحـریة التـجــار

 یتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحریة2009جویلة 8مؤرخ في 2009لسنة 48القانون عدد
بالقانون عدد 1999مارس 18المؤرخ في 1999لسنة 25)( تم إلغاء القانون عدد 120(الفصل 

).2009جویلة 8المؤرخ في 2009لسنة 48
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التجارة اإللكترونیة :

 یتعلق بالمبادالت والتجارة 2000أوت 9المؤرخ في 2000نة لس83القانون عدد
اإللكترونیة.

مزود خدمات المصادقة اإللكترونیة

 یتعلق بالمصادقة على كراس 2001جویلیة 17المؤرخ في 2001لسنة 1667األمر عدد
الشروط الخاصة بممارسة  نشاط مزود خدمات المصادقة اإللكترونیة.

الفنون الدرامیة :إنتاج و ترویج 

 یتعلق بضبط شروط إحداث 2001جویلیة 27المؤرخ في 2001لسنة 1986األمر عدد
الھیاكل المحترفة إلنتاج الفنون الدرامیة وترویجھا.

المؤسسات السیاحیة للتنشیط باستعمال الموسیقي :

 دنیا الواجب یتعلق بضبط القواعد ال2009جوان 10قرار من وزیر السیاحة مؤرخ في
إحترامھا لترتیب المؤسسات السیاحیة للتنشیط باستعمال الموسیقي .

مھنة تمثیل المؤسسات األجنبیة لتصنیف السفن  :

 یتعلق بالمصادقة على كراس الشروط 2009سبتمبر 15قرار من وزیر النقل مؤرخ في
لممارسة مھنة تمثیل المؤسسات األجنبیة لتصنیف السفن.

اعدة و اإلنقاذ البحري و الجر:مھنة المس

 یتعلق بالمصادقة على كراس الشروط 2009سبتمبر 15قرار من وزیر النقل مؤرخ في
لممارسة مھنة المساعدة و اإلنقاذ البحري و الجر.

مھنة التصرف في السفن التجاریة:

 لشروط یتعلق بالمصادقة على كراس ا2009سبتمبر 15قرار من وزیر النقل مؤرخ في
.لممارسة مھنة التصرف في السفن التجاریة

مھنة أمین الحمولة:

 یتعلق بالمصادقة على كراس الشروط 2009سبتمبر 15قرار من وزیر النقل مؤرخ في
لممارسة مھنة أمین الحمولة.

مھنة أمین السفینة:
 الشروط یتعلق بالمصادقة على كراس 2009سبتمبر 15قرار من وزیر النقل مؤرخ في

.لممارسة مھنة أمین السفینة
مھنة الخبیر البحري:

 یتعلق بالمصادقة على كراس الشروط 2009سبتمبر 15قرار من وزیر النقل مؤرخ في
لممارسة مھنة الخبیر البحري.
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مھنة المرشد البحري:

 یتعلق بالمصادقة على كراس الشروط 2009سبتمبر 15قرار من وزیر النقل مؤرخ في
لممارسة مھنة المرشد البحري.

مھنة وسیط إیجار السفن:

 یتعلق بالمصادقة على كراس الشروط 2009سبتمبر 15قرار من وزیر النقل مؤرخ في
لممارسة مھنة وسیط إیجار السفن.

مھنة مزود السفن:

 یتعلق بالمصادقة على كراس الشروط 2009سبتمبر 15قرار من وزیر النقل مؤرخ في
ارسة مھنة مزود السفن.لمم
المھن  البحریة:

 المتعلق بتنظیم المھن البحریة( 2008جویلة 21المؤرخ في 2008لسنة 44القانون عدد
).15و 2الفصلین 

 یتعلق بضبط شروط تأمین المسؤولیة 2009دیسمبر 2قرار من وزیر المالیة مؤرخ في
من القانون 15بحریة والمنصوص علیھا بالفصل المدنیة المھنیة الناتجة عن تعاطي المھن ال

المتعلق بتنظیم المھن البحریة.2008جویلة 21المؤرخ في 2008لسنة 44عدد 
 یتعلق بضبط المقاییس و الجدول 2010ماي 17مؤّرخ في 2010لسنة 1080األمر عدد

21رخ في المؤ2008لسنة 44التعریفي لمبالغ الصلح المنصوص علیھا بالقانون عدد 
المتعلق بتنظیم المھن البحریة.2008جویلیة 

الـتــأمــیــنــات األخـــرى.4
تــأمــیـــن الصـــادرات (العنوان الرابع من مجلة التأمین)-أ

 أفریل 28المؤرخ في 1997لسنة 24(أضیفت بالقانون عدد 109إلى 101الفصول من
1997.(

 یتعلق بضبط تراتیب وشروط 1998أوت 31المؤرخ في 1998لسنة1690األمر عدد
2002لسنة 2074تسییر صندوق ضمان مخاطر التصدیر والذي تّم تنقیحھ باألمر عدد 

).1998لسنة 1690من األمر عدد 11(ألغى الفصل 2002سبتمبر 10المؤرخ فــي 
 إحداث صندوق ضمان یتعلق ب1999دیسمبر 6المؤرخ في 1999لسنة 95القانون عدد

تمویل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
 یتعلق بضبط شروط تسییر صندوق 2000جانفي 3المؤرخ في 2000لسنة 23األمر عدد

ضمان تمویل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وبإحداث لجنة ضمان قروض تمویل الصادرات.
2008دیسمبر 30في المؤرخ2008لسنة 79الفصل الخامس من القانون عدد...............
2008دیسمبر 30المؤرخ في 2008لسنة 80القانون عدد.................................

التـــأمــیـن الــفــالحــــي- ب
 53و52الصندوق التعاوني لجبر األضرار الفالحیة الناجمة عن الجوائح الطبیعیة  (الفصول

1986دیسمبر 31المؤرخ في 1986لسنة 106قانون المالیة عدد من 56و55و54و
).1987والمتعلق بقانون المالیة لسنة 
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 یضبط إبتداء من الموسم الفالحي 1988ماي 21المؤرخ في 1988لسنة 948األمر عدد :
مجال تدخل الصندوق التعاوني لجبر األضرار الفالحیة الناجمة عن الجوائح 1989- 1988

عیة ومقدار مساھمة الفالحین فیھ ونسبة التعویض لھم. الطبی
 یتعلق بضبط تراتیب وشروط تدخل  1988ماي 21المؤرخ في 1988لسنة 949األمر عدد

.وتسییر الصندوق التعاوني لجبر األضرار الفالحیة الناجمة عن الجوائح الطبیعیة

الـمــھــن الــخاصــة بـقـطاع الـتــأمــیــن.5
)66إلى 48مؤســســات الـتـأمــیــن ( الفصول من -أ

 من مجلة 66و61و 60و 59و 58و 57و 56و 55و 54و 53و 48الفصول
.2002المؤرخ في غرة أفریل 2002لسنة 37التأمین التي تّم تنقیحھا بالقانون عدد 

 أمین التي تّم تنقیحھا من مجلة الت63و 61و 60و 58و 54و 51و 50و 48الفصول
.2008فیفري 13المؤرخ في 2008لسنة 8بالقانون عدد 

 2002المؤرخ في غرة أفریل 2002لسنة 37مكرر تّم تنقیحھ بالقانون عدد 58الفصل.
 و الفقرة 54من الفصل 3و 2و الفقرتین 50من الفصل 3و الفقرة 48من الفصل 3الفقرة

لسنة 8من القانون عدد 4:أضیفت بالفصل 65من الفصل 2ة و الفقر62من الفصل 3
.2008فیفري 13المؤرخ في 2008

 المؤرخ 2008لسنة 8من القانون عدد 6ثالثا أضیفت بالفصل 50مكرر و الفصل 50الفصل
.2008فیفري 13في 

 المؤرخ 2008لسنة 8من القانون عدد 7لفصل م.ت ألغیت با61الفقرة األخیرة من الفصل
.2008فیفري 13في 

 یتعلق بضبط األحكام النموذجیة 1992دیسمبر 31المؤرخ في 1992لسنة 2257األمر عدد
للنظم األساسیة لشركات التأمین ذات الصبغة التعاونیة.

 عاییر المحاسبة یتعلق بالمصادقة على م2000جوان 26قرار وزیر المالیة المؤرخ في
الخاصة بقطاع التأمین وإعادة التأمین (ضبط القوائم المالیة والرقابة الداخلیة والتنظیم الداخلي 

والمداخیل والمدخرات الفنیة والتوظیفات واألعباء الفنیة).
 یتعلق بضبط قائمة اإلحتیاطات الفنیة 2001فیفري 27قرار وزیر المالیة المؤرخ في

ن وطریقة إحتسابھا وشروط توظیف أموال تلك اإلحتیاطات والذي تّم تنقیحھ لمؤسسات التأمی
2011جوان 06و 2009جانفي 5و 2005مارس28في ةبقرارات وزیر المالیة المؤرخ

.2012مارس 03و 
 یتعلق بضبط الوثائق المكونة للتقریر السنوي 2005أكتوبر 3قرار وزیر المالیة المؤرخ في

من مجلة التأمین (ألغى ھذا القرار قرار وزیر المالیة المؤرخ 60یھ بالفصل المنصوص عل
).2001جویلیة 31في

 یتعلق بضبط قائمة أصناف التأمین الواردة 1993جانفي 2قرار وزیر المالیة المؤرخ في
.2002أوت 8من مجلة التأمین والذي تّم تنقیحھ بقرار وزیر المالیة المؤرخ في 49بالفصل 

 48یتعلق بضبط محتوى الملف الوارد بالفصل 2002سبتمبر 2قرار وزیر المالیة المؤرخ في
من مجلة التأمین (تكوین مؤسسة إعادة التأمین).

 یتعلق بضبط قائمة وأشكال وثائق وجداول 2003مارس 7قرار وزیر المالیة المؤرخ في
جدید 60أمین المنصوص علیھا بالفصل  المتابعة الظرفیة لنشاط مؤسسات التأمین وإعادة الت

من مجلة التأمین.
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)81على 69الــوسطاء وخـبــراء الـتـأمـیـن ومعایـنـــو األضــــرار ( الفصول من - ب
 المؤرخ في 2002لسنة 37من مجلة التأمین أضیفت بالقانون عدد 78و73و 69الفصول

.2002غرة أفریل 
من مجلة التأمین  81والفقرة األخیرة من الفصل 80والفصل 79الفصل الفقرة األخیرة من

والمتعلّق بتبسیط اإلجراءات 2001أوت 7المؤرخ في 2001لسنة 91نقحت بالقانون عدد 
اإلداریة الخاصة بالرخص اإلداریة المسلمة من قبل مصالح وزارة المالیة في النشاطات الراجعة 

لھا بالنظر.
 المؤرخ 2003لسنة 80من مجلة التأمین نقحت بالقانون عدد 78و76و 70و69الفصول

.2003دیسمبر 29في 
 المؤرخ 2008لسنة 8من مجلة التأمین نقحت بالقانون عدد 79و75و 71و 70الفصول

.2008فیفري 13في 
 ق یتعلق بضبط تركیبة وطر1992دیسمبر 31المؤرخ في 1992لسنة 2259األمر عدد

39من مجلة التأمین و الذي تم تنقیحھ باألمر عدد 71تسییر اللّجنة المنصوص علیھا بالفصل 
. 2009جانفي 5المؤرخ في 2009لسنة 

 یتعلق بضبط الشروط التي یجب أن 2002مارس 5المؤرخ في 2002لسنة 543األمر عدد
ن على الحیاة المنصوص علیھا تتوفر في الخبراء اإلكتواریین لإلشھاد بصحة تعریفات التأمی

.من مجلة التأمین47بالفصل 
 یتعلق بضبط شروط ترسیم الخبراء 2002مارس 5المؤرخ في 2002لسنة 544األمر عدد

من مجلة التأمین.80ومعایني األضرار وتشطیب أسمائھم والمنصوص علیھا بالفصل 
 مصادقة على كّراس شروط تضبط یتعلق بال2002جوان 5قرار وزیر المالیة المؤرخ في

شروط ممارسة مھمة الخبیر اإلكتواري لتحدید تعریفة التأمین على الحیاة.
 یتعلق بالمصادقة على كّراس شروط تضبط 2002جوان 5قرار وزیر المالیة المؤرخ في

شروط ممارسة مھمة خبراء التأمین  ومعایني األضرار.
 69یتعلق بضبط فروع التأمین الواردة بالفصل 2002ت أو8قرار وزیر المالیة المؤرخ في

من مجلة التأمین (فروع التأمین التي یمكن أن تعرض للعموم عن طریق البنوك) والذي تّم 
.2004مارس 10تنقیحھ بقرار وزیر المالیة المؤرخ في 

 29مؤرخ في یتعلق بتنقیح قرار وزیر المالیة ال2009فیفري 3قرار وزیر المالیة المؤرخ في
و المتعلق بالخدمات اإلداریة المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة المالیة و 2001أوت 

.شروط إسنادھا

من مجلة التأمین)90إلى 82الـــــرقــــــابــــة (الفصول من - ت

 2001لسنة91من مجلة التأمین تّم تنقیحھا بالقانون عدد 88من الفصل عدد  3الفقرة
.2008فیفري 13المؤرخ في 2008لسنة 8و القانون عدد 2001أوت 7المؤرخ في 

 2002لسنة 37من مجلة التأمین تّم تنقیحھا بالقانون عدد89و88و 83و 82الفصول
.2002المؤرخ في غرة أفریل 

  ؤرخ في غرة الم2002لسنة 37مكرر من مجلة التأمین تّم تنقیحھ بالقانون عدد 89الفصل
.2002أفریل 

 لسنة 8من مجلة التأمین تّم تنقیحھا بالقانون عدد 88و 87و86و 84و 82الفصول
.2008فیفري 13المؤرخ في 2008
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الـھـیــاكــل األخــرى لـلـتـأمـیــن.6
مــؤسســات التــأمـیــن وإعــادة التــأمــیــن غــیـــر المقــیــمــة-أ

المؤرخ في 2008لسنة 8من مجلة التأمین تّم تنقیحھما بالقانون عدد 68و67لفصالن ا
.2008فیفري 13

 المؤرخ 2008لسنة 8من مجلة التأمین أضیفت بالقانون عدد 68الفقرة الثانیة من الفصل
.2008فیفري 13في 

 شجیع المؤسسات یتعلق بت1985دیسمبر 6المؤرخ في 1985لسنة 108القانون عدد
).28المالیة والبنكیة التي تتعامل أساسا مع غیر المقیمین (الفصل 

صنــدوق ضـــمـــان الـمــؤمــن لــھــــم- ب

 2000دیسمبر 25المؤرخ في 2000لسنة 98من القانون عدد 39إلى 35الفصول من
ان المؤمن لھم.الذي أحدث صندوق ضم2001والمتعلّق بقانون المالیة لسنة 

 یتعلق بضبط شروط  تدخل 2002فیفري 14المؤرخ في 2002لسنة 418األمر عدد
2123وتراتیب تسییر وطرق تمویل صندوق ضمان المؤمن لھم والذي تّم تنقیحھ باألمرعدد 

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

 یتعلق بتسمیة أعضاء لجنة ضمان المؤمن لھم 2003أوت 13قرار وزیر المالیة المؤرخ في
.2002فیفري 14المؤرخ في 2002لسنة 418من األمر عدد 3المنصوص علیھا بالفصل 

صـنادیــق التــأمـیـن الـتــعـاونــي الـفـــالحــي - ت

 علق بصنادیق الضمان التبادلیة الفالحیة كما تم یت1931مارس 26األمرالعلي المؤرخ في
.1955جویلة 7تنقیحھ باألمرالعلي المؤرخ في 

الجمعیات أو الشركات ذات الصبغة التعاونیة- ث

 یتعلق بالشركات التعاونیة.1954فیفري 18األمرالعلي المؤرخ في
1961ماي 26تماعیة المؤرخ في قرار كاتب الدولة للتخطیط والمالیة والصحة والشؤون اإلج

یتعلّق بضبط القانون األساسي النموذجي للمؤسسات التعاونیة.
 یتعلق بتنقیح القانون 1984سبتمبر 17قرار وزیري المالیة والشؤون اإلجتماعیة المؤرخ في

.األساسي الّنموذجي للمؤسسات التعاونیة

تـنـظـیــم الــمــھــنــة.7
العـــامــة للـتـأمـیــن : ســـلطـــة اإلشــــــرافالھـیـئـة-أ

 یتعلق بتنقیح و إتمام مجلة التأمین 2008فیفري 13المؤرخ في 2008لسنة 8القانون عدد
(إدراج عنوان سادس بمجلة التأمین یسمى " الھیئة العامة للتأمین" و یتضمن الفصول من 

).200إلى 177
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 لسنة 556الذي نّقح األمر عدد 2001نوفمبر 26المؤرخ في 2001لسنة2729األمر عدد
یتعلّق بتنظیم وزارة المالّیة.1991أفریل 23المؤرخ في  1991

 یتعلق بتسمیة رئیس الھیئة العامة 2008ماي 2المؤرخ في 2008لسنة 1049األمر عدد
و المتعلق بتنقیح 2008یفري ف13المؤرخ في 2008لسنة 8للتأمین المحدثة بالقانون عدد 

و إتمام مجلة التأمین.
 یتعلق بتحدید أجر رئیس الھیئة 2008جوان 2المؤرخ في 2008لسنة 2046األمر عدد

من مجلة التأمین.196العامة للتأمین وإمتیازاتھ الوظیفیة والمنصوص علیھا بالفصل 
 لق بتحدید المنحة المسندة یتع2008جوان 2المؤرخ في 2008لسنة 2047األمر عدد

من مجلة التأمین و 184ألعضاء مجلس الھیئة العامة للتأمین و المنصوص علیھا بالفصل 
.2012جوان 13المؤرخ في 2012لسنة 629الذي تّم تنقیحھ باألمر عدد 

 یتعلق بتحدید نسب المعالیم 2008جویلة 7المؤرخ في 2008لسنة 2553األمر عدد
من مجلة التأمین و مبالغھا و 198یئة العامة للتأمین و المنصوص علیھا بالفصل الراجعة للھ

طرق إستخالصھا.
 یتعلق بتعیین أعضاء مجلس الھیئة 2008أوت 4المؤرخ في 2008لسنة 2730األمر عدد

العامة للتأمین .
 2259یتعلق بتنقیح األمر عدد2009جانفي 5المؤرخ في 2009لسنة 39األمر عدد

المتعلق بضبط تركیبة و طرق تسییر لجنة منح 1992دیسمبر 31المؤرخ في 1992لسنة 
من مجلة التأمین.71البطاقة المھنیة المنصوص علیھا بالفصل 

 یتعلق ضبط النظام األساسي الخاص 2011ماي 23المؤرخ في 2011لسنة 668األمر عدد
بأعوان الھیئة العامة للتأمین .

یتعلق بالمصادقة على الھیكل 2012ماي 17المؤرخ في 2012لسنة 411عدد األمر
.التنظیمي للھیئة العامة للتأمین

الجـــمـعـیـــة المـھـنـیـة لمــــؤسسات الـتـــأمــیــن- ب

 المؤرخ في غرة 2002لسنة 37من مجلة التأمین نّقحا بالقانون عدد 92و91الفصالن
.2002أفریل 

 2008فیفري13المؤرخ في 2008لسنة 8من مجلة التأمین نّقح بالقانون عدد 92الفصل.

المجلــس الــوطنــي  للتــأمـیــن واللــجــنة اإلسـتــشــاریة للتأمــیـــن- ت

 من مجلة التأمین.94و93الفصالن
 13المؤرخ في 2008لسنة 8من القانون عدد7من مجلة التأمین ألغي بالفصل 94الفصل

. 2008فیفري 
 یتعلق بضبط تركیبة وقواعد 1992دیسمبر 31المؤرخ في 1992لسنة 2258األمر عدد

512تسییر المجلس األعلى للتأمین واللجنة اإلستشاریة للتأمین الذي تّم تنقیحھ باألمر عدد 
.2002فیفري 27المؤرخ في 2002لسنة 
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ـمـلـیــات الـتــأمــیــنجــبــایــة ع.8

 من مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على 48و39و38الفصول
.1989دیسمبر 30المؤرخ في 1989لسنة 114الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 ضى من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي الصادرة بمقت101و100و45و40الفصول
.1993ماي 17المؤرخ في 1993لسنة 53القانون عدد 

 من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي (الجزء الثالث : المعالیم 149إلى 144الفصول من
35و34األخرى : العنوان األول : المعلوم الوحید على التأمین) أضیفت بمقتضى الفصول 

والمتعلّق بقانون 1996دیسمبر 30رخ في المؤ1996لسنة 113من القانون عدد 36و
.1997المالیة لسنة 

 1996دیسمبر 30المؤرخ في 1996لسنة 113من القانون عدد 48و47و46الفصول
أحدثت صندوق الحمایة المدنیة وسالمة الجوالن 1997والمتعلّق بقانون المالیة لسنة 

مین في ھذا الصندوق.بالطرقات وحّددت مساھمات المؤمن لھم ومؤسسات التأ
 دیسمبر 29المؤرخ في 1997لسنة 88من القانون عدد 54و53و52و51الفصول

: تخّص تشجیع اإلدخار في إطار عقود التأمین 1998والمتعلّق بقانون المالیة لسنة 1997
على الحیاة.

 ق بقانون والمتعلّ 2000دیسمبر 25المؤرخ في 2000لسنة 98من القانون عدد 45الفصل
: خّفض من نسبة المعلوم الوحید على عقود التأمین الفالحیة والصید 2001المالیة لسنة 

البحري.
 والمتعلّق 2002دیسمبر 17المؤّرخ في 2002لسنة 101من القانون عدد 74الفصل

یة المدنّیة : تحیین األحكام المتعلّقة بالمساھمة لفائدة صندوق الحما2003بقانون المالّیة لسنة 
وسالمة الجوالن بالطرقات وتوحید قاعدة احتسابھا مع قاعدة احتساب المعالیم على التأمین.

 والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 28المؤرخ في 2001لسنة 123القانون عدد
من المتعلق بتحیین قائمة المدخرات واإلحتیاطات الفنیة القابلة للطرح33: الفصل 2002

المتعلقة بطرح أقساط التأمین 47إلى 45قاعدة الضریبة على المؤسسات والفصول من 
الجماعي على الحیاة من قاعدة الضریبة على الدخل والضریبة على الشركات.

