
 2009 جوان 30 مؤّرخ في 01/2009ترتيب عدد 
يتعّمق بضبط اإلجراءات الخاّصة بإسداء الخدمات اإلدارّية المتعّمقة  

بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ  
الواجبات المحمولة عمى مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين  

 
إّن رئيس مجمس الهيئة العاّمة لمتأمين،  

 

 المؤّرخ 1992 لسنة 24بعد اإلّطالع عمى مجّمة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 
تمامها بالقانون عدد 1992 مارس 9في   13 المؤّرخ في 2008 لسنة 8 كما تّم تنقيحها وا 

 60 و58 و54 ثالثا و50 و50 و48 و47 و46 و44 وخاّصة الفصول 2008فيفري 
   منها، 198 و187 و92 و 76 و75 و74 و73 و72 و71 و70 و69 و68 و67 و61و
 

 ،  2009 جوان 30وعمى مداوالت مجمس الهيئة العاّمة لمتأمين بتاريخ 
 

:  يصدر الترتيب اآلتي نّصه
 

:  الفصل األّول
لغرض الحصول عمى مختمف التراخيص المنصوص عميها بمجّمة التأمين والمتعّمقة 

بمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ومختمف المهن الخاّصة بقطاع التأمين أو 
القيام بواجب اإلعالم أو تنفيذ الواجبات المحمولة عمى مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة 

التأمين، توّجه المطالب والممّفات المتعّمقة بها وفقا لإلجراءات والشروط وحسب اآلجال 
.  الممحقة بهذا الترتيب17 إلى 1المضبوطة بالبطاقات من 

 

:  الفصل الثاني
 . يدخل هذا الترتيب حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اإلشعار به

 

 2009 جوان 30تونس في 
 رئيس مجمس الييئة العاّمة لمتأمين 



  01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 1البـطاقــة عـدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
 

الترخيص لمتأمين بالخارج    االلتزامات  / طبيعة الخدمة
اكتتاب عقود تأمين المسؤولّية المينّية لممجّيز البحري والناقل موضوعيا  

. البحري بالخارج 
 من مجّمة التأمين  44الفصل المراجع القانونّية والترتيبّية  

وزير المالّية باقتراح من الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   
  

اإلجراءات 
   مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  

  البمفيدير  تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان
أو مكتب الضبط المركزي لوزارة المالّية   

 القصبة- ساحة الحكومة : العنوان
مطمب ترخيص باسم وزير المالّية  -الوثائق المطموبة  

أو مشروع /عرض التأمين المقّدم من الشركة األجنبّية و -
عقد التأمين  

 
مراحل الخدمة  

دراسة الممّف من طرف مصالح الييئة   -المراحل  
 توجيو طمب في استكمال المعطيات عند االقتضاء  -

 عرض الممّف عمى أنظار وزير المالّية  -

توجيو مراسمة في خصوص إسناد الترخيص إلى البنك  -
.     المركزي التونسي مع نسخة لإلعالم لطالب الترخيص

من تاريخ إيداع ممّف كامل الشروط    (1)شير آجال الرّد  
 



  01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 2البـطاقــة عـدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 

واجب التوجيو   اإللتزامات / طبيعة الخدمة 
مشاريع الشروط العاّمة لعقود التأمين والتنقيحات المدخمة عمييا   موضوعيا  

   من مجّمة التأمين46الفصل المراجع القانونّية والترتيبّية 
الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   

  

اإلجراءات 
 مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  

  البمفيدير  تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان
. قبل الشروع في النشر لدى العموم (1)شير آجال توجيو الممّف 
مطمب لقبول المشاريع المعروضة باسم رئيس الييئة العاّمة  -الوثائق المطموبة  

. لمتأمين
ثالث نسخ من مشروع الشروط العاّمة مصحوبة بنماذج الشروط  -

الخاّصة ومطبوعة اإلعالم بالخطر والتعريفة المزمع تطبيقيا أو 
المذّكرة الفنّية بالنسبة لعقود التأمين عمى الحياة والتعريفة 

المشيود بصّحتيا من قبل خبير إكتواري مرسم بالسجّل الذي 
.  تمسكو الجمعّية المينّية لمؤسسات التأمين

  

 مراحل الخدمة

دراسة المشاريع المعروضة من قبل مصالح الييئة  المراحل  
يتّم إعالم المؤسسة الموّجية لمشروع الشروط العاّمة لعقد  -آجال الرّد  