 یتعلق بضبط قائمة المنافع 2003ماي 19المؤرخ في 2003لسنة 1098األمر عدد
أنظمة الضمان اإلجتماعي.المستثناة من قاعدة اإلشتراك بعنوان

 والمتعلّق بقانون 2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 80من القانون عدد 43الفصل
: إعفاء العموالت المدفوعة من قبل مؤسسات التأمین إلى وسطاء التأمین 2004المالیة لسنة 

من األداء على القیمة المضافة.
 والمتعلّق بقانون 2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 80من القانون عدد 44الفصل

: إعفاء اإلیرادات العمریة المدفوعة في إطار عقود التأمین على الحیاة  من 2004المالیة لسنة 
الضریبة على الدخل.

 والمتعلّق 2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 80من القانون عدد 77و76الفصالن
إعفاء الوصوالت من معلوم الطابع الجبائي.:2004بقانون المالیة لسنة 

 والمتعلّق بقانون  2004دیسمبر 31المؤرخ في 2004لسنة 90من القانون عدد 61الفصل
: مزید إحكام اإلنتفاع باإلمتیازات الجبائیة بعنوان التأمین على الحیاة.2005المالیة لسنة 

 والمتعلّق بقانون 2006دیسمبر25في المؤرخ 2006لسنة 85من القانون عدد 81الفصل
: توضیح مجال الخصم من المورد بعنوان الصفقات.2007المالیة لسنة 
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 والمتعلّق 2007دیسمبر 27المؤرخ في 2007لسنة 70من القانون عدد 46و45الفصالن
من مجلة الضریبة على الشركات المتعلق 48نقحت الفصل 2008بقانون المالیة لسنة 

.%50إلى  %30فیع في نسبة طرح المدخرات القابلة للطرح من قاعدة الضریبة من بالتر
 والمتعلّق بقانون 2007دیسمبر 27المؤرخ في 2007لسنة 70من القانون عدد 27الفصل

من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي 147و 145نقح الفصلین 2008المالیة لسنة 
تأمین األخطار الفالحیة والصید البحري من المعلوم الوحید على التأمین.المتعلقة بإعفاء عقود

 والمتعلّق بقانون 2007دیسمبر 27المؤرخ في 2007لسنة 70من القانون عدد 27الفصل
.........................................................نقح 2008المالیة لسنة 

 یتعلّق بقانون 2009دیسمبر 21المؤرخ في 2009لسنة 71من القانون عدد 35الفصل
من 2و1و الفقرتین Iمن الفقرة 4و3و2:  ألغى أحكام الفقرات الفرعیة 2010المالیة لسنة 

من مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین 48ثالثا من الفصل Iمكرر و الفقرة Iالفقرة 
نظام الجبائي للمدخرات مع خصوصیات نشاط المؤسسات و الضریبة على   الشركات ( تطویر ال

في القطاع المالي).
 یتعلّق بقانون 2009دیسمبر 21المؤرخ في 2009لسنة 71من القانون عدد 36الفصل

ثالثة عشر وإلى الفقرة  األولى من الفقرة VII: أضاف إلى أحكام الفقرة 2010المالیة لسنة 
IX یبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات من مجلة الضر48من الفصل

أحكام تتعلق بسحب طرح الخسائر الناتجة عن عملیات التخلي عن الدیون لفائدة المؤسسات 
التي تمر بصعوبات إقتصادیة على كل المؤسسات التي تخضع حساباتھا لتصدیق مراقب 

حسابات.
 یتعلّق بقانون 2009دیسمبر 21رخ في المؤ2009لسنة 71من القانون عدد 46الفصل

: أضاف إلى مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على 2010المالیة لسنة 
سادسا یتعلقان بإحكام اإلنتفاع باإلمتیازات الجبائیة 48خامسا وفصل39فصل الشركات

بعنوان عملیات إعادة اإلستثمار.
 یتعلّق 2010دیسمبر 17المؤرخ في 2010لسنة 58د من القانون عد42و 41الفصول

من مجلة الضریبة على دخل األشخاص 48و 38: نقحت الفصول 2011بقانون المالیة لسنة 
.الطبیعیین والضریبة على الشركات

 المتعلّق بقانون 2012ماي 16المؤرخ في 2012لسنة 1من القانون عدد 42الفصل
: الترفیع في المبلغ األقصى القابل للطرح ألقساط التأمین على 2012المالیة التكمیلي لسنة 

.الحیاة و توسیع مجال تطبیقھا

نــصــوص مـخـتـلـفـة :.9

 یتعلق بإحداث المجلس الوطني 2002جانفي 8المؤرخ في 2002لسنة 21األمر عدد
2003لسنة 2241عدد لسالمة المرور وتنظیم طرق سیره الذي تّم تنقیحھ وإتمامھ باألمر

.2003أكتوبر 27المؤرخ في 
 یتعلق بتعیین أعضاء المجلس الوطني للتأمین.2003أكتوبر 22قرار وزیر المالیة مؤرخ في
 یتعلق بدعم المجھود الدولي 2003دیسمبر 10المؤرخ في 2003لسنة 75القانون عدد

لسنة 65یحھ و إتمامھ بالقانون عدد لمكافحة اإلرھاب و منع غسل األموال و الذي تم تنق
.2009أوت 12المؤرخ في 2009

 یتعلق بتعیین أعضاء اللّجنة 2004ماي 25قرار وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة مؤرخ في
اإلستشاریة للمجلس الوطني لسالمة المرور.
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 وص علیھا یتعلق بتحدید المبالغ المنص2004سبتمبر 10قرار وزیر المالیة مؤرخ في
2003دیسمبر 10المؤرخ في 2003لسنة 75من القانون عدد 76و74و70بالفصول 

ألغي و 74والمتعلّق بدعم المجھود الدولي لمكافحة اإلرھاب ومنع غسل األموال( الفصل 
) كما تم تنقیحھ و إتمامھ 2009أوت 12المؤرخ في 2009لسنة 65عوض بالقانون عدد 
.2009دیسمبر 2یة المؤرخ في بقرار من وزیر المال

 یتعلق بتدعیم سالمة العالقات 2005أكتوبر 18المؤرخ في 2005لسنة 96القانون عدد
المالیة.

 یتعلق بتسمیة أعضاء في المجلس الوطني 2006مارس 30قرار وزیر المالیة مؤرخ في
للتأمین.

 من 23بتطبیق أحكام الفصل یتعلق2006ماي 8المؤرخ في 2006لسنة 1294األمر عدد
و المتعلّق بتدعیم سالمة العالقات 2005أكتوبر 18المؤرخ في 2005لسنة 96القانون عدد 

المالیة.
 یتعلق بضبط محتوى التصریح السنوي الواجب 2006جوان 17قرار وزیر المالیة مؤرخ في

المدیرة      والمكلّفین توقیعھ وتقدیمھ إلى مراقب أو مراقبي الحسابات من قبل الھیئات
بالشؤون المالیة و المحاسبیة للشركات التجاریة الخاضعة لتعیین مراقب أو مراقبي حسابات 

مرسمین بجدول ھیئة الخبراء المحاسبین بالبالد التونسیة.
 یتعلق بإحداث مجلس وطني 2006جوان 26المؤرخ في 2006لسنة 1826األمر عدد

تھ وطرق تسییره.للخدمات و بضبط مشموال
 یتعلق بتسمیة عضوین في المجلس الوطني 2007فیفري 27قرار وزیر المالیة مؤرخ في

للتأمین.
 یتعلق بتسمیة أعضاء في المجلس الوطني 2007جویلیة 9قرار وزیر المالیة مؤرخ في

للمحاسبة.
 ة إسداء الخدمات یتعلق بإصدار مجل2009أوت 12المؤرخ في 2009لسنة 64القانون عدد

المالیة لغیر المقیمین.
 یتعلق بتنقیح وإتمام بعض أحكام 2009أوت 12المؤرخ في 2009لسنة 66القانون عدد

مجلة الطرقات.
 یتعلق بضبط قائمة المخالفات 2010فیفري 15المؤرخ في 2010لسنة 262األمر عدد

ألحكام مجلة الطرقات و نصوصھا التطبیقیة.
 یتعلق بتسمیة 2010فیفري 18من وزیر التجارة والصناعات التقلیدیة مؤرخ في قرار

أعضاء المجلس الوطني للخدمات.
 22یتعلق بالعمل التطوعي: الفصل 2010ماي 21المؤرخ في 2010لسنة 26القانون عدد

ینص على التأمین ضد الحوادث و اإلمراض المھنیة.
 یتعلق بتنقیح و إتمام القانون عدد 2010جوان 21ؤرخ في الم2010لسنة 33القانون عدد

المتعلق بالخبراء العدلیین .1993جوان 23المؤرخ في 1993لسنة 61
 بتنظیم نشاط مؤّسسات یتعلّق 2011نوفمبر05المؤرخ في 2011لسنة 117المرسوم عدد

.التمویل الصغیر
 یتعلّق بمصادرة أموال و 2011س مار14المؤرخ في 2011لسنة 13المرسوم عدد

ممتلكات منقولة و عقاریة.
 المتعلق بقانون 2011دیسمبر 31المؤرخ في 2011لسنة 7من القانون عدد 28الفصل

: إرساء نظام جبائي خاص للتمویل اإلسالمي.2012المالیة لسنة  
 لغ األقصى للقرض بتحدید المبیتعلق 2012جانفي18مؤرخ في المالیةقرار من وزیر

.الصغیر و شروط إسناده من قبل مؤّسسات التمویل الصغیر
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 المتعلق بقانون 2012ماي 16المؤرخ في 2012لسنة 1من القانون عدد 13الفصل
.: توضیح تطبیق النظام الجبائي الخاص بالتمویل اإلسالمي2012المالیة التكمیلي لسنة  

 سبتمبر 19ؤرخ في الم2013لسنة 4056األمر عدد....................................
 یتعلق 2013جانفي 22مؤرخ في المالیةقرار من وزیر.......................
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I.الـعـمـلـیـّات الـمـبـاشــرة

الـتــأمــــــیـــــنأقـســــاط.1

مؤسسة) 19باشرة (وعددھا بلغت األقساط الصادرة لمؤسسات التأمین التي تمارس العملیات الم
1مقابل 2012م د سنة 1272,049 %9,12أي بزیادة قدرھا 2011م د سنة 165,715

.2011سنة %5,09مقابل 2012سنة 

و" التأمین "أمینة"األربعة المتخّصصة في التأمین على الحیاةمؤسساتالوبلغ رقم معامالت 
م د 79,252مقابل 2012م د سنة 93,818للحیاة " و "الكارتو"حیاة"المغربیة للحیاة" 

.%18,38أي بزیادة قدرھا 2011سنة 

الــمــدفـــوعــــةالتــعــــویضـــات.2

نة م د س716,131بلغت التعویضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمین بعنوان العملیات المباشرة 
1,73بزیادة قدرھا أي 2010م د سنة 595,601و 2011م د سنة 703,940مقابل 2012

.2012سنة %

نفــقــــات التــصــــــرف .3

م 261,995صرف األخرى وبلغت ھذه النفقات تتكّون نفقات التصرف من نفقات اإلقتناء وأعباء الت
أي بزیادة قدرھا 2010م د سنة 206,740و 2011م د سنة 223,253مقابل 2012د  سنة 
2012من مبلغ األقساط الصادرة سنة %20,60. وتمّثل نفقات التصرف 2012سنة 17,35%
.2010سنة%18,64و2011سنة %19,15مقابل 

:نــفـــقـــات اإلقــتــنـــــاء-أ.أ

م 109,963و 2011م د سنة 123,294مقابل 2012م د سنة 140,955بلغت نفقات اإلقتناء 
.2012سنة %14,32أي بزیادة قدرھا 2010د سنة

2011سنة%10,58مقابل 2012سنة %11,08العموالت من األقساطنسبة وبلغت 
.2010سنة %9,92و

:أعبــــاء التـــصرف األخــــــرى-ب

) المباشرةمن األقساط الصادرة%9,52(2011م د سنة 99,959بلغت أعباء التصرف األخرى 
م د سنة 96,777والمباشرة) من األقساط الصادرة%8,57(2011سنة م د99,959مقابل 
.من األقساط الصادرة المباشرة)8,72%(2010
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ــرف تــطــــور نفــقـــات الــتــــصـ

الوحدة : الدینار

البیانات
201020112012

النسبة من المبلغ
األقساط 

%الصادرة

نسبة 
التطور

%

النسبة من المبلغ
األقساط 

%الصادرة

نسبة 
تطورال

%

النسبة من المبلغ
األقساط
%الصادرة

نسبة 
التطور

%

أعباء التصرف 
96األخرى 777 0268,7231,3199 958 7938,573,29121 039 7339,5221,09

109نفقات اإلقتناء 963 1689,924,05123 293 87110,5812,12140 954 78911,0814,32

206نفقات التصرف 740 19418,6415,25223 252 66419,157,99261 994 52220,6017,35

النتائج الفنیة (العملیات المباشرة).4

:اإلكــتــتــابرصید-أ

مقابل فائض       2012د سنة م 323,208سجلت عملیات اإلكتتاب لمؤسسات التأمین فائضا یقدر بـ 
.2010سنة دم 281,980بفائض و2011نة د سم 97,398بـ 

:نفــقـــات التـــصــــرف-ب 

206,740و2011سنة م د223,253مقابل 2012م د سنة 261,995بلغت نفقات التصرف 
.2010د سنة م 

:الرصید المالي–ت 

م 102,006و 2011م د سنة 76,443مقابل 2012م د سنة 93,303بلغ الرصید المالي
.2012سنة %22,06بنسبة رتفاعا إمسّجال2010د  سنة 

( نتائج العملیات المسندة):رصید إعادة التأمین–ث 

94,377بـ فائضا مقابل 2012م د سنة 99,821یقدر بـ فائضا سجلت نتائج العملیات المسندة
.2010م د سنة 75,029عجز بـ و2011م د    سنة 

النـتــائج الفــنــیـة الصـــافــیـــة :- ج 

من األقساط %4,30(2012م د سنة 54,695یقدر بـ افائضسجلت النتائج الفنیة الصافیة 
من األقساط  الصادرة%3,86(2011سنة د م44,965بـ فائض ) مقابل المباشرةلصادرةا

).المباشرةمن األقساط الصادرة%7,66(2010م د سنة 102,217فائض ب) والمباشرة
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II.إعادة التأمین

فیما یلي :تتمّثل عملّیات إعادة التأمین المنجزة من قبل مؤسّسات التأمین التي تستغلّ التأمین المباشر 

الـعـمـلـیـات الـمـقـــبـــولـة :-أ 
:األقـــــســــــــاط.1

م د سنة 12,190مقابل 2012م د سنة 13,420بلغت األقساط المقبولة من قبل مؤسسات التأمین 
.2010م د سنة 11,135و 2011

%1,03مقابل 2012من رقم معامالت مؤسسات التأمین سنة %1,04وتمثل العملیات المقبولة 
.2010سنة %0,99و2011سنة 

تطور األقساط المقبولة
الوحدة : ملیون دینار

النسبة من األقساط الصادرة لسوق %ورنسبة التطاألقساط المقبولةالسنة
%التأمین

201011,13514,570,99
201112,1909,471,03
201213,42010,091,04

التعـــویــضـــــــات :.2

م د سنة 8,102مقابل2012م د سنة 9,933بلغت التعویضات المدفوعة بعنوان العملیات المقبولة 
.2011مقارنة مع سنة %22,61بـیقدررتفاعاإمسجلة 2010م د سنة 6,767و2011

مقابل2012م د سنة 1,938المخّصصات اإلضافیة لمدخرات التعویضات تحت التسویة كما بلغت
.2010د سنة م " -0,341"و2011م د سنة " -0,615"

بالنسبة للعملیات المقبولة، سّجلت نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة، (دون إعتبار نفقات و 
سنة %60,18مقابل2012سنة %72,90، حیث بلغت %12,72یقدر بـ دھوراتالتصّرف)، 

2011.

الوحدة : ملیون دینار

سبةن20102011البیانات
نسبة2012%التطور 

%التطور 
6,7678,10219,739,93322,60التعویضات المدفوعة صافیة من الرجوع

-0,615-1,938تحت التسویةالمخصصات اإلضافیة لمّدخرات التعویضات 131,73-0,341-44,55
13,999,59228,12-8,7057,487أعباء التعویضات
10,43112,44219,2813,1585,75األقساط المكتسبة

-83,4560,18%تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة 23,2772,9012,72
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:نفــقـــات الــتــــصــــرف.3

مقابل2012م د سنة 3,392بلغت نفقات اإلقتناء وأعباء التصرف األخرى للعملیات المقبولة 
سنة %46,02یقدر بـ رتفاعاإمسجلة بذلك 2010م د سنة 2,508و2011م د سنة 2,323
2012.

2011سنة %19,06مقابل 2012من األقساط المقبولة سنة %19,06و تمثل نفقات التصرف 
.2010سنة  %22,52و 

ت التصرف مقارنة مع األقساط المقبولةتطور نفقا
الوحدة : ملیون دینار

201020112012البیانات

النسبة من المبلغ
%األقساط

نسبة
النسبةالمبلغ%التطور

%من األقساط
نسبة
النسبةالمبلغ%التطور

%من األقساط
نسبة
%التطور

-1,85016,6111,991,69013,86نـفـقـات اإلقتناء 8,652,60319,4054,02
-0,6585,9171,800,6335,19أعـبـاء التصرف األخـرى  3,800,7895,8824,64

-2,50822,5223,242,32319,06نفقات التصرف 7,393,39225,2846,02

مقابل  2012سنة قبولةمن األقساط الم%98,68وتمثل كلفة الحوادث باعتبار نفقات التصرف 
.2010سنة%107,49و2011سنة 78,85%

:الــنــتــــائـــج الفــنــیــــة.4

 4,937مقابل 2012م د سنة 3,529سجل رصید اإلكتتاب للعملیات المقبولة فائضا یقدر بـ
.2010م د سنة م د سنة1,696و 2011م د سنة 

 م د 2,508و2011م د سنة 2,323مقابل 2012م د سنة 2,508بلغت نفقات التصرف
.2010سنة 

م د        0,444و 2011م د سنة 0,424مقابل 2012م د سنة 0,392بلغ الرصید المالي
. 2010سنة 

0,601بـعجزمقابل 2012م د سنة 0,118یقدر بـ عجزیات المسندة سجلت نتائج العمل
.2010م د سنة 0,163بـ عجزو2011م د    سنة

م د سنة 0,411قدره فائضاوسجلت تبعا لذلك النتیجة الفنیة الصافیة للعملیات المقبولة
.2010م د سنة 0,532بعجزاو 2011م د سنة 2,437بـ اعجزمقابل 2012

\
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اب إسـتـغـالل الـعـمـلـیــات الـمـقـبـولــةــحس

الوحدة : الدینار
البیاناتالمبلغ

12األقساط المكتسبة 158 265
13األقساط الصادرة 419 792

527 261-تغیّر مدخرات األقساط غیر المكتسبة
9-أعباء الخدمات 629 734

9-الخدمات والنفقات المدفوعة 933 734
030 341تغیّر مدخرات التعویضات تحت التسویة

0التوازندیل و مدخرات التع
343 37-أعباء فنیة أخرى

3رصید اإلكتتاب 528 531
3-رصید التصرف 391 886

088 392الرصید المالي (إیرادات التوظیفات)
644 117-نتیجة إعادة التأمین

089 411النتیجة الفنیة الصافیة

الـعـمـلـیـّات الـمسـنـدة :-ب 

( العملیات المباشرة):ـنـــدةاألقــــســـاط المسـ.1

2012م د سنة 250,988بلغت األقساط المسندة لمؤسسات التأمین بعنوان العملّیات المباشرة 
12,47%أي بزیادة تقدر بـ 2010م د سنة 208,772و2011م د سنة 223,151مقابل

.2011مقارنة مع سنة 

سنة %19,14مقابل 2012من األقساط الصادرة سنة %19,73وبلغت نسبة العملیات المسندة 
.2010سنة %18,82و2011

بارتفاع و"التأمین الفالحي" "القرض "تأمین وو"التأمین من الحریق""النقل " تأمینوتتمیز أصناف 
68,41و %70,09و %70,58و %76,89نسبة العملیات المسندة التي بلغت على التوالي 

%.
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األقـسـاط الـمسـنـدة بعنوان العملیات المباشرة

الوحدة : ملیون دینار

208,772223,151
250,988

0

150

300

2012 2011 2010
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األقــســاط الــمسـنـدة حـسـب أصـنـاف الـتـأمـیـن

الوحدة : الــدیـنـار
201020112012

األقساطأصناف التأمین
المسندة

نسبة
%اإلسناد 

األقساط
المسندة

نسبة
األقساط%نسبة التطور%اإلسناد 

المسندة
نسبة اإلسناد 

%
نسبة
%التطور

22تأمین السیّارات 373 9364,3221 518 6574,00-3,8232 183 9865,4849,56

3التأمین الجماعي على المرض 514 6282,403 521 1012,100,183 591 7361,942,01

-4840,29------تأمین حوادث الشغل

51تأمین النقل 027 12767,3656 177 45876,4510,0956 628 69576,890,80

42التأمین من الحریق 760 14067,5952 253 20173,7322,2056 941 76170,588,97

5ضد البرد وھالك الماشیةالتامین 542 70759,564 617 65363,31-16,694 667 20568,411,07

64التأمین من األخطار المختلفة 334 33751,2063 708 42152,32-0,9769 245 16054,558,69

11التأمین على الحیاة 769 1627,2714 918 2538,4326,7620 105 60510,0334,77

7تأمین القرض 449 70273,696 436 15568,03-13,617 623 95270,0918,46
208مجموع العملیات المباشرة 771 73918,82223 150 89919,146,89250 987 61619,7312,47

59,28-7561,77 8984,79137,54237 8092,21583 245األقساط المعاد إسنادھا

209ـجــمــــوعالــمــ 017 54818,66223 734 79718,997,04251 225 37219,5412,29
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مباشرة)العملیات بعنوان ال( :حــصــة مـعــیــدي الـتــأمــیــن فـــي الــتــعــویــضـــــات .2

مقابل 2012م د سنة 103,417بعنوان العملیات المباشرةالتعویضاتصة معیدي التأمین فيبلغت ح
.2012سنة %22,14یقدر بـ نخفاضبإأي 2010د سنة م 77,258و2011م د سنة 132,826

موع التعویضات المدفوعة بعنوان من مج%18,55وتمثل حصة معیدي التأمین في التعویضات 
.2010سنة %12,97و2011سنة %18,87مقابل2012العملیات المباشرة سنة 

"التأمین من " تأمین النقل" وبالنسبة ألصنافالمدفوعةوسجلت حصة معیدي التأمین في التعویضات
.%91,29و %111,99أھم نسبة حیث تمثل على التواليالحریق" 

)بعنوان العملیات المباشرة:( العموالت المتحصل علیھا من معیدي التأمین .3

2012م د سنة 52,759بعنوان العملیات المباشرةبلغت العموالت المتحصل علیھا من معیدي التأمین
.2010م د سنة 43,012و 2011د سنة م 42,575مقابل 

بإرتفاع نسبة العموالت " القروضتأمین "" وسیارات"تأمین ال" وعلى الحیاة" التأمین وتتمیزأصناف
.%27,00و%27,00و%35,65التوالي المتحصل علیھا حیث تمثل على

حصة معیدي التأمین في التعویضات المدفوعة والعموالت
2012علیھا حسب أصناف التأمین لسنة المتحصل 

)(دون إعتبار العملیات المعاد إسنادھا

الوحدة : الــدیـنـار
النسبة من 
األقساط 

%المسندة
العموالت المتحصل علیھا     

من معیدي التأمین
النسبة من األقساط 

الصادرة
%

النسبة من
التعویضات 

%المدفوعة 
حصة معیدي التأمین في 

تالتعویضا أصناف التأمین

27,00 8 688 538 0,27 1,13 4 236 086 اراتتأمین السیّ 
8,73 313 529 0,69 0,78 1 283 694 التأمین الجماعي على المرض

- - - 20,79 724 310 تأمین حوادث الشغل
13,52 7 656 519 9,97 111,99 7 343 913 تأمین النقل
25,61 14 584 218 78,88 91,29 63 636 989 التأمین من الحریق
11,82 551 491 29,32 44,70 2 000 486 التأمین ضد البرد وھالك الماشیة
16,95 11 739 223 18,80 57,30 23 863 597 التأمین من المخاطر المختلفة
35,65 7 166 885 2,28 8,57 4 570 142 التأمین على الحیاة
27,00 2 058 585 -39,00 -117,45 -4 242 192 تأمین القرض
21,02 52 758 988 8,13 14,44 103 417 025 العملیات المسندة
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نـتـیــجــة الـعــمــلـــیــّات المــســنــــــدة : .4

یقدر فنیا اعجزسجلت العملیات المسندة بعنوان العملیات المباشرة (دون إعتبار العملیات المعاد إسنادھا)
فني  ب عجزو2011م د سنة 94,377فنیا بفائضمقابل2012م د سنة 99,821بـ 

.2010سنة م د75,029

2012حساب إستغالل العملیّات المسندة لسنة
الوحدة : الــدیـنـار

المبلغ األعباء المبلغ اإلیرادات
103 417 025

52 758 988

-5 748 274

988 831

-249 752

99 820 798

المدفوعةالتعویضاتحصة معیدي التأمین في -

التأمینمن معیديالعموالت المتحصل علیھا-

التأمینعلى معیديمولة أعباء المّدخرات المح-

المساھمة في النتائج-

جـوانــب مدیــنـة أخــرى-

(عجز)-

250 987 616

0

األقــســـــاط-

جـوانــب مدیــنـة أخــرى-

250 987 616 المجموع 250 987 616 المجموع

العــمــلـیــّات الــمـــعــاد إســنـــادھا :-ت 

د م 0,246و0,23820120,5842011
.2010سنة 

2011سنة %4,79مقابل 2012سنة%1,77وبلغت نسبة العملیات المعاد إسنادھا
.2010سنة %2,21و

2011حساب إستغالل العملیّات المعاد إسنادھا لسنة 
الوحدة : الــدیـنـار

المبلغ األعباء المبلغ اإلیرادات
56 829

11 242

52 041

117 644

تعویضات المدفوعةحصة معیدي اإلسناد في ال-

علیھاالمتحصلالعموالت -

أعباء المّدخرات المحمولة على معیدي التأمین-

المساھمة في النتائج-

)عجز(-

237 756 األقساط المعاد إسنادھا-

237 756 المجموع 237 756 المجموع
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التأمین نسیـة إلعادةعملیات إعـادة التأمین المنجزة من قبل الشـركة التـو
"اإلعادة  التونسیة" 

:األقساط  المقبولة.1

70,250مقابل 2012م د سنة 77,029بلغت األقساط المقبولة من قبل الشركة التونسیة إلعادة التأمین 
.%9,2در بـتقرتفاعاأي بنسبة إ2010م د سنة 73,721و 2011سنة

م د سنة 47,280حیث بلغت 2012سنة %6,2إرتفاع بنسبةاتالمقبولة باإلتفاقیاألقساطسجلتو
14,5بنسبة رتفاعاإاإلختیاریةالمقبولةاألقساطفي حین سجلت 2011م د سنة 44,540مقابل 2012

.2011م د سنة 25,980مقابل 2012م د سنة 29,749حیث بلغت %

وتبین الجداول الموالیة توزیع األقساط المقبولة حسب أصناف التأمین والمناطق الجغرافیة :

:التوزیع حسب أصناف  التأمین.أ
م د

أصناف التأمین

موازنة
2010

موازنة
2011

موازنة
2012

الحصةالمبلغ
الحصةالمبلغ%ب

%ب
نسبة
الحصةالمبلغ%التطور

%ب
نسبة

%لتطورا
17,3722419,979281523,7503119التأمین من الحریق

13-8,340118,7071247,53510التأمین من األخطار المختلفة
-13,8131912,34918التأمین من األخطار الفنیة 1112,18116-2

10تأمین النقل ,6261411,06316411,593155
-20,0972715,46622تأمین أخطار الطیران 2318,5712420

-3,47352,9564التأمین على الحیاة 153,399415
-73,72110070,520100المجموع 477,0291009,2

: التوزیع الجغرافي.ب

لسوق التونسیّة تحتل المرتبة األولى في مجموع رقم ویبین التوزیع الجغرافي لألقساط المقبولة أن ا
.2012سنة %64نسبة الالمعامالت إذ بلغت 

م د

المنطقة

موازنة
2010

موازنة
2011

موازنة
2012

الحصةالمبلغ
%ب

الحصةالمبلغ
%ب

نسبة
%التطور

الحصةالمبلغ
%ب

نسبة
%التطور

-56,5136747,95468السوق التونسّیة 1549,2996428
17,2083322,566323127,7303623األسواق األخرى

-73,72110070,520100المجموع 477,0291009,2
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:أعباء التعویضات ونفقات التصرف.2
أعباء التعویضات المدفوعة المتكونة من مجموع التعویضات المدفوعة والمخصصات اإلضافیة بلغت

م د سنة 92,699و 2011م د سنة 53,051مقابل 2012ة م د سن46,584لمّدخرات التعویضات 
.  %12بإنخفاضأي ب2010

:المدخرات الفنیة.3

2011م د سنة 167,163مقابل  2012سنة د  م169,810لفنیة  بلغ مجموع  المدخرات ا
.%1,58لك إرتفاعا قدره ذمسجلة ب2010م د سنة 152,748و

التوظیفات واإلیرادات المالیة.4
سنة م د 154,1و 2011م د سنة 174,3مقابل 2012م د سنة 169,8بلغ مجموع  التوظیفات 

.  %39تقدر بـمسجلة نسبة تطور2010
2011م د سنة5,642بحیث كانت تقدر%31بنسبة رتفاعاأ2011سجلت اإلیرادات المالیة سنة و 
.2012م د سنة 7,376إلى رتفعتوإ

:نتائج السنة المحاسبیة.5
م 6,192أرباحا على مستوى الموازنة العاّمة تقدر بـ 2012سجلت الشركة التونسیة إلعادة التأمین سنة 

.من رأس مال الشركة%8,25حیث تمثل 2010م د سنة4,758و2011سنة م د2,661د مقابل
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III.(العملیّات المباشرة والعملیّات المقبولة ) النشاط الجملي لقطاع التأمین

رقــــم الــــمـــــعـــــامـــــالت:-أ 

1لعملیـات المبـاشـرة والعملیـات المقبـولـة)بلـغ رقـم المعامالت الجملي لقطـاع التأمین (ا م 285,469
1مقابل2012د سنة  1و2011م د سنة 177,905 أي بنسبة تطور 2010د سنة م 120,357
.2010سنة %9,17و 2011سنة %5,14نسبةمقابل2012سنة %9,13تساوي 

الـمـعـامـالت حـسـب مــؤسـسـات الـتـأمـیـنرقـم
الوحدة : الــدیـنـار

2012 2011 2010
نسبة المؤسسات

%التطور
الحصة  

% المبلغ
نسبة التطور 

% الحصة  
% المبلغ %الحصة   المبلغ

13,54 18,17 233 590 021 - 3,31 17,47 205 734 995 18,99 212 768 849 ستار-1
4,57 11,26 144 779 730 6,80 11,75 138 458 278 11,57 129 644 403 كومار-2

12,55 9,37 120 428 749 12,21 9,08 106 997 652 8,51 95 354 049 مجمع تونس للتأمین-3
18,36 8,40 108 015 770 -1,43 7,75 91 263 256 8,26 92 591 714 التامین التعاوني اإلتحاد-4
3,67 8,16 104 937 532 11,48 8,59 101 226 388 8,10 90 804 619 أستري-5
6,07 7,79 100 085 896 9,57 8,01 94 358 647 9,69 86 113 625 مغربیة-6
2,20 5,95 76 783 896 -15,86 6,35 74 835 040 7,94 88 939 422 كارت-7
5,46 5,66 72 781 414 2,59 5,86 69 013 441 6,00 67 273 099 تعاونیة التأمین للتعلیم-8
3,14 5,09 65 485 350 5,40 5,39 63 494 122 5,38 60 241 124 تأمینات بیات-9
8,31 4,42 56 760 700 7,52 4,45 52 403 752 4,35 48 737 871 اللوید التونسي-10

6,23 4,31 55 382 270 -0.21 4.43 52 132 005 4,66 52 239 340 كتامام / -11

2,96 3,25 41 731 698 10,22 3,44 40 532 573 3,28 36 774 369 سلیم-12

14,57 2,65 34 010 387 11,36 2,52 29 685 758 2,38 26 658 500 مغربیة حیاة-13

21,26 2,18 28 006 883 12,76 1,96 23 249 011 1,84 20 618 523 حیاة-14
16,90 2,11 27 177 655 - 1,96 23 095 922 - - الكارت للحیاة-15
11,16 0,47 6 059 543 -14,34 0,46 5 451 155 0,57 6 363 912 كوتیناس-16
43,53 0,36 4 623 080 15,45 0,27 3 220 991 0,25 2 790 025 أمینة-17
26,01 0,27 3 468 004 12,61 0,23 2 752 102 0,22 2 443 880 تامین القروض التجاریة-18

- 0,13 1 660 483 - - - - - الزیتونة تكافل-91
9,13 100 1 285 468 774 5,14 100 1 177 905 088 100 1 120 357 324 المجموع

لـــــى:الـتـــأمـیــن الثــالثـــة األورقـم معامــالت مــؤســســات.1

2011 2010 2009
%الحصة   المؤسسات %الحصة   المؤسسات %الحصة   المؤسسات

38,80

ســتــار ســتــار

39,07

ســتـــار
كـــومار 38,30 كـــومار كــــومار

قات قات قات
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مقابل 2012سنة %38,80طاع تمثل حصة مؤسسات التأمین الثالثة األولى من النشاط الجملي للق
.2010سنة %39,07و2011سنة 38,30%

نسبة تطور سنة أھم" حیاة تامین القروض التجاریة " و و "" وأمینةوحققت مؤسسات التأمین "
. %21,26و%26,01و%43,53على التوالي ببزیادة تقدر2012

)%9,13ق معدل نسبة تطور سوق التأمین (مؤسسات تأمین نسبة تطور تفو09وسّجلت 

نسـبـة اإلنــدمــاج.1

رقم المعامالت بالنسبة للناتج مجموع التأمین التونسي في اإلقتصاد (نشاط سوقبلغت نسبة إندماج
.2009سنة %1,75و 2010سنة %1,77مقابل 2011سنة %1,82) الخامالمحلي الداخلي 

دینارالوحدة : ملیون 
2012 2011 2010

71.332 64.566 63.634 الناتج الداخلي المحلي الخام: الثمن 
المتداول

1 285,469 1 177,905 1 120,357 األقساط الصادرة
1,80 1,82 1,77 %نسبة اإلندماج ب 

%نـسـبـة اإلنــدمــاج 

2012 2011 2010

1,8
1,83

1,77

قسط التأمین للفرد.2

119,768بلغ الثالث سنوات األخیرة حیث متواصال على مدى تطورا قسط التأمین للفردمعدل عرف
الحیاة) للتأمین علىدینار18,671دینار للتأمین على غیر الحیاة و101,097(2012سنة دینار
دینار16,578دینار للتأمین على غیر الحیاة و 93,775( 2011سنة دینار110,353مقابل

دینار للتأمین على غیر الحیاة 90,850(2010دینار سنة 106,195مقابل للتأمین على الحیاة) 
للتأمین على الحیاة).دینار15,345و

سنة دینار54,759معدل قسط التأمین للفرد حیث بلغ ویتمّتع صنف تأمین السیارات بأعلى حّصة 
.2010سنة دینار49,037و2011دینار سنة 50,431مقابل2011
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قسط التأمین للفرد

2012 2011 2010 البیـــانـــات
10.733 10.674 10.550 عدد السكان (بالملیون)

1 285,469 1 177,905 1 120,357 )ملیون دینار(األقساط الصادرة 
119,768 110,353 106,195 قسط التأمین للفرد (دینار)

الوحدة : الــدیـنـار

106,195110,353119,768

0

50

100

150

2012 2011 2010

حـــســـب أصــنــاف الـــتأمیــــن األقساط الصادرة .3

المرتبة األولى علىصنف تأمین السیارات كعادتھفقد حافظالتأمین,فیما یتعلق بھیكلة محفظة سوق 
سنة %45,70المعامالت الجملي مقابل رقم مجموعمن 2012سنة %45,72ر ببحصة تقد

مقابل 2012سنة %15,59بحصةحیاةیلیھ صنف التأمین على ال2010سنة %46,18و2011
.2010سنة %14,45و 2011سنة 15,02%

ت أعلى نسبة تطور سنة عرففقد" التأمین من الحریق" و " القروضتأمین "أما بالنسبة ألصناف
.%13,38و %14,97على التوالي محّققة2012
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تطور األقساط الصادرة حسب أصناف التأمین
الوحدة :الــدیـنـار

2012 2011 2010

بة         نسأصناف التأمین
التطور

%
التوزیع

%
األٌقساط الصادرة

نسبة 
التطور

%
التوزیع

%
األٌقساط الصادرة التوزیع

%
األٌقساط الصادرة

9,18 45,72 587 730 536 4,05 45,70 538 300 177 46,18 517 345 106 تاارتأمین السیّ 
10,47 14,40 185 130 308 14,58 14,23 167 588 716 13,05 146 257 214 التأمین الجماعي على المرض

- -0,01 -164 533 - - 188 -0,03 -384 330 تأمین حوادث الشغل
0,23 5,73 73 653 315 -3,00 6,24 73 486  824 6,76 75 755 889 تأمین النقل

13,38 6,28 80 674 120 12,03 6,02 70 873  379 5,65 63 260 779 التأمین من الحریق
-6,47 0,53 6 821 990 -21,62 0,62 7 293 637 0,83 9 305 357 التأمین الفالحي
4,25 9,87 126 929 364 -3,10 10,34 121 757 377 11,22 125 656 183 التأمین من األخطار المختلفة

13,25 15,59 200 396 685 9,29 15,02 176 953 651 14,45 161 916 994 التأمین على الحیاة
14,97 0,85 10 877 197 -6,41 0,80 9 460 875 0,90 10 108 911 تأمین القرض
9,12 98,96 1 272 048 982 5,09 98,97 1 165 714 754 9,12 1 109 222 103 مجموع العملیات المباشرة
10,09 1,04 13 419 792 9,48 1,03 12 190 334 0,99 11 135 221 العملیات المقبولة
9,13 100 1 285 468 774 5,14 100 1 177 905 088 100 1 120 357 324 مجموع األقساط الصادرة

توزیع األقساط الصادرة حسب أصناف التأمین

التأمین على الحیاة
% 15,59

العملیات المقبولة
% 1,04

الحریق
% 6,28

التامین الفالحي
% 0,53

النقل
% 5,73

التأمین الجماعي
% 14,40

السیارات
% 45,72

القرض
% 0,85

األخطار المختلفة
% 9,87
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الفنیة:التعویضات المدفوعة والمّدخرات -ب 

:التعـــویضـــات المـــدفـــــوعـــــة.1

مقابل 2012م د سنة 726,064بلغت التعویضات المدفوعة (تعویضات ورؤوس أموال حلّ أجلھا) 
.%1,97قدر بـیارتفاعإمسّجلة بذلك2010م د سنة 619,560و2011م د سنة 712,042

على "التأمین الجماعيو" تأمین السّیارات" صنفيلتعویضات المدفوعة بعنوانویمثل مبلغ 
75,12و 2011سنة %70,41من مجموع التعویضات مقابل 2012سنة %69,30" المرض

سنة %60,12ھذین الصنفین بعنوانفي حین تمثل أقساط التأمین المتحّصل علیھا .2010سنة %
.2010سنة %59,23و 2011سنة %59,93مقابل 2012

مقابل 2012م د سنة 3,483وبلغت التعویضات المدفوعة بعنوان صنف تأمین "حوادث الشغل" 
أن إدارة ھذا الصنف  من التأمین  قد أسندت رغم 2010م د سنة 4,162و 2011م د سنة 3,717

.1995جانفي للضمان اإلجتماعي بدایة من غرةوطنيإلى الصندوق ال

و " "العملیات المقبولة"و"األخطار المختلفة" تأمین ف اصنأوعرفت التعویضات المدفوعة بعنوان 
. %21,39و %22,61و %55,31على التوالي أعلى نسبة تطور حیث بلغتالتأمین على الحیاة" 

تطور التعویضات المدفوعة حسب أصناف التأمین

الوحدة : الــدیـنـار
2012 2011 2010

نسبةأصناف التأمین
التطور

%
بــ% التعویضات 

المدفوعة

نسبة 
التطور

%
بــ% التعویضات

المدفوعة بــ% التعویضات 
المدفوعة

4,37 52,72 375 538 660 6,92 50,53 359 803 676 54,31 336 513 301 تأمین السیّارات
16,58 16,58 165 003 009 9,78 19,88 141 532 181 20,81 128 927 662 التامین الجماعي على المرض
-6,28 0,48 3 483 480 -10,70 0,52 3 716 842 0,67 4 162 024 حوادث الشغل

-37,91 0,90 6 557 775 -65,79 1,48 10 562 203 4,98 30 876 894 تأمین النقل
-33,81 9,60 69 707 427 268,81 17,79 105 310 519 4,61 28 554 065 التأمین من الحریق
-42,41 0,62 4 475 685 83,90 1,09 7 771 808 0,68 4 226 169 التأمین ضد البرد وھالك الماشیة
55,31 5,74 41 643 393 -25,15 3,77 26 813 663 5,78 35 823 644 التأمین من األخطار المختلفة
21,39 7,35 53 333 150 26,74 6,17 43 936 610 5,60 34 667 384 التأمین على الحیاة

-180,40 -0,50 -3 611 890 -155,12 0,63 4 492 605 1,46 9 041 599 تأمین القروض
1,73 98,63 716 130 689 18,19 98,86 703 940 107 98,91 612 792 742 مجموع العملیات المباشرة

22,61 1,37 9 933 421 19,73 1,14 8 101 770 1,09 6 766 876 العملیات المقبولة
1,97 100 726 064 110 18,21 100 712 041 877 100 619 559 618 المجموع
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الــمــّدخــــرات الفــنــیـــــة :.2

2بلغت المدخرات الفنیة  2مقابل2012م د سنة 873,777 2011م د سنة 638,443
2و .2011مقارنة مع سنة %8,92بـنسبة إرتفاعامسجلة 2010م د سنة 282,718

تطور المّدخرات الفنیة 
الوحدة : الــدیـنـار 

2012 2011 2010 المدخرات الفنیة
314 639 069 279 267 528 284 804 383 مّدخرات األقساط الغیر مكتسبة
562 240 377 472 856 938 464 081 351 مّدخرات حسابیة للتأمین على الحیاة
104 542 730 88 956 240 35  630 634 مّدخرات التعویضات تحت التسویة / التأمین على الحیاة

1 747 300 280 1 641 735 091 1 382 493 555 مّدخرات التعویضات تحت التسویة / التأمین على غیر الحیاة
4 878 660 4 733 237 5 716 809 مّدخرات للمساھمة في األرباح / التأمین على الحیاة

16 433 521 13 176 753 10 828 760 مّدخرات للمساھمة في األرباح / التأمین على غیر الحیاة
30 662 054 28 776 070 32 896 029 التوازنمّدخرات التعدیل و 
29 015 870 23 322 523 2 315 892 مّدخرات فنیة أخرى / التأمین على الحیاة
64 064 565 66 913 053 43 114 725 ت فنیة أخرى / التأمین على غیر الحیاةمّدخرا

2 873 777 126 2 638 443 225 2 282 718 138 المجموع

نســبة تكــلــفــة الحــــوادث مــــن األقـــســـــــاط :.3

2012دیسمبر 31غایة یومسجلت المخصصات اإلضافیة لمّدخرات التعویضات تحت التسویة إلى 
م د سنة 354,622مقابل2012م د سنة 207,562حیث بلغت %41,47یقدر بـ نخفاضاإ

2011.
نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة للنشاط الجملي للقطاع (دون إعتبار نفقات حسنتكما ت

.2011نة س%91,58مقابل %73,72حیث بلغت ,2012سنة %17,86التصرف) بـ 
الوحدة : ملیون دینار

نسبة التطور
% 2012 نسبة التطور

% 2011 2010 البــیـانــات

1.97 726,064 18,21 712,042 602,368 من الرجوعالتعویضات المدفوعة صافیة
-41.47 207,562 97,68 354,622 179,392 المخصصات اإلضافیة لمّدخرات التعویضات تحت التسویة
-12.47 933,626 36,44 1 066,664 781,760 أعباء التعویضات
8.74 1 266.492 6,53 1 164,676 1 093,332 أقساط مكتسبة
-17.86 73.72 20,08 91,58 71,50 %دث من األقساط المكتسبةنسبة تكلفة الحوا

نفقات التصرف (نفقات اإلقتناء وأعباء التصرف األخرى) : -ت 
:نفــقــات اإلقــتــنـــاء.1

م د 111,813و124,9832011مقابل 2012م د سنة 143,558بلغت نفقات اإلقتناء 
. 2012سنــة %14,86أي بزیادة  تقدر بـ 2010سنــة 
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:أعــبــاء التــصــرف األخــــرى ( نفقات اإلدراة و أعباء فنیة أخرى).2

2011م د100,592مق121,8292012
.2012سنة %21,11یقدر بـ إرتفاعامسّجلة بذلك 2010م د سنــة 97,435و

:نـفــقـــات التــــصـــرف.3

د م 209,248و 2011د سنة م 225,575مقابل 2012نة د سم 265,386بلغت نفقات التصرف 
من %20,65وتمثل نفقات التصرف .2012سنة %17,65أي بارتفاع یقدر ب2010سنة 

.2010سنة %18,68و 2011سنة %19,15مقابل 2012األقساط الصادرة سنة 

نفقات االقتناء وأعباء التصّرف األخرى
الوحدة : الدینار 

2012 2011 2010
نسبة البیانات

%التطور
النسبة من 
األقساط% المبلغ نسبة 

%التطور
النسبة من 
األقساط% المبلغ نسبة 

%التطور
النسبة من 
األقساط% المبلغ

14.86 11,17 143 557 766 11,78 10,61 124 983 383 4,18 9,98 111 812 711 نفقات اإلقتناء

21.11 9,48 121 828 642 3,24 8,54 100 591 942 31,52 8,70 97 435 354 أعباء التصرف األخرى 
17.65 20,65 265 386 408 7,80 19,15 225 575 325 15,34 18,86 209 248 065 نفقات التصرف

2012سنة %94.67نسبة تكلفة الحوادث ( بإعتبار نفقات التصرف) من األقساط المكتسبة بلغت و
92.23و2011سنة %110.95مقابل سنة %16,28یقّدربـ تحسنامسجلة 2010سنة %

2012 .