التأمين أو مشروع التنقيحات المدخمة عمييا بمالحظات الييئة 
 . يوما من تاريخ التوجيو30خالل أجل أقصاه 

يسري نفس األجل المذكور أعاله عند إعادة توجيو الشروط  -
 . العاّمة بعد تعديميا

وفي جميع الحاالت، يتّم إعالم المؤسسة المعنّية كتابّيا برفض  -
أو قبول المشاريع المعروضة في أجل شير من تاريخ آخر 

.  مراسمة 



  01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 3البــطاقــة عــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 

واجب التوجيو االلتزامات / طبيعة الخدمة 
التعريفات والمذّكرات الفنّية  موضوعيا  

   من مجّمة التأمين47الفصل المراجع القانونّية والترتيبّية  
الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   

 

اإلجراءات 
 مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  

 البمفيدير  تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان
.  قبل إدخال التعريفات حيز التطبيقآجال توجيو الممّف 
. مطمب لقبول المشاريع المعروضة باسم رئيس الييئة العاّمة لمتأمين -الوثائق المطموبة  

ثالث نسخ من مشروع التعريفة أو المذّكرة الفنّية بالنسبة لعقود  -
التأمين عمى الحياة والتعريفة مشيود بصّحتيا من طرف خبير 
إكتواري مرسم بالسجّل الذي تمسكو الجمعّية المينّية لمؤسسات 

.  التأمين
  

 مراحل الخدمة

.  دراسة المشاريع المعروضة من قبل مصالح الييئة المراحل  
يتّم إعالم المؤسسة الموّجية لمتعريفات بمالحظات الييئة خالل أجل  -آجال الرّد  

 أيام إذا تعّمق األمر بتنقيحات عمى تعريفات ويرتفع ىذا 10أقصاه 
األجل إلى ثالثين يوما إذا تعّمقت التعريفات بمشروع شروط عامة 

 .لعقد تأمين جديد

تسري نفس اآلجال المذكورة أعاله عند إعادة توجيو التعريفات أو  -
 . المذّكرات الفنّية بعد تعديميا طبقا لمالحظات الييئة

وفي جميع الحاالت، يتّم إعالم المؤسسة المعنّية كتابّيا برفض أو  -
.  قبول المشاريع المعروضة في أجل شير من تاريخ آخر مراسمة



  01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 4البــطاقــة عـــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 

ترخيص    االلتزامات /طبيعة الخدمة
إحداث مؤسسة تأمين    موضوعيا  

   من مجّمة التأمين50 و48الفصول  -المراجع القانونّية والترتيبّية   
 والمتعّمق بضبط 2008جويمية  7 المؤرخ في 2008 لسنة 2553األمر عدد  -

نسب ومبالغ وطرق استخالص المساىمة الراجعة لمييئة العامة لمتأمين 
 . من مجمة التأمين198والمنصوص عمييا بالفصل 

 الصادر عن الييئة والمتعّمق بتحديد المسّيرين 02/2009الترتيب عدد  -
الرئيسيّين ومحتوى ممّفات اإلعالم بخصوص التعيينات المعتزم القيام بيا عمى 

 .مستوى ىياكل اإلدارة والتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين
وزير المالّية باقتراح من الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   

 
اإلجراءات 

 مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  
 البمفيدير  تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان

:  ممّف إمكانّية بعث المؤسسة والذي يمنح عمى أساسو الترخيص المبدئي -  Iالوثائق المطموبة  
مطمب ترخيص باسم وزير المالّية يبّين أصناف التأمين المزمع استغالليا  - 1
:  دراسة جدوى تتضّمن خاّصة العناصر التالية- 2

برنامج نشاط عمى مدى خمس سنوات يتضّمن القوائم المالّية التقديرّية مع  -
.  توضيح مختمف الفرضّيات التي تّم اعتمادىا

.  التوّقعات المتعّمقة بيامش المالءة المالّية عمى مدى الفترة المذكورة -
اإلمكانّيات المالّية التي سيتّم رصدىا عمى مدى الفترة المذكورة   -
 مصاريف التأسيس والتوّقعات المتعّمقة بتطّور نفقات التّصرف  -

مذّكرات تفصيمّية حول المنتوجات التأمينّية التي تعتزم المؤسسة تسويقيا  -
. وأسس ضبط التعريفات المتعّمقة بيا