:نفــقــات التـــصـــرف حــســب أصــنــاف الــتــأمــیـــن.4

توزیع نفقات التصرف حسب أصناف التأمین:لمواليیبین الجدول ا
الوحدة : ألف  دینار

المجموع عملیات 
مقبولة

مجموع
عملیات مباشرة القرض حیاة أخطار مختلفة برد وھالك 

الماشیة حریق نقل حوادث شغل تأمین 
جماعي سیارات البیـانـات

209 248 2 508 206 740 2 463 35 802 22 974 2 602 14 210 12 097 243 19 589 96 759 نفقات التصرف
2010

17,40 22,52 17,36 24,37 22,11 18,28 27,96 22,46 15,97 - 13,39 18,70 نسبة نفقات التصرف 
%بـ من األقساط 

المجموع عملیات 
مقبولة

مجموع عملیات 
باشرةم القرض حیاة أخطار مختلفة برد وھالك 

الماشیة حریق نقل حوادث شغل تأمین 
جماعي سیارات البیـانـات

225 575 2 323 223,252 2 258 43,833 25,094 1 371 17 376 12 108 137 19 994 101 081 نفقات التصرف
2011

19,15 19,06 19,15 23,87 24,77 20,61 18,80 24,52 16,48 - 11,93 18,78 نسبة نفقات التصرف 
%بـ من األقساط 

المجموع عملیات 
مقبولة

مجموع عملیات 
باشرةم القرض حیاة أخطار مختلفة برد وھالك 

الماشیة حریق نقل حوادث شغل تأمین 
جماعي سیارات البیـانـات

265 386 3 392 261,995 2 859 49 599 29 291 1 514 19 711 13 246 325 24 503 120 946 نفقات التصرف
2012

20,65 25,28 22,48 26,28 24,75 23,08 22,19 24,43 7,98 - 13,24 20,58 نسبة نفقات التصرف من 
%بـ األقساط 
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ـة:الفــنــیـــلنــتــائــج ا-ث 
نــتــائــج عمــلــیــات اإلكــتــتــاب :.1

م د سنة 102,335م د مقابل 326,736قّدر بـفنیافائضا 2012سجلت عملیات اإلكتتاب سنة 
.2010م د سنــة 283,676و 2011

نــفــقـــات التــصـــرف :.2

م د 209,248و2011د سنة م 181,415مقابل2012م د سنة 209,248التصرف بلغت نفقات 
.2010سنة 

النــتـــائج المالیــــة :.3

مقابل م د93,695ا یقدر برصیدا مالی2012سنة قبولةلیات المباشرة والعملیات المسجلت العم
.2010م د سنة 102,449و2011م د سنة 76,867

نــتـائــج العـمــلیــات الـمــســـــندة :.4

م د 93,776ب فائضامقابل 2012سنة م د99,938سجلت نتائج العملیات المسندة عجزا یقدر بـ 
.2010د سنــة م 75,192ب عجزاو 2011سنة 

النــتــائـــج الفــنــیة الصـــافــیــة :.5

م د 47,402بفائضامقابل2012م د سنة 55,106یقدر بـ فائضاسجلت النتائج الفنیة الصافیة
.2010م د سنة 101,686فائضا بو 2011سنة 

حساب إستغالل النشاط الجملي لقطاع التأمین (العملیات المباشرة والعملیات المقبولة)

الوحدة : الــدیـنـار 

المبلغ البیانات
1 266 492 086 األقساط المكتسبة
1 285 468 774 األقساط الصادرة

-18 976 688 تغیّر مدخرات األقساط غیر المكتسبة
-939 755 701 أعباء الخدمات (أعباء التعویضات + أعباء فنیة أخرى)
-726 064 059 خدمات ونفقات مدفوعة
-207 562 059 تغیر مدخرات التعویضات تحت التسویة

-1 757 472 مّدخرات التعدیل و التوازن

-4 372 060 أعباء فنیة أخرى
326 736 385 حاصل عملیات اإلكتتاب

-265 386 408 األعباء الصافیة لإلقتناء و التصرف
93 694 810 حاصل العملیات المالیة

-99 938 442 حاصل عملیات إعادة التأمین 
55 106 345 النتائج الفنیة الصافیة
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IV.موارد المالیةاألموال الذاتیة والتوظیفات وال
األموال الذاتیة لمؤسسات التأمین :-أ

بلـغت األموال الذاتیة لمؤسسات التأمین (التي تتكون من رأس المال اإلجتماعي أو صندوق المال 
التأمین ذات الصبغة التعاونیة واإلحتیاطیات واألرباح المرتبطة برأس مالمؤسساتالمشترك ل

560,611و 2011م د سنة 700,446مقابل 2012م د سنة 754,261) لمؤسسات التأمین
.2010م د سنة 

األمــوال الـذاتـیـة
الوحدة : ملیون دینار

2012 2011 2010 البیانات
323,526 319,091 274,447 رأس المال االجتماعي أو صندوق المال المشترك
430,435 381,355 286,164 إحتیاطیات وأرباح مرتبطة برأس المال
754,261 700,446 560,611 أموال ذاتیة

المالیة: المواردالتوظیفات و-ب
:التــوظــیــفــــات.1

الوحدة : ملیون دینار
%نسبة التطور 2012 %نسبة التطور 2011 2010 الــبیـانــات

10,67 3 067,292 11,10 2 771,662 2 494,765 المجموع

مؤّمن لھم تجاه المؤسسات التأمینإلتزاماتتغطیةتوظیفات المدرجة ضمن أصول الموازنة لاللـغت ب
3والمستفیدین من العقود 2مقابل 2012م د سنة 067,292 2011م د سنة 771,662

2و .2011مقارنة  مع سنة %10,67قدر  بـ یتطورأي ب2010م د سنة 494,765

2وقّدرت المّدخرات الفنیة بـ 2مقابل 2012م د سنة 873,777 2011م د سنة 638,443
2و 106,73(نسبة التوظیفات من المّدخرات الفنیة) طیةوبلغت نسبة التغ.2010م د سنة 282,718

109,29و 2011سنة %105,05مقابل 2012سنة % .2010سنة %

األخــیــرة:نسبة التغطیة طـیـلة الثــالث ســنــوات لمواليویبین الجـــدول ا

الوحدة : ملیون دینار

2012 2011 2010 البیانات
2 873,777 2 638,443 2 282,718 خرات الفنیةدالم
3 067,292 2 771,662 2 494,765 التوظیفات

106,73 105,05 109,29 %نسبة التغطیة
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:الــمــالــیـــةالموارد.2
الوحدة : ملیون دینار

نسبة 
%التطور 2012 %نسبة التطور 2011 2010 البیانات

18,20 104,400 -19,04 88,328 109,099 الیةاإلیرادات الم
10,67 3 067,292 11,10 2 771,662 2 494,765 التوظیفات
0,21 3,4 -1,18 3,19 4,37 %نسبة المردودیة

م د سنة 88,328مقابل 2012م د سنة 104,400) قیم منقولة وعقاراتالمالیة (المواردبلـغت 
.2011مقارنة مع سنة %18,20یقدر بـ رتفاعاأي بإ2010ة م د سن109,099و 2011

4,37و 2011سنة %3,19مقابل 2012سنة %3,40المواردویمثل معدل نسبة مردودّیة ھذه 
.2010سنة %

نتـــائـــج الــمـــوازنــــــة : -ت
2012م د سنة 18,079على مستوى الموازنة بلغت أرباحامؤسسات التأمین حققت

من األقساط الصادرة) و %3,81(2011م د سنة 44,899من األقساط الصادرة) مقابل 1,41%(
).ة من األقساط الصادر%9,62(2010نة م د س107,726

الوحدة : ملیون دینار

2012 2011 2010 الـبـیـانــات

18,079 44,899 107,726 النتیجة الصافیة للسنة 
المحاسبیة

1 285,469 1 177,509 1 120.357 األقساط الصادرة

1,41 3,81 9,62 النتیجة من األقساط الصادرة
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الجزء الثاني
التأمین على غیر الحیاة و التأمین على الحیاة- أ

التأمین حسب األصناف-ب

I.تأمین الـسـیّــارات
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VIII.الـتـأمـیـن على الـحـیــاة
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التأمین على غیر الحیاة و التأمین على الحیاة:- أ
األقساط الصادرة :-1

1ـرة والعملیـات المقبـولـة) بلـغ رقـم المعامالت الجملي لقطـاع التأمین (العملیـات المبـاش م 285,469
1مقابل 2012د سنة  1و2011م د سنة 177,905 أي بنسبة تطور 2010م د سنة 120,357
.2010سنة %9,17و 2011سنة %5,14نسبة مقابل2012سنة %9,13تساوي 

1رة بعنوان التأمین على غیر الحیاة بلغت األقساط الصادو 1000,951مقابل 2012م د سنة 085,072
وتمثل حصة أقساط .2012سنة %8,40أي بزیادة تقدر بـ 2010م د سنة 958,440و 2011م د سنة 
%84,98مقابل  2012من مجموع رقم المعامالت الجملي لسنة %84,41على غیر الحیاة التأمین 

.2010سنة %85,55و 2011سنة 
م د 176,954مقابل 2012م د سنة 200,397أّما األقساط الصادرة بعنوان التأمین على الحیاة فقد بلغت  

و تمثل حصة أقساط 2012سنة %13,25أي بزیادة تقدر بـ 2010م د سنة 161,917و 2011سنة 
سنة %15,02مقابل  2012من مجموع رقم المعامالت الجملي لسنة %15,59التأمین على الحیاة 

.2010سنة %14,45و 2011

161,917

176,954

200,397

1 020,357

1 177,905

1 285,469

958,440

1 000,951

1 085,072

0 500 1000 1500

2010

2011

2012

CA Vie
CA Non Vie
CA Global

التعویضات المدفوعة :-2

مقابل 2012م د سنة 726,064بلغت التعویضات المدفوعة (تعویضات ورؤوس أموال حلّ أجلھا) 
.%1,97إرتفاعا یقدر بـمسّجلة بذلك2010ة م د سن619,560و2011م د سنة 712,042

668,105مقابل 2012م د سنة675,731بلغت التعویضات المدفوعة بعنوان التأمین على غیر الحیاة و
وتمثل .2012سنة %0,69بـنسبةارتفاعإسجلة بذلك م2010م د سنة 567,701و 2011م د سنة 

من مجموع التعویضات %92,65حصة التعویضات المدفوعة بعنوان التأمین على غیر الحیاة 
.2010سنة %94,24و 2011سنة %93,83مقابل  2012المدفوعة لسنة 

%7,35قد بلغت حصة  ھذه التعویضات  أّما بالنسبة للتعویضات المدفوعة بعنوان التأمین على الحیاة ف
حیث بلغت ھذه التعویضات  2010م د سنة %5,76و 2011م د سنة %6,17مقابل 2012سنة 

.2010م د سنة 34,667و 2011م د سنة 43,937مقابل 2012م د  سنة 53,333
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:نفقات التصرف-3

م 225,575مقابل 2012م د سنة 265,386بلغت نفقات التصرف  ( نفقات اإلقتناء و أعباء فنیة أخرى) 
.2012سنة %17,65أي بارتفاع یقدر ب 2010م د سنة 209,248و 2011د سنة 

م د 181,743مقابل 2012م د سنة215,787بعنوان التأمین على غیر الحیاة نفقات التصرفوبلغت 
. 2012سنة %18,73مسجلة بذلك إرتفاعا بـنسبة 2010م د سنة 173,445و2011سنة 

2012سنة %13,16بعنوان التأمین على الحیاة فقد سجلت تطورا بنسبة نفقات التصرفأّما بالنسبة ل
.2010م د سنة 35,803و 2011م د سنة 43,832مقابل 2012م د  سنة 49,599حیث بلغت 
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اإلیرادات المالیة :-4

م د سنة 88,328مقابل 2012م د سنة 104,400) قیم منقولة وعقاراتلمالیة (بلـغت الموارد ا
.2011مقارنة مع سنة %18,20أي بإرتفاعا یقدر بـ 2010م د سنة 109,099و 2011

م د سنة 64,465مقابل 2012م د سنة75,387بلغت اإلیرادات المالیة بعنوان التأمین على غیر الحیاة 
.2012سنة %16,94بـنسبة  رتفاعامسجلة بذلك إ2010م د سنة 85,485و 2011
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حیث بلغت %21,58بنسبة إرتفاعاالمالیة بعنوان التأمین على الحیاة فقد سجلت أّما بالنسبة اإلیرادات
م د سنة 23,614و 2011م د سنة 23,863مقابل  2012م د  سنة 29,013ھذه اإلیرادات المالیة 
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23
,6

14 85
,4

85

10
9,

09
9

23
,8

63 64
,4

65 88
,3

28

29
,0

13 75
,3

87

10
4,

40
0

0

100

200

2012 2011 2010

PF VIE
P F NON VIE
TOTAL

النتائج الفنّیة :

م47,402مقابل فائضا ب 2012م د سنة 55,106سجلت النتائج الفنیة الصافیة فائضا یقدر بـ 
مقارنة مع سنة %16,25أي بإرتفاعا یقدر بـ 2010م د سنة 101,686و فائضا ب2011د سنة 
2011.

م د سنة 24,954مقابل 2012م د سنة36,996لنتائج الفنّیة بعنوان التأمین على غیر الحیاة ابلغتو 
.2010م د سنة 89,045و 2011

م 22,448مقابل 2012م د  سنة 18,110أّما بالنسبة للنتائج الفنّیة بعنوان التأمین على الحیاة فقد بلغت 
.2010م د سنة 12,641و 2011د سنة 
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التأمین حسب األصناف-ب
I.مین السیّاراتتأ

م .د

336,513359,804
375,539

0

350

700

2012 2011 2010

التعویضات المدفوعة

96,759
101,08

1
120,96

4

0

75

150

2012 2011 2010

النتائج الفنیةنفقات التصرف

-2,286

-16,265

43,213

2012 2011 2010

:أسطول النقل ورخص السیّاقة  وحوادث المرور وضحایا حوادث المرور.1

حوادث المرور عددیبین الجدول التالي تطور أسطول النقل وعدد المتحصلین على رخص السیاقة و
وضحایاھا (قتلى وجرحى) :

التطور
% 2012 التطور

% 2011 التطور
% 2010 البیانات

5,41 1 669 496 5,00 1 583 815 6,02 1 508 439 أسطول النقل
5,70 2 753 900 5 ,27 2 605 455 4,76 2 475 061 عدد رخص السیّاقة
9,90 9 351 - 4,65 8 509 - 3,85 8 924 عدد حوادث المرور
9,29 1 623 22,93 1 485 -12,46 1 208 عدد القتلى

11,78 14 144 1,26 12 653 - 4,25 12 495 عدد الجرحى

517,345538,300

587,531

0

300

600

2 0 12 2 0 11 2 0 10

صادرة األقساط ال
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األقساط الصادرة :.2

م د سنة 538,300مقابل 2012م د سنة 587,731بلغت األقساط الصادرة لصنف تأمین السیّارات 
سنة %4,05مقابل 2012سنة %9,18أي بنسبة تطور تقدر بـ 2010د سنة م 517,345و2011
.2010سنة %8,84و 2011

مقابل 2012من رقم المعامالت الجملي لسنة %45,72وتمثل حصة أقساط صنف تأمین السیّارات 
.2010سنة %46,18و 2011سنة 45,70%

:األقساط الصادرة حسب مؤسسات التأمین بعنوان تأمین السیّاراتأ:- 2
بالدیـنـار
%بــ  2012 %بــ  2011 %بــ  2010 مؤسسات التأمین

19,66 115 566 870 20,18 108 643 576 20,70 107 088 717 ستار -1
15,31 89 952 831 13,85 74 566 930 14,75 76 310 595 تعاونیة التأمین اإلتحاد -2
13,62 80 070 498 14,07 75 717 912 13,73 71 015 290 كومار -3
10,71 62 959 879 10,73 57 775 841 10,88 56 273 318 تعاونیة التأمین للتعلیم -4
9,97 58 574 355 8,92 48 018 850 8,05 41 627 595 مجمع تونس للتأمین -5
5,77 33 923 898 5,90 31 784 920 5,91 30 572 479 اللّوید التونسي -6
5,57 32 738 790 5,48 29 502 858 5,76 29 083 997 أستري -7
5,48 32 201 394 5,35 28 810 522 5,29 27 350 129 مغربیة -8
4,98 29 272 001 5,23 28 170 369 5,10 26 380 427 الكارت -9
4,33 25 470 268 4,17 22 463 313 3,76 19 472 726 ا *م. كتام -10

3,11 18 270 618 4,19 22 562 744 4,22 21 806 203 تأمینات بیات -11
1,47 8 616 345 1,91 10 282 342 1,86 9643630 سلیم -12
0,02 112 789 - - - - الزیتونة تكافل -13

100 587 730 536 100 538 300 177 100 517 345 106 المجموع
9,18 4,05 8,84 %نسبة التطور 

45,72 45,70 46,18
النسبة من رقم المعامالت الجملي 

%
 *

:سات التأمین الثالث األولىرقم معامالت مؤس-ب-2

2011 2010 2009
% المؤسسات % المؤسسات % المؤسسات

48,59
ستار

48,10
ستار

49,18
ستار

تعاونیة التأمین اإلتحاد كومار تعاونیة التأمین اإلتحاد
كومار تعاونیة التأمین اإلتحاد كومار

سنة %48,59ین الثالث األولى لصنف تأمین السیارات بلغ رقم معامالت مؤسسات التأم
.2010سنة%49,18و 2011سنة %48,10مقابل 2012
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:معدل األقساط الصادرة-ت-2

2012د سنة 352,042تحیث بلغ2012سنة %3,58تطورا بنسبة معدل األقساط الصادرة سجل
.2010د سنة 342,967و 2011سنةد 339.876مقابل 

نسبة
التطور

%
2012 2011 2010 البیانات

5,41 1 669 496 1 583 315 1 508 439 أسطول النقل
9,18 587 730 536 538 300 177 517 345 106 الدینار)باألقساط الصادرة (
3,58 352,042 339,876 342,967 معدل األقساط (الدینار)

:التعویضات.3

د م 336,513و 2011م د سنة359,804مقابل2012م د سنة375,539عویضات المدفوعة بلغت الت
.2012سنة %4,37بـنسبة إرتفاعامسجلة بذلك  2010سنة 

بالدیـنـار
نسبة

التطور
%

بــ% 2012 بــ   
% 2011 2010 مؤسسات التأمین

-9,98 20,30 76 251 961 23,54 84 705 637 85 156 784 ستار -1
11,12 17,74 66 610 006 16,66 59 946 438 51 206 846 التأمین اإلتحادتعاونیة -2
3,64 15,03 56 450 985 15,14 54 468 981 47 930 768 كومار -3
4,41 8,62 32 377 312 8,62 31 009 555 32 062 686 تعاونیة التأمین للتعلیم -4

18,73 7,78 29 217 589 6,84 24 608 622 20 086 002 مجمع تونس للتأمین -5
15,31 6,33 23781 105 5,73 20 623 661 21 754 166 اللّوید التونسي -6
2,91 5,50 20 670 355 5,58 20 086 050 18 797 060 أستري -7

25,32 5,43 20 386 907 4,52 16 267 627 15 562 896 مغربیة -8
10,24 4,61 17 306 618 4,36 15 198 598 16 115 422 الكارت -9
-6,79 4,17 15 659 731 4,67 16 801 242 13 276 291 م. كتاما -10
7,91 2,75 10 315 137 2,66 9 563 069 7 441 176 تأمینات بیات -11
7,76 1,73 6 491 675 1,67 6 024 196 6 532 204 سلیم -12

- - 15 279 - - - 13-الزیتونة تكافل
4,37 100 375 538 660 100 359 803 676 336 513 301 المجموع

نسبةبنخفاضاضافیة لمدخرات التعویضات تحت التسویة لصنف تأمین السیّارات إصات اإلسجلت المخص
م د  66,703و 2011م د سنة 110,668مقابل 2012م د سنة 109,001حیث بلغت  1,52%

.2010سنــة  
%4,44قدرهحسناتوسجلت نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة (دون إعتبار نفقات التصرف) 

م د  سنــة  %80,34و2011سنــة م د%89,40مقابل 2012سنة %84,96حیث بلغت 
2010.
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م د
نسبة 
التطور

%
2012 نسبة 

%التطور 2011 نسبة 
%التطور 2010 اتالبیان

4,37 375,539 6,92 359,804 20,39 336,513 التعویضات المدفوعة صافیة من الرجوع 1
-1,52 109,001 65,94 110,688 -24,72 66,703 مخصصات اإلضافیة لمدخرات التعویضات تحت التسویةال 2

2,99 484,540 16,68 470,492 9,54 403,216 كلفة الحوادث)أعباء التعویضات (ت 3
8,37 570,335 4,86 526,305 8,50 501,912 األقساط المكتسبة 4

-4,44 84,96 9,06 89,40 0,76 80,34
نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة

%(أعباء التعویضات / األقساط المكتسبة) ب
5

نفقات التصرف :.4

م د 120,946أمین السیّارات    بلغت نفقات التصرف (نفقات اإلقتناء وأعباء التصرف األخرى) لصنف ت
19,656مسجلة ارتفاعا یقدر بـ 2010م د سنة 96,759و2011م د سنة 101,081مقابل 2012سنة 

.2011سنة مع مقارنة %

2011سنة %19,21مقابل2012سنة %21,21ساط المكتسبة و بلغت حصة نفقات التصرف من األق
.2010سنة %19,28و 

10,23(2012سنة %20,58بلغت حصة نفقات التصرف من األقساط الصادرة لھذا الصنف في حین 
%9,70(2011سنة %18,78مقابل )أعباء التصرف األخرى%10,35نفقات إقتناء و%

نفقات إقتناء و%9,55(2010سنة %18,70أعباء التصرف األخرى و %9,08نفقات إقتناء و
.)أعباء التصرف األخرى 9,16%

تطّور مجموع نفقات التصّرف مقارنة مع األقساط الصادرة

م د
2011 2010 2009

نسبة البیانات
%ورالتط

النسبة من 
%األقساط المبلغ نسبة 

%التطور
النسبة من 

%األقساط المبلغ نسبة 
%التطور

النسبة من 
%األقساط المبلغ

5,75 9,70 52,227 -1,05 9,55 49,386 13,81 10,50 49,908 نفقات اإلقتناء
3,13 9,08 48,854 39,56 9,16 47,373 5,09 7,14 33,944 أعباء التصرف األخرى 
4,47 18,78 101,081 15,39 18,70 96,759 10,11 17,64 83,852 المجموع

مقابل 2012من األقساط المكتسبة سنة %103,02وبلغت نسبة تكلفة الحوادث باعتبار نفقات التصرف 
. 2010سنة %96,64و 2011سنة 106,18%

النتائج الفنیة :5-

 2011م د سنة 55,647بـ فائضامقابل 2012م د سنة 84,872بـ فائضااإلكتتابسجل رصید
.2010م د سنة 94,651بـ فائضاو 
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 م د 96,759و2011م د سنة 101,081مقابل 2012م د سنة 120,946بلغت نفقات التصرف

.2010سنة 

 م د 56,806و 2011م د سنة 42,955مقابل 2012م د  سنة 56,806و بلغ الرصید المالي

.%15,28بنسبة رتفاعامسجال إ2010سنة 

 م د سنة 13,786عجز بمقابل2012م د سنة 15,732و سجل رصید إعادة التأمین عجزا بلغ

.2010م د سنة 11,484عجز ب و 2011

 م د 16,265قّدر بـ عجزامقابل 2012م د سنة 2,286بـ اعجزوسجلت النتائج الفنیة الصافیة

من األقساط %0,39. وتمثل ھذه النتائج 2010م د سنة 43,213بـ فائضاو 2011سنة 

.2012الصادرة سنة

ـیـن الـسـیـّارات حـسـاب إسـتـغـالل صـنـف تـأم
بـالــدیـنـار

المبلغ البیانات
570 335 595 األقساط المكتسبة
587 730 536 األقساط الصادرة
-17 394 491 تغیّر مدخرات األقساط غیر المكتسبة

-485 463 202 أعباء الخدمات (أعباء التعویضات + أعباء فنیة أخرى)
-375 538 660 ةخدمات ونفقات مدفوع
-109 000 899 تغیر مدخرات التعویضات تحت التسویة

0 مّدخرات التعدیل و التوازن

-923 643 أعباء فنیة أخرى
84 872 393 حاصل عملیات اإلكتتاب

-120 946 067 األعباء الصافیة لإلقتناء و التصرف
49 519 416 حاصل العملیات المالیة

-15 731 843 ین حاصل عملیات إعادة التأم
-2 286 101 النتائج الفنیة الصافیة
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II.التأمین الجماعي على المرض
م . د

128.928141.532
165.003

0

100

200

2012 2011 2010

التعویضات المدفوعة

19,58919,589
24,503

0

10

20

2012 2011 2010

النتائج الفنیةنفقات التصرف

-5,141

4,905

-3,850

-6

-3

0

3

6

2012 2011 2010

:الصادرةاألقساط.1

مقابل 2012م د سنة 185,130عي على المرضبلغت األقساط الصادرة لصنف التأمین الجما
سنة %10.47نسبة محقّقة تطورا بـ2010د سنة م146,257و2011م د سنة 167,589

1012.
سنة %14,23مقابل 2012ي لسنة من رقم المعامالت الجمل%14,40وبلغت حصة ھذا الصنف 

.2010سنة %13,05و 2011

144,499146,257
185,130

0

100

200

2012 2011 2010

األقساط الصادرة
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:األقساط الصادرة حسب مؤسسات التأمین بعنوان التأمین الجماعي على المرض-أ-1

بـالــدیـنـار
%بـ  2012 %بـ  2011 %بـ  2010 مؤسسات التأمین

35,13 65 040 176 32,66 54 742 411 33,40 48 845 076 ستار 1
12,12 22 440 167 11,61 19 460 446 12,17 17 797 442 مغربیة 2
11,01 20 382 680 10,97 18 777 730 10,20 14 915 595 أستري 3
9,74 18 031 310 11,20 18 391 794 9,99 14 610 200 مجمع تونس للتأمین 4
6,45 11 937 929 7,95 13 324 137 8,21 12 010 520 كومار 5
6,18 11 433 515 6,15 10 309 693 6,78 9 922 616 مینات بیاتأت 6
4,79 8 861 338 4,27 7 154 850 5,04 7 661 717 م. كتاما 7
4, 06 7 513 827 4,29 7 185 135 3,97 5 807 760 الكارت 7
3,97 7 341 363 3,67 6 154 437 3,38 4 940 400 سلیم 9
3,10 5 741 484 3,39 5 686 850 3,34 4 880 483 تعاونیة التامین اإلتحاد 11
3, 03 5 606 655 3,38 5 699 971 1,27 1 858 730 اللوید التونسي 10
0,43 799 864 0,44 731 262 0,38 550 314 تعاونیة التامین للتعلیم 13
100 185 130 308 100 167 588 716 100 146 257 214 المجموع

10,47 14,58 1,22 %ة التطور نسب

14,40 14,23 13,05 النسبة من رقم المعامالت 
%الجملي 

رقم معامالت مؤسسات التأمین الثالث األولى :-ب-1

2012 2011 2010
بـ% المؤسسات بـ% المؤسسات بـ% اتالمؤسس

58,26
ستار

55,48
ستار

55,77
ستار

مغربیة مغربیة مغربیة
يأستر مجمع تونس للتأمین أستري

سنة%58,26بلغ رقم معامالت مؤسسات التأمین الثالث األولى لصنف التأمین الجماعي على المرض 
.2010سنة %55,77و2011سنة %55,48مقابل 2012
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التعویضات :.2
مقابل 2012م د سنة 165,003بلغت التعویضات المدفوعة بعنوان التأمین الجماعي على المرض

.2012سنة %16,58نسبةمسّجلة تطّورا بـ2010م د سنة 128,928و 2011م د  سنة 141,532

حیث بلغت إنخفاضاإلضافیة لمّدخرات التعویضات تحت التسویة لھذا الصنف وسجلت المخصصات ا
.2010م د سنة 2,820و 2011م د سنة 0,966مقابل2012م د سنة0,566

بـالــدیـنـار
نسبة التطور

% %بــ  2011 %بــ  2011 2010 مؤسسات التأمین
20,34 35,79 59 051 696 34,67 49  071 621 44 800 649 ستار -1
28,73 13,53 22 326 228 12,25 17 343 288 16 013 779 مغربیة -2

9,41 10,07 16 608 104 10,72 15 179 145 11 761 537 أستري -3
0,28 9,56 15 779 004 11,12 15 735 167 13 249 772 مجمع تونس للتأمین -4

14,14 7,43 12 253 635 7,59 10 736 084 10 303 152 كومار -5
18,01 5,63 9 292 019 5,56 7 873 837 9 354 837 كتامام.  -6
10,42 5,26 8 683 696 5,56 7 864 544 8 085 078 تامینات بیات -7
28,58 3,77 6 215 552 3,42 4 834 110 3 797 004 الكارت -8
14,30 3,19 5 264 221 3,25 4 605 631 4 249 975 سلیم -9
18,96 2,86 4 714 063 2,80 3 962 566 3 927 655 تعاونیة التامین اإلتحاد -10
10,18 2,65 4 366 744 2,80 3 963 288 2 964 066 اللوید التونسي 11
23,46 0,27 448 047 0,26 362 900 375 158 تعاونیة التامین للتعلیم - 12

16,58 100 165 003 009 100 141 532 181 128 927 662 المجموع

حیث %5,10نسبة تكلفة  الحوادث من األقساط المكتسبة (دون إعتبار نفقات التصرف) بـ إنخفضتكما 
.2010سنة  %89,85و2011سنة %85,03مقابل 2012سنة %89,43بلغت 

م د
نسبة 

التطور 
%بـ

2012 نسبة التطور 
%بـ 2011 نسبة التطور 

%بـ 2010 البیانات

16,58 165,003 9,78 141,532 4,05 129,928 لتعویضات المدفوعة صافیة من الرجوع
-41,41 0,566 - 65,74 0,966 3 41,38 2,820 المخصصات اإلضافیة  لمدخرات التعویضات تحت التسویة
16,19 165,569 8,16 142,498 6,25 131,748 یضات (تكلفة الحوادث)أعباء التعو
10,56 185,275 14,29 167,585 1,51 146,633 األقساط المكتسبة

5,10 89,36 - 4,82 85,03 4,01 89,85 نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة
%(أعباء التعویضات /األقساط المكتسبة)

نفقات التصرف :.3

على المرض (نفقات اإلقتناء وأعباء التصرف األخرى) صنف التأمین الجماعي لتصرفالبلغت نفقات 
إرتفاعامسجلة 2010م د سنة 19,589و 2011م د سنة 19,995مقابل 2012م د سنة 24,503

.2012سنة %22,55ة بنسب
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11,93مقابل 2012سنة %13,23ا الصنف ذغت حصة نفقات التصرف من األقساط المكتسبة لھلو ب
.2010سنة %13,36و 2011سنة %

نفقات إقتناء %5,91(2012سنة %13,24األقساط الصادرة بلغت حصة نفقات التصرف منكما 
%6,19نفقات إقتناء و%5,74( 2011سنة %11,93بلأعباء التصرف األخرى) مقا%7,32و

أعباء %7,18نفقات إقتناء و%6,22( 2010سنة %13,40أعباء التصرف األخرى) مقابل 
التصرف األخرى).

تطّور مجموع نفقات التصّرف مقارنة مع األقساط الصادرة
م د

2012 2011 2010
نسبة التطور البیانات

%بـ
%بـ

من األقساط المبلغ
نسبة التطور

%بـ
%بـ

من األقساط المبلغ
نسبة التطور

%بـ
من %بـ

األقساط المبلغ
13,67 5,91 10,944 5,92 5,74 9,628 11,40 6,22 9,090 نفقات اإلقتناء
30,79 7,32 13,559 - 1,26 6,19 10,367 45,54 7,18 10,499 أعباء التصرف األخرى 
22,55 13,24 24,503 2,07 11,9 19 ,995 27,20 13,40 19,589 المجموع

%96,96مقابل 2012سنة %102,59نسبة تكلفة الحوادث باعتبار نفقات التصرف من األقساط المكتسبة وبلغت 
.%5,63بنسبة راجعتتحیث 2010سنة %103,21و2011سنة 

النتائج الفنیة :.4

 2011م د سنة 25,390مقابل فائض ب 2012م د سنة19,030سجل رصید اإلكتتاب فائضا ب

.2010م د سنة 14,024فائض بو

 م د سنة 19,589و2011م د سنة 19,995مقابل 2012م د سنة 24,503بلغت نفقات التصرف

2010.

2011م د سنة 1,428مقابل 2012م د سنة 2,007ا الصنف ذوبلغ الرصید المالي لھ

 2010م د سنة 4,080و.

م د سنة 1,918بـ عجزمقابل 2012م د سنة 1,674بعجزة التأمینسجل رصید إعادو

. 2010م د سنة 2,366عجز بـ و2011

 م د 5,141قّدر بـ یعجزاوسجلت النتائج الفنیة الصافیة في صنف التأمین الجماعي على المرض

وتمثل ھذه ,2010م د سنة 3,851بـ عجزاو 2011م د سنة 4,905بـ عجزا مقابل 2012سنة 

.2012من األقساط الصادرة سنة %2,58النتائج 
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ى المرضحساب إستغالل صنف التأمین الجماعي عل

بـالــدیـنـار
المبلغ البیانات

185 275 496 األقساط المكتسبة
185 130 308 األقساط الصادرة

145 190 تغیّر مدخرات األقساط غیر المكتسبة
-166 245 412 ء فنیة أخرى)أعباء الخدمات (أعباء التعویضات + أعبا
-165 003 009 خدمات ونفقات مدفوعة

-565 877 تغیر مدخرات التعویضات تحت التسویة
-96 831 مّدخرات التعدیل و التوازن

-579 695 أعباء فنیة أخرى
19 030 086 حاصل عملیات اإلكتتاب

-24 503 496 األعباء الصافیة لإلقتناء و التصرف
2 006 553 المالیةحاصل العملیات

-1 673 785 حاصل عملیات إعادة التأمین 
-5 140 642 النتائج الفنیة الصافیة
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III.تــأمــیــن الـنــقــل

م . د
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نفقات التصرف
النتائج الفنیة

11,590

13,272
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:األقساط الصادرة1-

م د سنة 73,487مقابل 2012م د سنة 73,653بلغت األقساط الصادرة بعنوان تأمین النقل 
.2012سنة %0,23قدر بـ یرتفاعإأي ب2010نة م د س75,756و 2011

2012من مجموع رقم المعامالت الجملي لسنة %5,73وتمثل حصة أقساط تأمین النقل 
.2010سنة %6,76و 2011سنة %6,24مقابل  

65,061
75,756

73,653

0

50

100

2012 2011 2010

األقساط الصادرة
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:األقساط الصادرة حسب مؤسسات التأمین بعنوان تأمین النقل -أ-1

بالدینار

:رقم معامالت مؤسسات التأمین الثالث األولى-ب--1

2012سنة %48,84رقم معامالت مؤسسات التأمین الثالث األولى لصنف تأمین النقلبلغ 
.2010سنة %58,60و 2011سنة %55,07مقابل

%ـب 2012 %بـ 2011 %بـ 2010 مؤسسات التأمین
21,00 15 465 938 21,22 15 595 099 30,44 23 056 747 ستار 1
14,93 10 999 092 19,74 14 506 550 15,64 11 847 525 أستري 2
12,91 9 510 123 14,11 10 366 148 12,52 9 486 045 كومار 3
12,75 9 390 860 12,06 8 863 348 10,57 8 006 619 الكارت 4
11,93 8 786 981 11,04 8 111 753 10,03 7 602 026 مجمع تونس للتأمین 5

8,68 6 394 331 6,65 4 889 725 5,80 4 393 012 تأمینات بیات 6

6,69 4 929 377 6,14 4 515 760 6,25 4 730 996 مغربیة 7
3,37 2 484 381 3,58 2 631 633 3,45 2 616 274 اللّوید التونسي 8
2,39 1 759 698 1,55 1 141 015 1,21 914 466 التعاونیة العامة للتأمین 9
2,29 1 686 502 1,34 981 275 1,79 1 355 912 تعاونیة التأمین اإلتحاد 10
2,05 1 507 494 1,30 958 189 0,68 517 892 سلیم 11
0,99 728 579 1,14 838 103 1,47 1 112 960 كتاما 12
0,02 11 959 0,12 88 226 0,15 115 415 تعاونیة التأمین للتعلیم 13

100 73 653 315 100 73 486 824 100 75 755 889 المجموع

0,23 -3,00 16,44 %نسبة التطور

5,73 6,24 6,76 النسبة من رقم المعامالت 
%الجملي

2012 2011 2010
%بـ المؤسسات %بـ المؤسسات %بـ المؤسسات

48,84
ستار

55,07
ستار

58,60
ستار

أستري أستري أستري
قات كومار كومار
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:التعویضات2-

م د سنة 10,562مقابل 2012م د سنة 6,558بعنوان تأمین النقل بلغت التعویضات المدفوعة 
.2012سنة %37,91قدره نخفاضإمسّجلة 2010د سنة م 30,877و2011

بـالــدیـنـار
نسبة 

التطور 
%بـ %بــ  2012 بــ% 2011 2010 مؤسسات التأمین

-35,85 27,58 1 808 501 26,69 2 819 292 4 292 950 أستري -1
-257,45 -44,51 -2 919 053 17,55 1 853 904 2 325 472 ستا ر -2

75,30 40,10 2 629 854 14,20 1 500 234 3 534 887 الكارت -3
-42,35 12,08 792 317 13,01 1 374 247 6 334 787 كومار -4
-36,38 9,56 627 220 9,33 985 918 678 494 تأمینات بیات -5
48,08 19,21 1 260 004 8,06 850 920 5 724 333 مجمع تونس للتأمین -6
24,20 9,76 639 912 4,88 515 226 395 209 مغربیة -7

114,13 9,24 605 635 2,68 282 838 51 466 سلیم -8
-83,83 0,35 22 843 1,34 141 305 6 708 تعاونیة التأمین اإلتحاد -9
633,90 12,55 822 984 1,06 112 139 4 044 617 اللّوید التونسي -10
109,90 4,00 265 511 1,18 125 067 3 487 971 كتامام/  -11

- 0,07 4 315 - - - الزیتونة تكافل -12
-34,23 0,01 732 0,01 1 113 - تعاونیة التأمین للتعلیم -13
-37,91 100 6 557 775 100 10 562 203 30 876 894 المجموع

التعویضات تحت التسویة لھذا الصنفالمخصصات اإلضافیة لمّدخراتا بلغتكم
.2010م د سنة 3,108-)(و 2011م د سنة )–1,339(مقابل2012م د سنة 2,974

م د
نسبة 

التطور 
%بـ

2012 تطور نسبة ال
%بـ 2011 نسبة التطور 

%بـ 2010 البیانات

-37,91 6,558 -65,79 10,562 -3,80 30,877 لتعویضات المدفوعة صافیة من الرجوع
-322,11 2,974 -56,92 -1,339 -74,97 -3,801 المخصصات اإلضافیة  لمدخرات التعویضات تحت التسویة

3,35 9,532 -66,79 9,223 41,10 27,769 التعویضات (تكلفة الحوادث)أعباء 
4,10 76,814 3,03 73,792 9,86 71,620 األقساط المكتسبة

-0,09 12,41 -26,27 12,50 8,58 38,77 نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة
%(أعباء التعویضات /األقساط المكتسبة)

%0,09ر نفقات التصرف) بـنسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة (دون إعتباتحسنتو
.2010سنة %38,77و 2011سنة %26,27مقابل 2012سنة %12,41حیث  بلغت 
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:نفقات التصرف3-

م 13,246بلغت نفقات التصرف بعنوان تأمین النقل (نفقات اإلقتناء وأعباء التصرف األخرى) 
قدره إرتفاعامسجلة 2010م د سنة 12,097و 2011م د سنة 12,108مقابل 2012د سنة 
.2011سنة مع مقارنة 9,40%

%16,41مقابل 2012سنة %17,24من األقساط المكتسبة التصرفحصة نفقاتو بلغت
.2010سنة %16,89و 2011سنة 

2012سنة %17,99فقات التصرف من األقساط الصادرة لھذا الصنفبلغت حصة نكما 
2011سنة %16,48مقابلأعباء التصرف األخرى)%8,49نفقات إقتناء 9,50%(
7,67(2010سنة %15,97أعباء التصرف األخرى) و %7,59نفقات إقتناء 8,89%(

أعباء التصرف األخرى).% 8,30نفقات إقتناء و%

ر مجموع نفقات التصّرف مقارنة مع األقساط الصادرةتطوّ 
م د

2012 2011 2010
نسبة البیانات

%التطور 
النسبة من 

%األقساط المبلغ
نسبة 
%التطور 

النسبة من 
%األقساط المبلغ

نسبة
%التطور 

النسبة من 
%األقساط المبلغ

7,07 9,50 6,995 12,50 8,89 6,533 9,22 7,67 5,807 نفقات اإلقتناء

12,13 8,49 6,251 - 11,37 7,59 5,575 63,33 8,30 6,290 أعباء التصرف 
األخرى 

9,40 17,99 13,246 0,09 16,48 12,108 31,95 15,97 12,097 المجموع

من األقساط المكتسبة سنة %29,65كلفة الحوادث باعتبار نفقات التصرف وبلغت نسبة ت
44,55و2011سنة %28,91مقابل 2012 .%15,64بنسبة تحسنحیث ت2010سنة %

:الفنیةالنتائج-5

د سنة م65,378ئض بمقابل فا2012م د سنة 66,620سجل رصید اإلكتتاب فائضا ب 
.2010م د سنة 42,727و 2011

م د 12,097و2011م د سنة 9,169مقابل 2012م د سنة 13,246بلغت نفقات التصرف 
.2010سنة 

2011م د سنة ) -0,376( مقابل 2012م د سنة 1,085ا الصنفذبلغ الرصید المالي لھو
.2010م د سنة 2,975و 

م د سنة 39,621عجز بـ مقابل 2012م د سنة 38,042ب عجزاسجل رصید إعادة التأمینو
.2010سنة م د 22,014عجز بـ و2011
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2012م د سنة 16,417وسجلت النتائج الفنیة الصافیة في صنف تأمین النقل فائضا قّدر بـ 
وتمثل ھذه 2010م د سنة 11,590فائض بـ و2011م د سنة 13,272مقابل فائض بـ 

.2012من األقساط الصادرة سنة %22,29النتائج

حساب إستغالل صنف تأمین النقل 
بـالــدیـنـار

المبلغ البیانات
76 813 811 األقساط المكتسبة
73 653 315 األقساط الصادرة
3 160 496 تغیّر مدخرات األقساط غیر المكتسبة

-10 194 150 أعباء الخدمات (أعباء التعویضات + أعباء فنیة أخرى)
-6 557 775 خدمات ونفقات مدفوعة
-2 974 163 تغیر مدخرات التعویضات تحت التسویة

0 مّدخرات التعدیل و التوازن
-662 212 أعباء فنیة أخرى

66 619 661 كتتابحاصل عملیات اإل
-13 245 875 األعباء الصافیة لإلقتناء و التصرف

1 084 805 حاصل العملیات المالیة
-38 041 580 حاصل عملیات إعادة التأمین 
16 417 011 النتائج الفنیة الصافیة
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IV.التأمین من الحریق
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:األقساط الصادرة1-

م د 70,874مقابل 2012م د سنة 80,674بلغت األقساط الصادرة بعنوان التأمین من الحریق 
.2012سنة %13,83بـ رتفاعإمحققة نسبة 2010د سنة م 63,260و2011سنة