مخّطط إعادة التأمين   -
اإلستراتيجّية التسويقّية التي سيتّم اعتمادىا   -
 مشروع الييكل التنظيمي لمشركة والوسائل البشرّية  -

 .الوسائل التقنّية المعتزم تخصيصيا  -

 
 ثالثا من مجّمة التأمين المتعّمق بأعضاء 50ممّف اإلعالم المنصوص عميو بالفصل - 3

مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة و ىيئة اإلدارة الجماعّية والمسّيرين الرئيسّين طبقا 



 الصادر عن الييئة والمتعّمق بتحديد المسّيرين الرئيسيّين 02/2009لمترتيب عدد 
ومحتوى ممّفات اإلعالم بخصوص التعيينات المعتزم القيام بيا عمى مستوى ىياكل 

.  اإلدارة والتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين
بيان ىيكمة رأس المال بالنسبة لمشركات خفّية االسم مع تقديم البيانات والوثائق - 4

:  التالية
  5المساىمين من األشخاص المعنويّين الذين تتجاوز حّصتيم%  :

 االسم والمقّر االجتماعي  -

نسخة من الترخيص لممارسة النشاط حسب القوانين الخاّصة التي يخضع  -
إلييا الشخص المعنوي  

 قائمة في المسّيرين الرئيسّيين  -

 ىيكمة رأس المال  -

بيان ىيكمة المجّمع في صورة انتماء المؤسسة المزمع إحداثيا إلى مجموعة  -
 شركات  

القوائم المالّية المتعّمقة بالسنة المحاسبّية المنقضية والقوائم المالّية المجّمعة  -
 عند االنتماء إلى مجموعة من الشركات 

 . العقوبات التي يمكن أن تكون قد صدرت ضّد الشخص المعنوي -

نسبة ىامش المالءة المالّية إذا كان الشخص المعنوي مؤسسة تأمين أو  -
 . إعادة تأمين أو مؤسسة قرض

  5المساىمين من األشخاص الطبيعيّين الذين تتجاوز حّصتيم%  :
مع تقديم وثيقة  (االسم والمقب، الجنسّية، مقّر اإلقامة  )البيانات الشخصّية  -

رسمّية تثبت اليوّية  
  لم يمّر عمى تاريخ استخراجيا أكثر من سنة 3بطاقة عدد  -

 .  تصريح عمى الشرف في عدم التفميس أو التحجير من إدارة األمالك -

مذّكرة تفصيمّية حول تكوين صندوق : بالنسبة لممؤسسات ذات الصبغة التعاونّية- 5
 . المال المشترك

 .نسخة من مشروع القانون األساسي لممؤسسة- 6

 

 

 

 

 
II - ممّف قانوني يودع بعد الترخيص المبدئي لمحصول عمى الترخيص النيائي:   
نسخة من التصريح باالكتتاب  - 1
نسخة من وصل اإلعالن بالرائد الرسمي لمجميورّية التونسّية - 2
نسخة من وصل الترسيم في السجّل التجاري  - 3



قائمة المكتتبين في رأس مال المؤسسة  - 4
نسخة من القانون األساسي  - 5
محضر الجمسة العاّمة التأسيسية لممؤسسة  - 6
محضر االجتماع األّول لمجمس اإلدارة  - 7
   .يجب أن تكون الوثائق المطموبة مطابقة لألصل : مالحظة *

  

شروط االنتفاع 
.  أن تكون مؤسسة خاضعة لمتشريع التونسي (1
.  أن تكون في شكل شركة خفّية االسم أو شركة ذات صبغة تعاونّية أو صندوق تعاوني فالحي (2
:  أن يكون رأس المال األدنى كما يمي (3
: بالنسبة لمشركات الخفّية االسم* 
.  عشرة ماليين دينار مسددة بالكامل بالنسبة لممؤسسات التي تمارس صنفين أو أكثر من أصناف التأمين- 
.   ثالثة ماليين دينار مسددة بالكامل بالنسبة لممؤسسات التي تمارس صنفا واحدا من أصناف التأمين- 
.  يبمغ صندوق المال المشترك األدنى مميون وخمس مائة ألف دينار: بالنسبة لمشركات ذات الصبغة التعاونّية* 
:  كما يؤخذ بعين اإلعتبار لمنح الترخيص العناصر التالية (4