2012من مجموع رقم المعامالت الجملي لسنة %6,28وبلغت حصة أقساط ھذا الصنف 
.2010سنة %5,65و 2011سنة %6,02مقابل 
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:األقساط الصادرة حسب مؤسسات التأمین بعنوان التأمین من الحریق- أ- 1

بـالــدیـنـار
%بـ  2012 %بـ  2011 %بـ  2010 مؤسسات التأمین

22,59 18 223 764 22,,59 16 013 330 23,71 14 894 549 مغربیة -1
17,36 14 004 230 17,46 12 375 723 18,29 11 433 986 كومار -2
12,46 10 051 329 12,26 8 687 109 6,22 5 230 978 نمجمع تونس للتأمی -3
12,26 9 888 694 10,99 7 791 742 13,77 8 711 218 ستار -3
6,92 9 174 088 10,83 7 674 187 10,76 6 808 911 أستري -4
5,83 5 580 934 7,75 5 491 304 7,58 4 795 825 الكارت  -5
4,77 5 704 344 6,52 4 622 256 6,22 3 931 774 تامینات بیات -7
2,75 3 847 864 4,10 2 906 896 3,84 2 431 933 اللوید التونسي -8
2,16 2 215 177 3,70 2 620 585 4,08 2 582 137 كتامام/  -9
1,17 1 743 294 2,27 1 611 016 1,92 1 214 484 سلیم -10
0,34 940 252 1,08 765 848 1,13 717 211 تعاونیة التأمین اإلتحاد -11
0,03 273 742 0,44 313 383 0,42 267 173 تعاونیة التأمین للتعلیم -12
- 26 408 - - - - الزیتونة تكافل -13
100 80 674 120 100 70 873 379 100 63 260 779 المجموع

13,83 12,03 2,00 %نسبة التطور

6,28 6,02 5,65 %النسبة من رقم المعامالت الجملي

:ولىرقم معامالت مؤسسات التأمین الثالث األ-ب-1

2012 2011 2010
بـ % المؤسسات بـ % المؤسسات بـ % المؤسسات

مغربیة مغربیة مغربیة
52,41 كومار 52,31 كومار 55,77 كومار

قات قات ستار

سنة %52,41بلغ رقم معامالت مؤسسات التأمین الثالث األولى لصنف التأمین من الحریق 
.2010سنة %55,77و 2011نة س%52,31مقابل 2012

:التعویضات2-

2011د سنة م105,311مقابل2012سنة م د69,707التعویضات المدفوعة بلغت
.2011سنة مع مقارنة %33,81نسبةبـانخفاضإمسّجلة 2010د  سنة م 28,554و
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بـالــدیـنـار
نسبة 

%التطور %بــ  2012 %بــ  2011 2010 مؤسسات التأمین
60,51 24,94 17 386 464 10,29 10 832 024 3 885 576 مغربیة -1

-31,10 15,20 10 597 863 14,61 15 380 939 1 217 016 اللوید التونسي -2
-28,38 14,96 10 428 238 13,83 14 560 939 1 148 506 الكارت -3
-70,47 14,42 10 048 901 32,31 34 030 118 6 069 741 مجمع تونس للتأمین -4
36,00 10,15 7 075 632 4,94 5 202 597 4 466 245 أستري -5

-12,28 8,49 5 917 196 6,41 6 745 846 1 330 307 تأمینات بیات -6
-37,56 6,15 4 286 161 6,52 6 864 085 7 897 818 كومار -7
-46,64 4,63 3 226 064 5,74 6 045 846 2 177 085 ستار -8
-89,50 0,72 505 119 4,75 4 809 563 205 175 كتامام/  -9
-34,30 0,23 163 305 0,24 248 560 125 755 سلیم 10 -
-90,20 0,08 57 923 0,56 591 027 30 841 تعاونیة التأمین اإلتحاد -11

- 0,02 10 587 - - - التعاونیة العامة للتأمین -12
- 0,01 3 974 - - - الزیتونة تكافل -13

-33,81 100 69 707 427 100 105 310 519 28 554 065 المجموع

سنة إرتفاعا وسجلت المخّصصات االضافیّة لمّدخرات التعویضات تحت التسویة لھذا الصنف 
.2010م د سنة 9,002و 2011م د سنة 112,915م د مقابل )–3,219(حیث بلغت 2012

ا            حسنوسجلت نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة (دون إعتبار نفقات التصرف) ت
%61,50و 2011سنة %250,12مقابل %85,42حیث بلغت 2012سنة %72,59بـ 

.2010سنة 

م د
نسبة 
%التطور 2012 نسبة 

%التطور 2011 نسبة 
%لتطورا 2010 البیانات

-33,81 69,707 268,81 105,311 - 63,36 28,554 التعویضات المدفوعة صافیة من الرجوع
-102,85 -3,219 1154,33 112,915 - 70,35 9,002 المخصصات اإلضافیة لمدخرات التعویضات تحت التسویة
-69,53 66,488 481,07 218,226 - 65,32 37,556 (تكلفة الحوادث)أعباء التعویضات
11,15 77,839 14,67 70,029 1,97 61,069 األقساط المكتسبة

-72,59 85,42 250,12 311,62 -119,33 61,50
نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة

(أعباء التعویضات/ األقساط المكتسبة)

:نفقات التصرف3-

نفقات اإلقتناء وأعباء التصرف األخرى) بلغت نفقات التصرف بعنوان التأمین من الحریق (
. 2010د سنة م 14,210و2011م د سنة 17,375مقابل 2012م د سنة 19,711

%24,81مقابل2012سنة %25,32قساط  المكتسبة  األوبلغت حصة نفقات التصرف من 
.2010سنة %23,27و 2011سنة 
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2012سنة %24,43ھذا الصنفلالصادرة قساط األنفقات التصرف من كما بلغت حصة
2011سنة %24,52مقابل أعباء التصرف األخرى)%9,98نفقات إقتناء  و14,46%( 
2010سنة %22,46و  أعباء التصرف األخرى)%9,78نفقات إقتناء  و14,73%( 
أعباء التصرف األخرى).% 9,12نفقات إقتناء  و13,34%( 

تطّور مجموع نفقات التصّرف مقارنة مع األقساط الصادرة
م د

2012 2011 2010
نسبة البیانات

%التطور 
النسبة من 

%األقساط المبلغ
نسبة 
%التطور 

النسبة من 
%األقساط المبلغ

نسبة 
%التطور 

النسبة من 
%األقساط المبلغ

11,68 14,46 11,662 23,72 14,73 10.442 -1,99 13,34 8,440 نفقات اإلقتناء

16,10 9,98 8,049 20,16 9,78 6,933 -0,29 9,12 5,770
أعباء التصرف 

األخرى 
13,44 24,43 19,711 22,27 24,52 17,375 -1,31 22,46 14,210 المجموع

سنة %110,74باعتبار نفقات التصرفمن األقساط المكتسبة وبلغت نسبة تكلفة الحوادث
.2009سنة %84,77و 2011سنة %336,43مقابل 2012

:النتائج الفنیة4-

م د 148,019مقابل فائض ب 2012م د سنة 9,264سجل رصید اإلكتتاب فائضا  یقدر ب 
.2010م د سنة 10,875و 2011سنة 

م د 14,210و2011م د سنة 17,375مقابل 2012م د سنة 19,711بلغت نفقات التصرف 
.2010سنة 

2011م د سنة 4,936مقابل 2012نة م د س6,446ا الصنف ذوبلغ الرصید المالي لھ
.2010م د سنة 5,059و 

م د 166,625بـ فائضامقابل 2012م د سنة 13,572بـ فائضا سجل رصید إعادة التأمین و
.2010م د سنة  1,848بـ فائضاو2011سنة 

2012م د سنة 9,976وسجلت النتائج الفنیة الصافیة في صنف تأمین الحریق فائضا قّدر بـ 
وتمثل ھذه النتائج 2010م د سنة 3,572بـ فائضو 2011م د سنة 6,169مقابل فائض بـ 

.2012من األقساط الصادرة سنة 11,87%
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حساب إستغالل صنف التأمین من الحریق

بـالــدیـنـارم 
المبلغ البیانات

77 838 979 األقساط المكتسبة
80 674 120 األقساط الصادرة
-2 835 141 تغیّر مدخرات األقساط غیر المكتسبة

-68 574 574 أعباء الخدمات (أعباء التعویضات + أعباء فنیة أخرى)
-69 707 427 خدمات ونفقات مدفوعة

3 218 653 تغیر مدخرات التعویضات تحت التسویة
0 مّدخرات التعدیل و التوازن

-2 085 730 أعباء فنیة أخرى
9 264 475 حاصل عملیات اإلكتتاب

-19 710 654 صافیة لإلقتناء و التصرفاألعباء ال
6 445 686 حاصل العملیات المالیة

13 576 268 حاصل عملیات إعادة التأمین 
9 575 775 النتائج الفنیة الصافیة



76

VI.التأمین من األخطار المختلفة

م . د

35,824

26,814

41,643

0

25

50

2012 2011 2010

التعویضات المدفوعة

22,974
25,094

29,291

0

15

30

2012 2011 2010

النتائج الفنیةنفقات التصرف

18,531

14,630

36,167

0

25

50

2012 2011 2010

:األقساط الصادرة1-

مقابل 2012م د سنة 126,929بلغت األقساط الصادرة بعنوان التأمین من األخطار المختلفة 
4,24ا قدرهنخفاضمسجلة بذلك ا2010م د سنة 125,656و 2011م د سنة 121,757

.2012سنة %

2012سنة لمن رقم المعامالت الجملي %9,87األقساط الصادرة لھذا الصنف وتمثل حصة
.2010سنة %11,22و2011سنة %10,34مقابل 

125,656
121,757126,929

0

75

150

2012 2011 2010

األقساط الصادرة
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:ین بعنوان التأمین من األخطار المختلفةاألقساط الصادرة حسب مؤسسات التأم-أ- 1

بـالــدیـنـار
%بـ  2012 %بـ  2011 %بـ  2010 مؤسسات التأمین

19,41 24 635 885 20,14 24 522 123 20,22 25 404 269 الكارت -1
17,56 22 290 907 20,99 25 558 589 16,90 21 236 620 مغربیة -2
12,98 16 469 972 7,32 8 913 082 13,09 16 444 201 ستار -3
12,38 15 715 770 9,95 12 119 688 9,51 11 946 565 مجمع تونس للتأمین -4
10,72 13 602 755 10,86 13 224 519 10,82 13 596 729 كومار -5
6,65 8 437 672 6,63 8 070 224 5,39 6 768 187 أستري -6
6,54 8 307 082 6,71 8 169 478 8,52 10 702 585 م/ كتاما -7
4,67 5 927 434 4,96 6 043 270 4,09 5 138 850 اللوید التونسي -8
3,92 4 970 831 7,15 8 702 076 4,87 6 117 491 تأمینات بیات -9
2,08 2 638 005 1,16 1 414 761 2,25 2 823 725 تعاونیة التامین للتعلیم -10
1,56 1 979 611 2,01 2 443 429 2,07 2 602 069 سلیم 11
1,53 1 947 436 2,12 2 576 138 2,29 2 874 892 تعاونیة التأمین اإلتحاد  12 -
- 6 004 - - - - الزیتونة تكافل -13

100 126 929 364 100 125 656 183 100 116 330 577 المجموع
4,25 -3,10 8,02 %نسبة التطور

9,87 10,34 11,22
عامالت النسبة من رقم الم

%الجملي

:رقم معامالت مؤسسات التأمین الثالث األولى-أ-2

2011 2010 2009
بـ % المؤسسات بـ % المؤسسات بـ % المؤسسات

الكارت مغربیة الكارت
49,95 مغربیة 51,99 الكارت 50,21 مغربیة

ستار كومار ستار

49,95األولى لصنف التأمین من األخطار المختلفة بلغ رقم معامالت مؤسسات التأمین الثالث
سنة %50,21و 2011سنة %51,99مقابل 2012من رقم المعامالت الجملي سنة %

2010.

:التعویضات2-

2012سنة م د 41,643بلغت التعویضات المدفوعة بعنوان التأمین من األخطار المختلفة 
55,31قّدر بـارتفاعامسجلة بذلك 2010م د سنة 35,824و2011م د سنة 26,814مقابل 

.2012سنة%
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بـالــدیـنـار
%نسبة التطور %بــ  2012 %بــ  2011 2010 مؤسسات التأمین

429,33 32,49 13 531 648 9,53 2 556 349 1 934 633 مجمع تونس للتأمین -1
20,44 20,41 8 499 023 26,32 7 056 388 2 761 139 مغربیة -2
24,51 13,84 5 763 329 17,26 4 628 638 6 311 403 ستار -3
61,13 9,65 4 019 460 9,30 2 494 550 15 225 093 الكارت -4
-5,14 8,43 3 509 102 13,80 3 699 154 4 182 247 كومار -5
70,45 6,89 2 868 917 6,28 1 638 124 1 720 374 تأمینات بیات -6

9,21 3,02 1 259 651 3,02 1 153 382 1 168 929 أستري -7
-26,29 2,94 1 225 999 2,94 1 663 314 791 674 د التونسياللوی -8
122,54 0,95 397 279 0,95 178 517 729 517 تعاونیة التأمین اإلتحاد -9
-79,79 0,64 266 590 0,64 1 319 071 501 928 سلیم -10
10,27 0,48 199 276 0,48 180 712 2 176 870 م/ كتاما -11

-49,40 0,24 101 436 0,24 200 464 319 837 تعاونیة التأمین للتعلیم 12 -
- - 1 683 - - - الزیتونة تكافل  13 -

55,31 100 41 643 393 100 26 813 663 35 823 663 المجموع

2012م د سنة (6,347-)بلغت المخصصات اإلضافیة لمدخرات التعویضات تحت التسویة و 
.2010م د سنة 350,803و 2011م د سنة 37,700مقابل 

25,03ون إعتبار نفقات التصرف) بـنسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة (دحسنتتو
سنة %320,06و2011سنة%53,29مقابل 2012سنة %28,26حیث بلغت %

2010.

م د
نسبة 
%التطور 2012 نسبة 

%التطور 2011 نسبة 
%التطور 2010 البیانات

16,24 41,643 -25,15 26,814 48,18 35,824 التعویضات المدفوعة صافیة من الرجوع
-101,81 -6,347 -89,25 37,700 2 615,61 350,803 المخصصات اإلضافیة لمدخرات التعویضات تحت التسویة
-90,87 35,296 -83,31 64,514 942,29 386,627 تعویضات (تكلفة الحوادث)أعباء ال
3,41 124,916 0,22 121,064 2,33 120,800 األقساط مكتسبة

25,03 28,26 -266,77 53,29 288,63 320,06 نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة (أعباء 
%التعویضات/األقساط المكتسبة)

:نفقات التصرف3-

خطار المختلفة (نفقات إقتناء وأعباء التصرف بلغت نفقات التصرف بعنوان التأمین من األ
2010م د سنة 22,974و2011م د سنة 25,094مقابل  2012م د سنة 29,291األخرى) 

.2012سنة %16,17مسجلة زیادة   بـ 

مقابل 2012سنة %23,45ف من األقساط المكتسبة لھذا الصنف  وبلغت حصة  نفقات التصر
.2010سنة %19,02و 2011سنة 20,73%
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2012سنة %23,08نفقات التصرف من األقساط الصادرة لھذا الصنف كما بلغت حصة 
2011سنة %20,61أعباء التصرف األخرى) مقابل%12,38نفقات إقتناء و10,69%(
2010سنة %18,28أعباء التصرف األخرى) مقابل %10,16ات إقتناء ونفق10,45%(
أعباء التصرف األخرى).%9,02نفقات إقتناء و9,26%(

طور مجموع نفقات التصرف مقارنة مع األقساط الصادرةت
م د

2012 2011 2010

نسبة البیانات
%التطور 

النسبة من 
األقساط 

%
المبلغ نسبة 

%التطور 
بة منالنس

%األقساط المبلغ نسبة 
%التطور 

النسبة من 
%األقساط المبلغ

6,69 10,69 13,575 9,37 10,45 12,724 -3,15 9,26 11,634 نفقات اإلقتناء

27,05 12,38 15,716 9,08 10,16 12,370 11,10 9,02 11,340 أعباء التصرف 
األخرى 

16,73 23,08 29,291 9,23 20,61 25,094 3,40 18,28 22,974 المجموع

سنة %51,71وبلغت نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة باعتبار نفقات التصرف 
بـ     حسنا، حیث سجلت ت2010سنة %399,08و2011سنة %74,02مقابل 2012
22,3%.

:النتائج الفنیة4-

م د سنة 56,845مقابل فائض ب  2012م د سنة 89,823ا  ب سجل رصید اإلكتتاب فائض
.2010م د سنة 83,081و 2011

م د 22,974و2011م د سنة 25,094مقابل 2012م د سنة 22,974بلغت نفقات التصرف 
.2010سنة 

2011م د سنة 4,987مقابل 2012م د سنة 7,146ا الصنف ذوبلغ الرصید المالي لھ
.2010م د سنة 8,648و 

م د سنة 22,109مقابل عجز بـ 2012م د سنة 49,147سجل رصید إعادة التأمین عجزا بـ و 
.2010م د سنة 32,024و عجز ب 2011

18,531قّدر بـ المختلفة" فائضاوسجلت النتائج الفنیة الصافیة في صنف "التأمین من األخطار 
2010م د سنة 36,167و فائض بـ 2010م د سنة 14,630مقابل فائض بـ 2012م د سنة 

.2012من األقساط الصادرة سنة %14,60وتمثل ھذه النتائج
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حساب إستغالل صنف التأمین من األخطار المختلفة 
بـالــدیـنـاراالبیانات

المبلغ البیانات
124 916 491 األقساط المكتسبة
126 929 364 األقساط الصادرة

-2 012 873 تغیّر مدخرات األقساط غیر المكتسبة
-35 093 677 أعباء الخدمات (أعباء التعویضات + أعباء فنیة أخرى)
-41 643 393 خدمات ونفقات مدفوعة

6 347 145 تغیر مدخرات التعویضات تحت التسویة
70 096 مّدخرات التعدیل و التوازن

132 475 أعباء فنیة أخرى
89 822 814 حاصل عملیات اإلكتتاب

-29 291 253 األعباء الصافیة لإلقتناء و التصرف
7 146 420 حاصل العملیات المالیة

-49 147 235 حاصل عملیات إعادة التأمین 
18 530 746 النتائج الفنیة الصافیة
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VII.تــأمـیــن الـقــروض
م . د

-8,150
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-10
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التعویضات المدفوعة

2,4632,258

2,859

0
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3

2012 2011 2010

النتائج الفنیةنفقات التصرف

0,432 0,709

-0,440

2012 2011 2010

:األقساط الصادرة1-

م د سنة 9,461مقابل 2011م د سنة 10,877بلغت األقساط الصادرة بعنوان تأمین القروض 
.2012سنة %14,97ا بنسبة رتفاعمسجلة بذلك إ2010م د سنة 10,109و2011

0,80مقابل 2012سنة لمن مجموع رقم المعامالت %0,85وبلغت حصة أقساط ھذا الصنف 
.2010سنة %0,90و2011سنة %

10,109
9,461

10,877

0

6

12

2012 2011 2010

األقساط الصادرة
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:األقساط الصادرة حسب مؤسسات التأمین بعنوان تأمین القروض-أ-1

%بـ  2012 %بـ  2011 %بـ  2010 مؤسسات التأمین
55,71 6 059 543 57,62 5 451 155 62,95 6 363 912 نسیة لتأمین التجارة الخارجیةالشركة التو -1
31,88 3 468 004 29,09 2 752 102 24,18 2 443 880 تأمین القروض التجاریة -2
7,77 845 246 9,07 858 091 7,85 793 821 أستري -3
3,79 411 747 3,04 287 865 3,92 396 729 كومار -4
0,75 81 663 1,12 105 715 1,09 110 569 الكارت - 5
0,10 10 994 - 5 947 - - بیات -6
100 10 877 197 100 9 460 875 100 10 108 911 المجموع

14,97 -6,41 6,25 %نسبة التطور

0,85 0,80 0,90 %النسبة من رقم المعامالت الجملي

:رقم معامالت مؤسستي التأمین األولى والثانیة-ب- 1

2012 2011 2010
بـ % المؤسسات بـ % سساتالمؤ بـ % المؤسسات

87,59
الشركة التونسیة لتأمین   

التجارة الخارجیة 86,71
الشركة التونسیة لتأمین   

التجارة الخارجیة 87,13
الشركة التونسیة لتأمین  التجارة 

الخارجیة
تأمین القروض التجاریة تأمین القروض التجاریة مین القروض التجاریةأت

من رقم %87,59ت مؤسستي التأمین األولى والثانیة لصنف تأمین القروض بلغ رقم معامال
سنة %87,13و2011سنة%86,71مقابل 2012المعامالت الجملي لھذا الصنف سنة 

2010.

التعویضات :2-

-)بعنوان تأمین القروض 2012بلغت التعویضات المدفوعة سنة  9,042م د مقابل( 3,612
-)و2011م د  سنة  سنة%180,40بنسبة انخفاضإمسّجلة بذلك 2010م د  سنة (8,150

2012.

نسبة 
%التطور %بــ  2012 %بــ  2011 2010 مؤسسات التأمین

-216,35 123,88 -4 474 376 85,60 3 845 504 - 8 595 798 الشركة التونسیة لتأمین التجارة الخارجیة -1
- - - 12,02 540 045 - 79 320 كومار -2

- -12,05 435 332 - - 425 012 تأمین القروض التجاریة -3
14,34 -2,12 76 615 1,49 67 006 69 485 أستري -4

775,37 -9,70 350 524 0,89 40 043 30 624 الكارت -5
- - 0,015 تأمینات بیات -6

-180,40 100 -3 611 890 100 4 492 605 - 8 149 997 المجموع
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2012م د سنة 0,572و بلغت المخصصات اإلضافیة لمدخرات التعویضات تحت التسویة 
.2010م د سنة 0,572و2011م د سنة 0,422مقابل 

85,08فقات التصرف) بـ نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة (دون إعتبار نتحسنوت
–و 2011سنة %53,75مقابل 2012سنة %(31.33-)حیث بلغت % 75,79)(%

.2010سنة 

م د
نسبة

التطور
%

2012
نسبة

التطور
%

2011 2010 البیانات

180,39 -3,612 -155,13 4,493 - 8,150 التعویضات المدفوعة صافیة من الرجوع
-72,51 0,116 -26,22 0,422 0,572 المخصصات اإلضافیة لمدخرات التعویضات تحت التسویة

-171,13 -3,496 -164,86 4,915 - 7,578 أعباء التعویضات (تكلفة الحوادث)
22,03 11,158 -8,55 9,144 9,999 قساط المكتسبةاأل

-85,08 -31,33 129,54 53,75 - 75,79 نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة (أعباء 
%التعویضات/األقساط المكتسبة)

:نفقات التصرف 3-

2,258بلغت نفقات التصرف لصنف تأمین القروض (نفقات إقتناء وأعباء التصرف األخرى) 
بـ نخفاضامسجلة إ2009د سنة م 2,293و2010م د سنة 2,463مقابل 2011م د سنة 

.2010سنة مع مقارنة 8,32%
مقابل 2012سنة %26,26وبلغت حصة نفقات التصرف  من األقساط المكتسبة لھذا الصنف 

. 2010من سنة %24,63و 2011سنة 24,69%

2012سنة %26,26وبلغت حصة نفقات التصرف  من األقساط الصادرة لھذا الصنف 
2011سنة %23,87أعباء التصرف األخرى) مقابل %14,95نفقات إقتناء و11,34%(
2010سنة %24,36أعباء التصرف األخرى) مقابل  %12,55نفقات إقتناء و11,32%(
.أعباء التصرف األخرى)%12,46نفقات إقتناء و11,90%(

تطور مجموع نفقات التصرف مقارنة مع األقساط الصادرة

م د
2012 2011 2010

نسبة 
%التطور

من %بـ 
األقساط المبلغ

نسبة 
%التطور

من %بـ 
األقساط المبلغ

من %بـ 
األقساط المبلغ البیانات

15,13 11,34 1,233 -10,97 11,32 1,071 11,90 1,203 نفقات اإلقتناء
36,98 14,95 1,626 -5,79 12,55 1,187 12,46 1,260 أعباء التصرف األخرى 
26,62 26,28 2,859 -8,32 23,87 2,258 24,36 2,463 المجموع
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:النتائج الفنیة4-

م د سنة 2,718ب فائضمقابل 2012م د سنة 12,847فنیا ب فائضسجل رصید اإلكتتاب 
.2010م د سنة 1,543ب فائضو 2011

م د سنة 2,463و2011م د سنة 2,258مقابل 2012م د سنة 2,859بلغت نفقات التصرف 
2010.

2011م د سنة 0,202مقابل2012م د سنة 0,182ا الصنف ذید المالي لھوبلغ الرص
.2010م د سنة 0,364و 

م د  سنة 0,048بـ فائضمقابل 2012م د سنة 9,738بـ فائضسجل رصید إعادة التأمین و 
.2010م د  سنة 14,104بـ عجز و 2011

م د سنة 0,432قّدر بـ فائضاسجلت النتائج الفنیة الصافیة في صنف " تأمین القروض"   و
وتمثل ھذه 2010د سنة م 0,440بـ عجزو 2011م د سنة 0,710بـ فائضامقابل 2012
.2012من األقساط الصادرة سنة %3,98النتائج 

حـسـاب إسـتـغـالل صـنـف تـأمـیـن الـقـروض

بـالــدیـنـارا
المبلغ البیانات

11 157 690 األقساط المكتسبة
10 877 197 األقساط الصادرة

280 493 تغیّر مدخرات األقساط غیر المكتسبة
1 688 947 باء الخدمات (أعباء التعویضات + أعباء فنیة أخرى)أع
3 611 890 خدمات ونفقات مدفوعة
-116 133 تغیر مدخرات التعویضات تحت التسویة
-478 600 مّدخرات التعدیل و التوازن

-1 328 210 أعباء فنیة أخرى
12 846 637 حاصل عملیات اإلكتتاب
-2 858 796 و التصرفاألعباء الصافیة لإلقتناء

182 256 حاصل العملیات المالیة
-9 737 658 حاصل عملیات إعادة التأمین 

432 439 النتائج الفنیة الصافیة
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VI. الفالحيالتأمین
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- 0,263
- 0,257
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:األقساط الصادرة 1-

م د سنة 7,294مقابل 2012م د سنة 6,822يالفالحبلغت األقساط الصادرة بعنوان التأمین 
.2012سنة %6,47بنسبةنخفاضامسجلة بذلك ا2010م د سنة 9,305و2011

مقابل 2012سنة الجمليمن مجموع رقم المعامالت%0,53وبلغت حصة أقساط ھذا الصنف 
.2010سنة %0,83و2011سنة 0,62%

9,3057,294
6,822

0

5

10

2012 2011 2010

األقساط الصادرة
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:الفالحياألقساط الصادرة حسب مؤسسات التأمین بعنوان -أ-1

بالدینار
%بـ  2012 %بـ  2011 %بـ  2010 مؤسسات التأمین

53,14 3 625 212 56,74 4 138 388 42,56 3 960 039 م/ كتاما -1
24,30 1 657 756 21,61 1 575 912 18,69 1 739 238 أستري -2
12,85 876 510 10,66 777 151 6,52 606 598 كومار -3
7,43 506 623 7,84 571 962 30,14 2 804 470 قات -4
2,29 155 889 1,68 122 625 0,88 82 334 اللوید التونسي -5
- - 1,48 107 599 1,31 121 700 ستار -6
- - - - - 0,10 - 9 022 بیات -7
100 6 821 990 100 7 293 637 100 9 305 357 المجموع

-6,47 - 21,62 1,19 %نسبة التطور

0,53 0,62 0,83 %النسبة من رقم المعامالت الجملي

:رقم معامالت مؤسستي التأمین األولى والثانیة-أ-2

2012 2011 2010
بـ % المؤسسات بـ % مؤسساتال بـ % المؤسسات

77,44 كتاما 78,35 كتاما 72,70 كتاما
أستري أستري قات

من رقم %77,44الفالحي بلغ رقم معامالت مؤسستي التأمین األولى والثانیة لصنف التأمین 
سنة %72,70و2011سنة %78,35مقابل 2012المعامالت الجملي لھذا الصنف سنة 

2010.

:تعویضاتال2-

م د 7,772م د مقابل 4,476الفالحيبعنوان التأمین 2011بلغت التعویضات المدفوعة سنة 
.2012سنة %42,41بنسبة نخفاضاإمسّجلة بذلك 2010م د سنة 4,226و 2011سنة 

بالدینار
نسبة 
%التطور %بــ  2012 %بــ  2011 2010 مؤسسات التأمین

-42,64 74,93 3 353 617 75,23 5 847 022 1 582 878 م/ كتاما 1 -
65,11 11,06 494 902 3,86 299 744 409 068 كومار -5
-18,22 8,43 377 201 5,93 461 253 1 315 676 أستري -3
-46,42 3,79 169 543 4,07 316 420 840 236 قات -4
-88,88 1,80 80 422 9,31 723 428 14 166 اللوید التونسي -2

- - - 1,59 123 773 61 965 ستار -6
- - - - 168 2 180 بیات -7

-42,41 100 4 475 685 100 7 771 808 4 226 169 المجموع
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2012د سنة م1,404المخصصات اإلضافیة لمّدخرات التعویضات تحت التسویةبلغت و
.2010م د سنة 2,254و2011م د سنة 1,564مقابل 

سنة %86,93دون اعتبار نفقات التصرفمن األقساط المكتسبة الحوادثنسبة تكلفة وبلغت
.2010سنة %69,41و 2011سنة %126,83مقابل 2012

م د

نسبة التطور
% 2012

نسبة 
التطور
%

2011
نسبة 
التطور

%
2010 البیانات

-42,41 4,476 83,91 7,772 -75,71 4,226 التعویضات المدفوعة صافیة من الرجوع

-10,23 1,404 -30,61 1,564 264,14 2 ,254 المخصصات اإلضافیة لمدخرات  التعویضات 
تحت التسویة

-37,02 5,880 44,07 9,336 -64,03 6,480 أعباء التعویضات (تكلفة الحوادث)
-8,11 6,764 -21,15 7,361 0,91 9,336 األقساط المكتسبة

-39,90 86,93 57,42 126,83 -125,30 69,41 نسبة تكلفة الحوادث من األقساط المكتسبة 
%(أعباء التعویضات/األقساط المكتسبة)

:نفقات التصرف3-

م د 1,514األخرى) (نفقات إقتناء وأعباء التصرفالفالحي بلغت نفقات التصرف لصنف التأمین 
%10,43بـ ارتفاعإمسجلة 2010م د سنة 2,602و2011م د سنة 1,371مقابل 2012سنة 

.2011سنة مع مقارنة 
%18,63مقابل2012سنة %22,38المكتسبةوبلغت حصة نفقات التصرف من األقساط 

.2010سنة%27,87و 2011سنة 

2012سنة %22,19وبلغت حصة نفقات التصرف من األقساط الصادرة لھذا الصنف  
سنة %18,80الصنف ) مقابل أعباء التصرف األخرى%8,90نفقات إقتناء و13,30%(

2010سنة %27,96أعباء التصرف األخرى) و %7,72نفقات إقتناء و11,08%(2011
.أعباء التصرف األخرى)% 12,82نفقات إقتناء و15,14%(

سنة %109,21باعتبار نفقات التصرف من األقساط المكتسبةوبلغت نسبة تكلفة الحوادث
قدره احسنتمسجلة بذلك 2010سنة %97,28و2011سنة %145,46مقابل 2012
36,15%.

تطور مجموع نفقات التصرف مقارنة مع األقساط الصادرة
م د

2012 2011 2010
نسبة البیانات

%التطور
من %بـ 

األقساط المبلغ
نسبة 
%التطور

من %بـ 
األقساط المبلغ

نسبة 
%التطور

من %بـ 
األقساط المبلغ

12,25 13,30 0,907 - 42,65 11,08 0,808 12,72 15,14 1,409 نفقات اإلقتناء

7,82 8,90 0,607 - 52,81 7,72 0,563 6,23 12,82 1,193 أعباء التصرف 
األخرى 

10,43 22,19 1,514 - 47,31 18,80 1,371 9,65 27,96 2,602 المجموع
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:النتائج الفنیة4-

م د سنة 0,044ب فائضامقابل 2012م د سنة 1,800سجل رصید اإلكتتاب فائضا ب 
.2010م د سنة 1,779وعجز ب  2011

م د سنة 2,602و2011م د سنة 1,372مقابل 2012م د سنة 1,514بلغت نفقات التصرف 
2010.

2011م د سنة 0,679مقابل 2012م د سنة 0,534ا الصنف ذوبلغ الرصید المالي لھ
.2010م د سنة 1,315و 

م د سنة 0,392بـ افائضمقابل 2012م د سنة 1,083بـ عجزارصید إعادة التأمین سجل و
. 2010سنة م د0,969بـ عجزاو 2011

2012م د سنة 0,263قدر بیعجزاالفالحيیة في صنف التأمین وسجلت النتائج الفنیة الصاف
. وتمثل ھذه 2010د سنة م0,457عجزا بـ و 2011د سنة م0,257عجزا قّدر بـ مقابل 
.2012من األقساط الصادرة سنة ) %-3,86(النتائج 

الفالحيغالل صنف التأمین حساب إست

بـالــدیـنـار
المبلغ البیانات

6 763 605 األقساط المكتسبة
6 821 990 األقساط الصادرة

-58 385 تغیّر مدخرات األقساط غیر المكتسبة
-4 964 060 أعباء الخدمات (أعباء التعویضات + أعباء فنیة أخرى)
-4 475 685 ت مدفوعةخدمات ونفقا
-1 403 885 تغیر مدخرات التعویضات تحت التسویة

9 425 مّدخرات التعدیل و التوازن
906 085 أعباء فنیة أخرى

1 799 545 حاصل عملیات اإلكتتاب
-1 514 012 األعباء الصافیة لإلقتناء و التصرف

534 356 حاصل العملیات المالیة
-1 083 354 مین حاصل عملیات إعادة التأ

-263 465 النتائج الفنیة الصافیة
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VII.الــتــأمــیــن عــلــى الــحــیــاة
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:األقساط الصادرة1-

م 176,954مقابل2012د سنةم 200,397الحیاةبلغت األقساط الصادرة بعنوان التأمین على 
.2012سنة %13,25مسجلة بذلك تطورا بـ 2010م د سنة 161,917و 2011د سنة 

مقابل 2012ت الجملي لسنة من رقم المعامال%14,45وتمثل األقساط الصادرة لھذا الصنف 
.2010سنة %14,45و 2011سنة 15,02%

161,917176,954
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:األقساط الصادرة حسب مؤسسات التأمین بعنوان التأمین على الحیاة-أ-1

بـالــدیـنـارا

:رقم معامالت مؤسسات التأمین الثالث األولى-ب 1-

2012 2011 2010
بـ % المؤسسات بـ % المؤسسات بـ % المؤسسات

المغربیة للحیاة المغربیة للحیاة مغربیة للحیاةال
44,51 كارت للحیاةال 42,97 حیاة  40,55 حیاة 

حیاة للحیاةكارت كارت

من رقم المعامالت الجملي لصنف %44,51بلغ رقم معامالت مؤسسات التأمین الثالث األولى
.2010سنة %40,55و 2011سنة %42,97مقابل 2012التأمین على الحیاة لسنة 

:سسات المختصة في التأمین على الحیاةالمؤ-ج1-

2012 2011 2010
بـ % المؤسسات بـ % المؤسسات بـ % المؤسسات

المغربیة 
للحیاة المغربیة للحیاة المغربیة للحیاة

46,82 حیاة 44,79 حیاة 30,92 حیاة
الكارت للحیاة الكارت للحیاة أمینةأمینة أمینة

%ـ ب 2012 %بـ  2011 %بـ  2010 مؤسسات التأمین
16,97 34 010 387 16,78 29 685 758 16,46 26 258 500 المغربیة للحیاة -1
13,98 28 006 883 13,05 23 095 922 11,35 18 380 745 الكارت للحیاة 2 -
13,56 27 177 655 13,14 23 249 011 12,73 20 618 523 حیاة -3
10,24 20 532 953 11,58 20 483 595 11,09 17 962 402 أستري -4
10,13 20 291 387 10,78 19 083 160 11,03 17 855 894 سلیم -5

9,83 19700 717 7,01 12 401 681 8,70 14 079 050 تأمینات بیات -6
4,83 9 677 925 4,81 8 514 258 4,51 7 300 287 ستار -7
3,96 7 926 273 3,78 6 686 215 4,33 7 018 013 تعاونیة التأمین االتحاد -8
2,95 5 933 597 4,97 8 793 900 5,27 8 536 109 مجمع تونس للتأمین -9
2,85 5 716 649 3,18 5 635 350 2,86 4 627 742 كومار -10
2,69 5 381 345 4,30 7 603 826 4,47 7 243 154 تعاونیة التأمین للتعلیم -11
2,49 4 981 017 1,83 3 244 437 2,10 3 400 353 اللّوید التونسي -12
2,46 4 933 080 2,97 5 255 547 3,36 5 446 197 م/ كتاما   -13
2,31 4 623 080 1,82 3 220 991 1,72 2 790 025 أمینة -14
0,75 1 503 323 - - - - الزیتونة تكافل -15

100 200 396 271 100 176 953 651 100 161 916 994 المجموع
13,25 9,29 20,30 %نسبة التطور

15,59 15,02 14,45 %النسبة من رقم المعامالت الجملي



91

من رقم المعامالت الجملي%46,82في التأمین على الحیاة ةالمختصّ اتلمؤسسّ بلغت حصة ا
.2010سنة %30,92و 2011سنة %44,79مقابل 2012لصنف التأمین على الحیاة لسنة 

:التعویضات2-

خالل سنة %21,39بـ اإرتفاعسجلت التعویضات المدفوعة ورؤوس األموال التي حل أجلھا 
.2010م د سنة 34,667و 2011م د سنة 43,937م د مقابل 53,333حیث بلغت 2012

ـنـاربـالــدی
نسبة %بــ 2012بــ%20102011مؤسسات التأمین

%التطور
5للحیاةمغربیة- 1 031 5746 712 44614,699 159 66317,1736,46
3الكارت - 2 332 2093 936 89510,688 908 78716,70126,29
4حیاة- 3 343 5086 456 33411,676 988 46713,108,24
5سلیم- 4 583 0962 945 81715,285 479 76710,2786,02
2أستري- 5 205 0544 693 5805,705 352 31310,0414,03
4تأمینات بیات- 6 280 1774 927 81811,224 435 1498,32-10,00
2مجمع تونس للتأمین- 7 361 3805 127 0036,703 172 2695,95-38,13
1ستار- 8 503 7142 504 0624,002 237 9594,20-10,63
1كومار- 9 543 0541 759 2674,681 809 2523,392,84

8612,071 963908 780م/ كتاما- 10 601 6223,0076,22
2أمینة- 11 584 3282 054 8458,961 459 5482,74-28,97
7571,671 543732 388تعاونیة التأمین اإلتحاد- 12 064 7012,0045,30
5791,56104,85 4080,93834 545407 261وید التونسياللّ - 13
1241,557,23 5171,75825 292769 468تعاونیة التأمین للتعلیم- 14
-9500,01 3---الزیتونة تكافل- 15

34المجموع 667 38443 936 61010053 333 15010021,39

م د 472,857مقابل2012م د سنة 562,240غت المّدخرات الحسابیة للتأمین على الحیاة وبل
.2011سنة مقارنة مع %18,90مسجلة زیادة بـ 2010م د سنة 442,552و2011سنة 

م د
%رنسبة التطو 2012 نسبة التطور

% 2011 2010 الـبـیـانـــات

21,39 53,333 26,74 43,937 34,667 التعویضات المدفوعة صافیة من الرجوع
12,11 104,563 -6,73 93,268 100,001 تغیر مدخرات التعویضات تحت التسویة
1,75 33,78 6,28 32,02 25,74 نسق تسدید التعویضات

18,90 562,240 6,85 472,857 442,552 المدخرات الحسابیة
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:نفقات التصرف3-

بلغت نفقات التصرف بعنوان التأمین على الحیاة (نفقات إقتناء وأعباء التصرف األخرى)        
مسجلة 2010سنة دم35,803و2011م د سنة 43,832مقابل 2012م د سنة 49,599

.2012سنة %13,16زیادة قدرھا 

2012سنة %24,75األقساط الصادرة لھذا الصنف نفقات التصرف منبلغت حصةو
2011سنة %24,77أعباء التصرف األخرى) مقابل%7,02نفقات إقتناء و17,73%(
2010سنة %22,11أعباء التصرف األخرى) مقابل %7,94نفقات إقتناء و16,83%(
.أعباء التصرف األخرى)%7,90نفقات إقتناء و14,21%(

تطور مجموع نفقات التصرف مقارنة مع األقساط الصادرة
م د

2012 2011 2010
البیانات

%نسبة التطور
النسبة من 

%األقساط المبلغ
نسبة 
%التطور

النسبة من 
%األقساط المبلغ

النسبة من 
%األقساط المبلغ

19,29 17,73 35,532 29,46 16,83 29,787 14,21 23,008 نفقات اإلقتناء
0,16 7,02 14,067 9,77 7,94 14,045 7,90 12,795 أعباء التصرف األخرى

13,16 24,75 49,599 22,43 24,77 43,832 22,11 35,803 المجموع

النتائج الفنیة :4-

م د سنة 41,110فائضا ب مقابل 2012م د سنة 40,467تتاب فائضا ب سجل رصید اإلك
.2010م د سنة 20,987مقابل و ب 2011

م د 35,803و2011م د سنة 43,832مقابل 2012م د سنة 49,599بلغت نفقات التصرف 
.2010سنة 

2011سنة م د20,447مقابل 2012سنة م د25,084ا الصنف ذوبلغ الرصید المالي لھ
.                               2010م د سنة 21,431قابل م

ةم د سن4,723بـ فائضامقابل2012سنة م د2,158بفائضاسجل رصید إعادة التأمین و 
. 2010م د سنة 6,026عجز ب و 2011

د سنة م18,110وسجلت النتائج الفنیة الصافیة في صنف التأمین على الحیاة فائضا قّدربـ
وتمثل 2010م د سنة 12,641و فائض بـ 2011م د سنة 22,448مقابل فائض بـ 2012

.2012من األقساط الصادرة سنة %9,04ھذه النتائج 
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حـسـاب إسـتـغـالل صـنـف الـتـأمـیـن عـلـى الـحـیـاة 
بـالــدیـنـار

المبلغ البیانات
200 396 685 األقساط المكتسبة
200 396 685 الصادرةاألقساط

0 تغیّر مدخرات األقساط غیر المكتسبة
-159 929 879 أعباء الخدمات (أعباء التعویضات + أعباء فنیة أخرى)
-53 333 150 خدمات ونفقات مدفوعة

-104 563 225 تغیر مدخرات التعویضات تحت التسویة
-1 261 562 مّدخرات التعدیل و التوازن

-777 942 أعباء فنیة أخرى
40 466 806 اإلكتتابحاصل عملیات

-49 598 993 األعباء الصافیة لإلقتناء و التصرف
25 084 371 حاصل العملیات المالیة
2 158 236 إعادة التأمینحاصل عملیات

18 110 420 النتائج الفنیة الصافیة
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الـــمـــالحـــق
البیانات اإلحصائیة

التأمینومؤسساتأصناف  األقساط  الصادرة حسب:1البیان رقم  
ومؤسساتأصناف حسبالتعویضات المدفوعة :2البیان رقم  

التأمین
حساب اإلستغالل حسب أصناف التأمین ( عملیات :3البیان رقم  

مباشرة و عملیات مقبولة )
حساب اإلستغالل حسب أصناف التأمین ( التأمین على :4البیان رقم  

غیر الحیاة  و التأمین على الحیاة)

دلیل شركات التأمین وإعادة التأمین التونسّیة
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  1الـــبــیــــان رقـــــم

ــافاألقــسـاط   الصادرة  حـســب 2012التأمينمؤسسات  وأصــنـ
عمليات مقبولة )و( عمليات مباشرة  

دیــنـــار   ألفالـــوحـــدة : 

المجموع الزیتونة
تكافل

ت ق 
التجاري أمینة كوتیناس حیاة كارت

للحیاة
مغربیة
حیاة سلیم م.