إمكانية بعث المؤسسة   - 
قدرتيا عمى الوفاء بإلتزاماتيا  - 
برنامج نشاطيا  - 
اإلمكانيات التقنية والمالية المعتمدة  - 
ىيكمة رأس ماليا أو صندوق ماليا المشترك  - 
مؤىالت مسيري المؤسسة  - 
  

مراحل الخدمة 
 تتّم دراسة الممّف من طرف مصالح الييئة التي يمكن لمغرض أن تطمب مدىا بجميع  -المراحل  

. اإلرشادات والوثائق التي تراىا ضرورّية
 . يبدي مجمس الييئة رأيو في خصوص قبول أو رفض الترخيص لوزير المالية -

.  تعمم الييئة الشخص الطبيعي أو المعنوي الطالب لمترخيص بقرار وزير المالّية -
.  أشير ابتداء من تاريخ استيفاء جميع اإلرشادات المطموبة (4)أربعة آجال الرّد  

معموم الحصول عمى 
الترخيص 

تدفع بالحساب الجاري لمييئة العامة لمتأمين المفتوح   دينار عن كل صنف تأمين1000
لدى الشركة التونسية لمبنك فرع محّمد الخامس تحت عدد 

10.011.125.101161.6788.13( RIB)  وذلك في أجل شير بداية من تاريخ طمب
. التسديد
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 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
واجب اإلعالم     االلتزامات / طبيعة الخدمة
تكوين مؤسسة إعادة تأمين    موضوعيا  

   من مجّمة التأمين48الفصل  -المراجع القانونّية والترتيبّية  
 والمتعّمق 2002 سبتمبر 02قرار وزير المالّية المؤّرخ في  -

 . من مجّمة التأمين48بضبط محتوى الممّف الوارد بالفصل 

 الصادر عن الييئة والمتعّمق بتحديد 02/2009الترتيب عدد  -
المسّيرين الرئيسيّين ومحتوى ممّفات اإلعالم بخصوص 
التعيينات المعتزم القيام بيا عمى مستوى ىياكل اإلدارة 
  . والتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين

وزير المالية  السمطة المختّصة   
 

اإلجراءات 
 مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  

 البمفيدير  تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان
من تاريخ التكوين   (1)شير آجال توجيو الممّف  
محضر الجمسة العاّمة التأسيسية  - الوثائق المطموبة  

نسخة من النظام األساسي  - 
قائمة في أعضاء مجمس اإلدارة أو أعضاء مجمس المراقبة وىيئة - 

اإلدارة الجماعّية حسب الحالة والمديرين العاّمين وكّل شخص مدعو 
لمقيام بوظائف مماثمة مع إحالة ممّف إعالم لمغرض طبقا لمقتضيات 

 الصادر عن الييئة والمتعّمق بتحديد المسّيرين 02/2009الترتيب عدد 
الرئيسيّين ومحتوى ممّفات اإلعالم بخصوص التعيينات المعتزم القيام 

بيا عمى مستوى ىياكل اإلدارة والتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات 
  . إعادة التأمين

قائمة المكتتبين في رأس المال بالنسبة لمشركات خفّية االسم أو - 
ىيكمة صندوق المال المشترك بالنسبة لشركات إعادة التأمين ذات 

. الصبغة التعاونّية
نسخة من التصريح باالكتتاب  - 
نسخة من وصل الترسيم في السجّل التجاري  - 
برنامج النشاط لمثالث سنوات المقبمة واإلمكانيات التقنية المعتمدة - 



قائمة معيدي التأمين المتعامل معيم  - 
نسخة من وصل اإلعالن بالرائد الرسمي لمجميورّية التونسّية  - 
 
  .يجب أن تكون الوثائق المطموبة مطابقة لألصل : مالحظة *

شروط اإلنتفاع 
 أن تكون مؤسسة خاضعة لمتشريع التونسي  (1

.  أن تكون في شكل شركة خفّية االسم أو شركة ذات صبغة تعاونّية أو صندوق تعاوني فالحي (2
أن تعمم وزير المالّية بتكوينيا في أجل شير من تاريخو وأن توّجو في نفس اآلجال ممّفا يحتوي  (3

.  عمى الوثائق المذكورة أعاله 
 

 الخدمة مراحل
 تتّم دراسة الممّف من طرف مصالح الييئة التي يمكن لمغرض أن تطمب مدىا بجميع اإلرشادات  -

. والوثائق التي تراىا ضرورّية
.  تبدي الييئة رأييا في خصوص ممف التكوين لوزير المالية -



 01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 6البـــطاقــة عـــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
ترخيص     اإللتزامات  / طبيعة الخدمة 
عادة التأمين غير المقيمة   موضوعيا   إحداث مؤسسات التأمين وا 

   من مجّمة التأمين68 و67الفصمين  -المراجع القانونّية والترتيبّية 
 2009 أوت 12 المؤّرخ في 2009 لسنة 64القانون عدد  -

  . والمتعّمق بإصدار مجّمة إسداء الخدمات المالّية لغير المقيمين 
. وزير المالّية باقتراح من الييئة العامة لمتأمينالسمطة المختّصة   

 
اإلجراءات 

 مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  
 البمفيدير  تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان

أو مكتب تمثيمي أو  (Succursale) تكوين فرع لمشركة األم  (1الوثائق المطموبة  
(:   Filiale)شركة تابعة ليا 

مطمب ترخيص باسم وزير المالّية يبّين مختمف أصناف التأمين - 
. المزمع ممارستيا

تفويض يمنحو مجمس إدارة الشركة إلدارتيا العاّمة قصد فتح فرع  -
لمشركة األم أو تأسيس شركة تابعة ليا بالبالد التونسّية أو مكتب 

. تمثيمي
سيرة ذاتّية لمشخص الذي سيقع تكميفو بإدارة الفرع أو الشركة - 

. التابعة لمشركة األم أو المكتب التمثيمي
دراسة مالية تبين المداخيل والمصاريف المنتظرة لمفرع أو الشركة  -

التابعة لمشركة األم أو المكتب التمثيمي خالل السنوات الثالثة 
. القادمة مع بيان مواطن الشغل المنتظر بعثيا 

تقرير حول نشاط الشركة األم خالل السنوات الثالثة األخيرة  - 
الوثائق التكميمية المطموبة لتكوين شركة غير مقيمة تابعة  (2

(:  Filiale)لمشركة األم 
.  نسخة من مشروع القانون األساسي لمشركة- 
.  بيان ىيكمة رأس المال- 
   .يجب أن تكون الوثائق المطموبة مطابقة لألصل : مالحظة *

شروط اإلنتفاع 
.  تأمين المخاطر غير الواقعة في البالد التونسّية واألشخاص غير القاطنين بيا -



 . الموافقة من قبل وزير المالية عمى مسير الشركة أو الفرع -

إبرام اتفاقية مع وزير المالية قصد االنتفاع باإلمتيازات الواردة بمجّمة إسداء الخدمات المالّية لغير  -
. 2009 أوت 12 المؤّرخ في 2009 لسنة 64المقيمين والصادرة بمقتضى القانون عدد 

  
مراحل الخدمة  

. دراسة الممّف من قبل مصالح الييئة وصياغة االتفاقية -المراحل  
 إحالة الممف عمى البنك المركزي إلبداء الرأي  -

 إمضاء االتفاقية من قبل الطرفين  -

.   إصدار أمر يتعّمق بالمصادقة عمى االتفاقية -
 من تاريخ إيداع ممّف كامل الشروط أشير  (3)ثالثة آجال الرّد  

 



 01/2009ممحــقة بالـترتيب عــدد  7البــطاقــة عــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
واجب اإلعالم     االلتزامات  / طبيعة الخدمة 
تعيين أعضاء مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة أو ىيئة اإلدارة موضوعيا  

الجماعّية أو المسّيرين الرئيسيين    
  . من مجّمة التأمين85 ثالثا و50الفصمين  -المراجع القانونّية والترتيبّية  

 الصادر عن الييئة والمتعّمق بتحديد 02/2009الترتيب عدد  -
المسّيرين الرئيسيّين ومحتوى ممّفات اإلعالم بخصوص 
التعيينات المعتزم القيام بيا عمى مستوى ىياكل اإلدارة 
 .والتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين

وزير المالّية باقتراح من الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   
 

اإلجراءات 
. مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  

البمفيدير   تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان
 ثالثا من مجّمة التأمين 50ممّف اإلعالم المنصوص عميو بالفصل الوثائق المطموبة  

والمتضّمن لمبيانات المفّصمة لممؤّىالت والخبرة المينّية لألشخاص 
 02/2009الترتيب عدد المعّنيين والذي ضبط محتواه بمقتضى 