كتاما
اللوید 
التونسي

تأمینات 
بیات

ت ت  
التعلیم

كارت مغربیة أستري تعاونیة
اإلتحاد

قات كومار ستار  أصناف التأمین

587 731
0 113

8 616 25 470 33 924 18 271 62 960 29 272 32 201 32 739 89 953 58 574 80 070 115 567 الــســـیـــــّارات

185 130 7 341 8 861 5 607 11 434 0 800 7 514 22 440 20 383 5 741 18 031 11 938 65 040 التأمین الجماعي
على المرض

126 929
0 006

1 980 8 307 5 927 4 971 2 638 24 636 22 291 8 438 1 947 15 716 13 603 16 470 أخطار مختلفة

80 674
0 026

1 743 2 215 3 848 4 704 0 274 5 581 18 224 9 174 0 940 10 051 14 004 9 889 الحریق

73 653
0 012

1 760 1 687 2 482 6 394 0 729 9 391 4 929 10 999 1 507 9 510 8 787 15 466 الــنــقــــل

10 877 3 468 6 060 0 011 0 082 0 845 0 412 القروض

6 822 3 625 0 156 1 658 0 507 0 877 الفالحيالتأمین

-0 165 -0 165 - حــــوادث الشغــــل

200 397
1 503

4 623 27 178 28 007 34 010 20 291 4 933 4 981 19 701 5 381 20 533 7 926 5 934 5 717 9 678 الحیاة
1 272 049 1 660 3 468 4 623 6 060 27 178 28 007 34 010 41 732 55 099 56 761 65 485 72 781 76 475 100 086 104 768 108 016 118 323 135 407 232 110 المجموع

13 420 0 283 0 009 0 169 2 106 9 373 1 480 المقبولةاألقساط

1 285 469 1 660 3 468 4 623 6 060 27 178 28 007 34 010 41 732 55 382 56 761 65 485 72 781 76 484 100 086 104 938 108 016 120 429 144 780 233 590 المجموع
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  2الـــبــیــــان رقـــــم

ــة ــ ــ ــويــضـــات  الـــمدفـــوعـ ــعـ 2012مؤسسات التأمينوافأصــنـــحـســبالتـ

عمليات مقبولة )و( عمليات مباشرة  
الـــوحـــدة : ألف  دیــنـــار     

المجموع كوتیناس الزیتونة
تكافل

ت ق 
التجار

ي
أمینة حیاة كارت

للحیاة
مغربیة
للحیاة سلیم كتامام.  تأمینات 

بیات
ت ت  
التعلیم

كارت  اللوید 
التونسي

أستري ربیةمغ تعاونیة
اإلتحاد

قات كومار ستار  أصناف التأمین

375 539 0 015 6 492 15 660 10 319 32  377 17  307 23 781 20 670 20 387 66 610 29 218 56 451 76 252 الــســـیـــــّارات

165 003 5 264 9 292 8 684 0 448 6  216 4 367 16 608 22 326 4 714 15 779 12 254 59 052 التأمین الجماعي
على المرض

41 643 0 002 0 267 0 199 2 869 0 101 4 019 1 226 1 260 8 499 0 397 13 532 3 509 5 763 لفةأخطار مخت

69 707 0 004 0 163 0 505 5 917 0 011 10 428 10 598 7 076 17 386 0 057 10 049 4 286 3 226 الحریق

6 558 0 004 0 606 0 263 0 627 0 001 2 630 0 823 1 809 0 640 0 023 1 260 0 792 -2 919 الــنــقــــل

-3 612 -4 474 0 004 - 0 351 0 077 القروض

4 476 3 354 0 080 0 377 0 170 0 495 الفالحيالتأمین

3 483 0 331 0 480 0 065 0 128 0 505 0 444 1 531 حــــوادث الشغــــل

53 333 0 004 1 460 6 988 8 909 9 160 5 480 1 602 4 435 0 825 0 835 5 352 1 065 3 172 1 809 2 238 الحیاة
716 131 -4 474 0 029 0 435 1 460 6 988 8 909 9 160 18 271 31 205 32 851 33 763 41 431 41 775 53 356 69 239 72 867 73 684 80 040 145 143 المجموع

9 933 0 079 0 001 0 037 1 553 7 482 0 780 المقبولةاألقساط

726 064 -4 474 0 029 0 435 1 460 6 988 8 909 9 160 18 271 31 283 32 851 33 763 41 432 41 775 53 394 69 239 72 867 75 237 87 523 145 923 المجموع
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 3الـــبــیــــان رقـــــم
2012حـســب أصــنـــاف  التأمين  حساب اإلستغالل

)عمليات مقبولةو( عمليات مباشرة  
دیــنــارألفالــوحـــدة :  

المجموع العملیات
المقبولة المجموع الحیاة حوادث

الشغل
التأمین
الفالحي القرض لالنق الحریق أخطار

مختلفة
التأمین
الجماعي
ضد المرض

السیارات

1 266 492 13 158 1 253 334 200 397 - 0 165 6 764 11 158 76 814 77 839 124 916 185 275 570 355 أقساط التأمین الصافیة                           1
1 285 469 13 420 1 272 049 200 397 - 0 165 6 822 10 877 73 653 80 674 126 929 185 130 587 730 كتسبة  أقساط التأمین المصأقساة أقس 2
-18 977 - 0 262 -18 715 0 0 -0 058 0 280 3 160 -2 835 -2 013 0 145 -17 395 تغیر مدخرات أقساط  التأمین غیر المكتسبة 3
-939 756 -9 630 -930 126 -159 930 -1 350 -4 964 1 689 -10 194 -68 575 -35 094 -166 245 -485 463 أعباء الخدمات   4
-726 064 -9 933 -716 131 -53 333 - 3 483 -4 476 3 612 -6 558 -69 707 -41 643 -165 003 -375 539 التعویضات المدفوعة 5
-207 562 0 341 -207 903 -104 563 1 155 -1 404 -0 116 -2 974 3 219 6 347 -0 566 -109 001 ات تحت التسویةتغیر مدخرات التعویض 6
-1 757 0 -1 757 -1 262 0 0 009 -0 479 0 0 0 070 -0 097 0 و التوازن               تغیر مدخرات التعدیل 7
-4 372 -0 037 -4 335 - 0 772 0 978 0 906 -1 328 -0 662 -2 086 0 132 -0 580 -0 924 أعباء فنیة أخرى 8
326 736 3 529 323 208 40 467 -1 515 1 800 12 847 66 620 9 264 89 823 19 030 84 872 حاصل عملیات اإلكتتاب   9
-143 558 -2 603 -140 655 - 35 532 0 012 -0 907 -1 233 -6 995 -11 662 -13 576 -10 945 -60 119 عموالت اإلقتناء 10
-121 829 -0 789 -121 040 -14 067 - 0 338 -0 607 -1 626 -6 251 -8 049 -15 715 -13 559 -60 827 أعباء التصرف األخرى                            11
-265 386 -3 392 -261 995 - 49 599 - 0 325 -1 514 -2 859 -13 246 -19 711 -29 291 -24 503 -120 946 األعباء الصافیة لإلقتناء و التصرف  12
104 400 0 398 104 002 29 013 1 299 0 532 0 507 2 951 6 829 8 435 4 271 50 164 الصافیة للتوظیفاتاإلیرادات 13
-10 706 -0 006 -10 700 - 3 929 0 0 002 -0 325 -1 866 -0 383 -1 289 -2 265 -0 645 المساھمة في النتائج 14
93 695 0 392 93 303 25 084 1 299 0 534 0 182 1 085 6 446 7 146 2 007 49 519 حاصل العملیات المالیة  15
-251 225 -0 238 -250 988 -20 106 0 001 -4 667 -7 624 -56 629 -56 942 -69 245 -3 592 -32 184 المسندة لمعیدي التأمینأقساط التأمین 16
103 474 0 057 103 417 4 570 0 724 2 000 -4 242 7 344 63 637 23 864 1 284 4 236 التعویضات المدفوعةحصة معیدي التامین في 17
-5 696 0 052 - 5 748 10 206 - 0 865 0 774 -0 139 3 104 -6 596 -16 123 0 321 3 569 المدخرات الفنیة  حصة معیدي التامین في 9 39618
0 989 0 0 989 0 283 0 0 258 0 209 0 497 -0 936 0 678 0 0 المساھمة في النتائجحصة معیدي التامین في 191 0
52 770 0 011 52 759 7 167 0 0 551 2 059 7 657 14 584 11 739 0 314 8 689 نمعیدي الـتأمیعموالت مقبولة من 20

-0 250 0 - 0 250 0 037 0 0 0 -0 014 -0 171 -0 059 0 -0 042 من الموارد و المصاریفعناصر أخرى
مة معیدي التأمینذفي 

21

-99 938 -0 118 -99 821 2 158 - 0 140 -1 083 -9 738 -38 042 13 576 -49 147 -1 674 -15 732 حاصل عملیات  إعادة التامین 22
55 106 0 411 54 695 18 110 -0 681 -0 263 0 432 16 417 9 576 18 531 -5 141 -2 286 النتائج الفنیة                                     23
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 4الـــبــیــــان رقـــــم
2012حـســب أصــنـــاف  التأمين  حساب اإلستغالل  

)التأمين على الحياةوالتأمين على غير  الحياة( 
الــوحـــدة :  ألف ديــنــار

المجموع الحیاة المجموع العملیات
المقبولة

حوادث
الشغل

التأمین
الفالحي ضالقر النقل الحریق أخطار

مختلفة
التأمین
الجماعي

لمرضضد ا
السیارات

1 266 492 200 397 1 066 095 13 158 - 0 165 6 764 11 158 76 814 77 839 124 916 185 275 570 355 أقساط التأمین الصافیة                           1

1 285 469 200 397 1 085 072 13 420 - 0 165 6 822 10 877 73 653 80 674 126 929 185 130 587 730 كتسبة  أقساط التأمین المصأقساة أقس 2

-18 977 0 -18 977 - 0 262 0 -0 058 0 280 3 160 -2 835 -2 013 0 145 -17 395 تغیر مدخرات أقساط  التأمین غیر المكتسبة 3
-939 756 -159 930 -779 826 -9 630 -1 350 -4 964 1 689 -10 194 -68 575 -35 094 -166 245 -485 463 أعباء الخدمات   4
-726 064 -53 333 -672 731 -9 933 - 3 483 -4 476 3 612 -6 558 -69 707 -41 643 -165 003 -375 539 التعویضات المدفوعة 5
-207 562 -104 563 -102 999 0 341 1 155 -1 404 -0 116 -2 974 3 219 6 347 -0 566 -109 001 ضات تحت التسویةتغیر مدخرات التعوی 6

-1 757 -1 262 -0 496 0 0 0 009 -0 479 0 0 0 070 -0 097 0 و التوازن               تغیر مدخرات التعدیل 7
-4 372 - 0 772 -3 600 -0 037 0 978 0 906 -1 328 -0 662 -2 086 0 132 -0 580 -0 924 أعباء فنیة أخرى 8

326 736 40 467 286 270 3 529 -1 515 1 800 12 847 66 620 9 264 89 823 19 030 84 872 حاصل عملیات اإلكتتاب   9
-143 558- 35 532 -108 025 -2 603 0 012 -0 907 -1 233 -6 995 -11 662 -13 576 -10 945 -60 119 عموالت اإلقتناء 10
-121 829-14 067 -107 762 -0 789 - 0 338 -0 607 -1 626 -6 251 -8 049 -15 715 -13 559 -60 827 أعباء التصرف األخرى                            11
-265 386 - 49 599 -215 787 -3 392 - 0 325 -1 514 -2 859 -13 246 -19 711 -29 291 -24 503 -120 946 األعباء الصافیة لإلقتناء و التصرف  12
104 400 29 013 75 387 0 398 1 299 0 532 0 507 2 951 6 829 8 435 4 271 50 164 الصافیة للتوظیفاتاإلیرادات 13
-10 706 - 3 929 -6 777 -0 006 0 0 002 -0 325 -1 866 -0 383 -1 289 -2 265 -0 645 المساھمة في النتائج 14
93 695 25 084 68 610 0 392 1 299 0 534 0 182 1 085 6 446 7 146 2 007 49 519 حاصل العملیات المالیة  15
-251 225 -20 106 -231 120 -0 238 0 001 -4 667 -7 624 -56 629 -56 942 -69 245 -3 592 -32 184 المسندة لمعیدي التأمینأقساط التأمین 16
103 474 4 570 98 904 0 057 0 724 2 000 -4 242 7 344 63 637 23 864 1 284 4 236 التعویضات المدفوعةحصة معیدي التامین في 17

-5 696 10 206 -15 903 0 052 - 0 865 0 774 -0 139 3 104 -6 596 -16 123 0 321 3 569 المدخرات الفنیة    حصة معیدي التامین في 18
0 989 0 283 0 706 0 0 0 258 0 209 0 497 -0 936 0 678 0 0 المساھمة في النتائجحصة معیدي التامین في 19
52 770 7 167 45 592 0 011 0 0 551 2 059 7 657 14 584 11 739 0 314 8 689 نمعیدي الـتأمیعموالت مقبولة من 20

-0 250 0 037 -0 287 0 0 0 0 -0 014 -0 171 -0 059 0 -0 042 من الموارد و المصاریفعناصر أخرى
مة معیدي التأمینذفي 

21

-99 938 2 158 -102 097 -0 118 - 0 140 -1 083 -9 738 -38 042 13 576 -49 147 -1 674 -15 732 حاصل عملیات  إعادة التامین 22
55 106 18 110 36 996 0 411 -0 681 -0 263 0 432 16 417 9 576 18 531 -5 141 -2 286 النتائج الفنیة                                     23
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دلیل شركات التأمین وإعادة التأمین التونسیّة- ب

:تــأمــینــات بیــــــات- 1
 محمد الھادي السعداويالسّید الرئیس المدیر العـام
تونس1053-حدائق البحیرة –عمارة تأمینات بیات ـــــا  عنــــــــوانھــــــ
00.216.71.197.820رقــــــم الھــــاتــــف
  00.216.71.197.810رقــــــم الفــــاكـــس
         البریــد اإللكترونــيgeneral@assurancesbiat.com.tn
                  موقع الوابwww.assurancesbiat.com.tn

ـــحـــــاد :التــأمیــن التــعــاونـــي اإلتّ - 2
 األمجد بوخریصالسّید المــــــدیر العــــــــام
  تونس البلفیدیر1002-، نھج موریطانیا 15عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.784.544رقــــــم الھــــاتــــف
     00.216.71.788.810رقــــــم الفــــاكـــس
ــد اإللكترونــي       البریami.ass@planet.tn
                  موقع الوابwww.assurancesami.com.tn

كـــتـــامــا" :م. الصندوق التونسي للتأمین التعاوني الفالحي "مجمع - 3
النصريمنصورالسیّدالعــــــــامالمــــــدیر
تونس1069-ثامرالحبیبشارع،6عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.340.933الھــــاتــــفرقــــــم
00.216.71.332.276فــــاكـــسالرقــــــم
اإللكترونــيالبریــدctama@planet.tn
         موقع الوابwww.assurancesbiat.com.tn

شركة التأمین على الحیاة  "حـــیـــــــاة" :- 4
السّید رشید بن جمیعالرئیس المدیر العـام
  تونس 0011–عمارة كومار شارع الحبیب بورقیبةعنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.333.400رقــــــم الھــــاتــــف
      00.216.71.254.099رقــــــم الفــــاكـــس
البریــد اإللكترونــيdg@hayett.com.tn
                  موقع الوابwww.hayet.com.tn

شركة التأمین وإعادة التأمین "أســـتــــــري" :- 5
يعبد المنعم القلصالسّید الرئیس المدیر العـام
  تونس-1002، شارع خیر الّدین باشا 45عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.791.211رقــــــم الھــــاتــــف
      00.216.71.794.723رقــــــم الفــــاكـــس
البریــد اإللكترونــيcourrier@astree.com.tn
                  موقع الوابwww.astree.com.tn
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"الكــــارت" :الشركة التونسیّة األوروبیّة للتأمین وإعادة التأمین- 6
السّید حسین الّدغريالرئیس المدیر العـام
  تونس1082-المركز الحضري الشمالي4عمار كارت  تقسیم ب س عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.184.000رقــــــم الھــــاتــــف
       00.216.71.184.184رقــــــم الفــــاكـــس
البریــد اإللكترونــيdgen@carte.com.tn
                  موقع الوابwww.carte.com.tn

شركة البحر المتوّسط  للتأمین وإعادة التأمین "كــــومـــار" :- 7
جمیعبنرشیدالسیّدس المدیر العـامالرئی
تونس1001-بورقیبةالحبیبشارعكومارعمارةعنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.340.899الھــــاتــــفرقــــــم
00.216.71.344.778الفــــاكـــسرقــــــم
اإللكترونــيالبریــدdg@comar.com.tn
                  موقع الوابwww.comar.com.tn

ة  "كــوتـیــنــاس" :الشركة التونسیّة لتأمین التجارة الخارجیّ - 8
ة سھیلة شبشوبالسّیدالرئیس المدیر العـام
  مونبلیزیر تونس-1073نھج برجین 14عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.908.600رقــــــم الھــــاتــــف
      00.216.71.909.439رقــــــم الفــــاكـــس
 اإللكترونــيالبریــدcotunacedg@planet.tn
                  موقع الوابwww.cotunace.com.tn

مجمع تونس للتأمین "قـــــــــات" :- 9
 السّید محمد الدخیليالمدیر العـامالرئیس
  البلفیدیرتونس-1002شارع الھادي شاكر 94-92عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.843.900رقــــــم الھــــاتــــف
       00.216.71.783.607رقــــــم الفــــاكـــس
        البریــد اإللكترونــيgat@gat.com.tn
                  موقع الوابwww.gat.com.tn

تـأمیــنــات القـــروض التــجــــاریــــة :- 10
السّید مراد سعیدالمــــــدیر العــــــــام
  تونس-1002، مونبلیزیر 8010نھج 7,عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.903.565رقــــــم الھــــاتــــف
       00.216.71.901.998رقــــــم الفــــاكـــس
البریــد اإللكترونــيinfo@assurcredit.com.tn
                  موقع الوابwww.assurcredit.com.tn

ــم :تــعــاونــیــّة الــتــأمیـــن للتــعــلیــ- 11
السّید لطفي بالزرقةالمــــــدیر العــــــــام
  تونس1055–. نھج بلجیكیا 13عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.322.333رقــــــم الھــــاتــــف
       00.216.71.324.147رقــــــم الفــــاكـــس
البریــد اإللكترونــيmae.assurances@mae.tn
                  موقع الوابwww.mae.com.tn
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یّة للتأمین وإعادة التأمین "اللّـــویــد التـــونــســـي" :الشركة التونس- 12
 الطیب البیاحيالمــــــدیر العــــــــام      السّیدالرئیس
  تونس 1053- ضفاف البحیرة–عمارة اللوید شارع الطاھر الحداد عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.962.777رقــــــم الھــــاتــــف
     00.216.71.962.440رقــــــم الفــــاكـــس
البریــد اإللكترونــيgeneral@lloyd.com.tn
                  موقع الوابwww.lloyd.com.tn

مین "مغـــربــیــة" :الشركة التونسیة للتأمین وإعادة التأ- 13
السّید عبد العزیز دربالالمــــــدیر العــــــــام
  تونس1002-نھج فلسطین ,64عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.788.800رقــــــم الھــــاتــــف
        00.216.71.788.334رقــــــم الفــــاكـــس
اإللكترونــيالبریــدmarketing@magassur.com.tn
                  موقع الوابwww.maghrebia.com.tn
" :للحیاةمغـــربــیــةال"شركة التأمین على الحیاة - 14
حسینالحبیب بنالسّید المــــــدیر العــــــــام
  تونس1002-العربیة السعودیةنھج ,24عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.840.488رقــــــم الھــــاتــــف
        00.216.71.843.993رقــــــم الفــــاكـــس
contact@maghrebiavie.com.tnالبریــد اإللكترونــي-
www.maghrebia.com.tnموقع الواب                  -

شركة التأمینات "ســــلــیــــم" :- 15
سامي بنواسالسّید المــــــدیر العــــــــام
  تونس1003–المركز الحضري الشمالي –عمارة تامینات سلیم عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.948.700رقــــــم الھــــاتــــف
        00.216.71.948.364رقــــــم الفــــاكـــس
البریــد اإللكترونــيass.salim@planet.tn
                  موقع الوابwww.salim.com.tn

الشركة التونسیة للتأمین وإعادة التأمین "ســـتـــار" :- 16
األسعد زّروقالسّید یس المدیر العـامالرئ
  تونس1080-حدیقة شارع باریسعنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.340.866رقــــــم الھــــاتــــف
      00.216.71.340.835رقــــــم الفــــاكـــس
البریــد اإللكترونــيstar@star.com.tn
                  موقع الوابwww.star.com.tn

شركة التأمین على الحیاة "أمـــیـــنـــــة" :- 17
السّید محمد الدخیليیر العـامالرئیس المد
  البلفیدیرتونس-1002شارع الھادي شاكر 94-92عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.843.900رقــــــم الھــــاتــــف
       00.216.71.783.607رقــــــم الفــــاكـــس
        البریــد اإللكترونــيgat@gat.com.tn
                  موقع الوابwww.amina.com.tn



103

" :الكارت للحیاة"عتى الحیاة شركة التأمین- 18
السید ة  عفیفة بوغزوالمدیر العـام
  تونس1082-المركز الحضري الشمالي4عمار كارت  تقسیم ب س عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.184.160رقــــــم الھــــاتــــف
       00.216.71.184.170رقــــــم الفــــاكـــس
البریــد اإللكترونــيmarketing@carte.com.tn
                  موقع الوابwww.carte.com.tn

:لزیتونة تكافلا- 19
مكرم بن ساسيالسیدالمدیر العـام
  تونس1053-حدائق البحیرة  –عمار " زیتونة تكافل " شارع العملة عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.198.080رقــــــم الھــــاتــــف
       00.216.71.198.170رقــــــم الفــــاكـــس
         البریــد اإللكترونــيcontact@zitounatakaful.com
موقع الوابwww.zitounatakaful.com.tn

:األمانة تكافل- 20
 عبد اللطیف شعبانالسیدالعـامالمدیر
  مونبلیزیر تونس-1073نھج برجین 13عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.70.015.160رقــــــم الھــــاتــــف
       00.216.70.015.152رقــــــم الفــــاكـــس
         البریــد اإللكترونــيa.chaabane@elamanatakaful.com
                  موقع الواب.com.tnelamanatakafulwww.
:التجاري تأمین- 21
الشرایبيعلي السیدالمدیر العـام
  تونس-1002شارع الحریة  95عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.141.400رقــــــم الھــــاتــــف
       00.216.71.141.494رقــــــم الفــــاكـــس
         البریــد اإللكترونــي
                  موقع الواب

ونسیة إلعادة التأمین "اإلعـــادة التـــونــســیــــّة" :الشركة الت- 22
لمیاء بن محمودة السیدالرئیس المدیر العـام
  تونس-مونبلیزیر1073-29ص ب –نھج برجین 7عنــــــــوانھـــــــــــا
00.216.71.904.911رقــــــم الھــــاتــــف
00.216.71.906.173ــــاكـــس       رقــــــم الف
         البریــد اإللكترونــيtunisre@tunisre.com.tn
                  موقع الوابwww.tunisre.com.tn