الصادر عن الييئة والمتعّمق بتحديد المسّيرين الرئيسيّين ومحتوى 
ممّفات اإلعالم بخصوص التعيينات المعتزم القيام بيا عمى مستوى 
.  ىياكل اإلدارة والتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين

  
شروط االنتفاع 

 من الفصل 2عدم صدور حكم ضّد الشخص المقترح لمتعيين من أجل الجرائم المنصوص عمييا بالفقرة  (1
.   من مجّمة التأمين73
.  عدم صدور حكم ضّد الشخص المقترح لمتعيين من أجل مخالفة التشريع المتعّمق بالتأمين (2
.  عدم صدور حكم بالتفميس (3
:  شروط الكفاءة المينّية  (4
بالنسبة ألعضاء مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة أو ىيئة اإلدارة الجماعّية ولممّثمييم الدائمين - 

 . في المجال المالي واإلقتصادي والقانوني بصفة عاّمة: بالنسبة لمذوات المعنوّية

  .  خبرة في قطاع التأمين أو في المجال المالي واإلقتصادي حسب الحالة:بالنسبة لممسّيرين الرئيسيين- 



 
مراحل الخدمة 

تتّم دراسة الممّف من طرف مصالح الييئة التي يمكن لمغرض أن  -المراحل  
. تطمب مدىا بجميع اإلرشادات والوثائق التي تراىا ضرورّية

 . تبدي الييئة رأييا في خصوص التعيين لوزير المالية -

 . تعمم الييئة المؤسسة المحيمة لممّف اإلعالم بقرار وزير المالّية -
. من تاريخ إيداع ممّف كامل الشروط (1)شير آجال الرّد  

 



 01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 8البــطاقــة عــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
ترخيص     االلتزامات / طبيعة الخدمة
عادة تأمين     موضوعيا   اقتناء حصص من رأس مال مؤسسة تأمين وا 

   من مجّمة التأمين54الفصل المراجع القانونّية والترتيبّية 
وزير المالّية باقتراح من الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   

  
اإلجراءات 

 .مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  
 البمفيدير  تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان

 مطمب ترخيص باسم وزير المالّية يقّدم من قبل الشخص أو األشخاص  -الوثائق المطموبة  
 .  الطبيعّيين أو المعنوّيين الذين يعتزمون اقتناء الحصص

.  كاّفة البيانات المتعّمقة بأسموب إنجاز العممّية -
 البيانات والوثائق المتعّمقة بالمقتنين من األشخاص المعنوّيين  :
  االسم والمقّر االجتماعي  -

 نسخة من الترخيص لممارسة النشاط حسب القوانين الخاّصة التي يخضع  -
إلييا الشخص المعنوي  

  قائمة في المسّيرين الرئيسّيين  -

  ىيكمة رأس المال  -

 بيان ىيكمة المجّمع إذا كانت عممّية االقتناء ستفضي إلى انتماء مؤسسة  -
 . التأمين أو إعادة التأمين إلى مجموعة شركات أو إحداث مجموعة شركات

 القوائم المالّية المتعّمقة بالسنة المحاسبّية المنقضية والقوائم المالّية المجّمعة  -
 عند االنتماء إلى مجموعة من الشركات 

 .  العقوبات التي يمكن أن تكون قد صدرت ضّد الشخص المعنوي -

 نسبة ىامش المالءة المالّية إذا كان الشخص المعنوي مؤسسة تأمين أو  -
 . إعادة تأمين أو مؤسسة قرض

 البيانات والوثائق المتعّمقة بالمساىمين من األشخاص الطبيعّيين  :
مع تقديم وثيقة  (االسم والمقب، الجنسّية، مقّر اإلقامة  ) البيانات الشخصّية  -

رسمّية تثبت اليوّية  
  لم يمّر عمى تاريخ استخراجيا أكثر من سنة 3 بطاقة عدد  -

  تصريح عمى الشرف في عدم التفميس أو التحجير من إدارة األمالك -

 من طرف مجموعة من األشخاص، تقديم كاّفة البيانات ءوفي صورة االقتنا 



 .في خصوص العالقات التي تربطيم واالتفاقيات المبرمة فيما بينيم

   .يجب أن تكون الوثائق المطموبة مطابقة لألصل : مالحظة *
  

مراحل الخدمة 
تتّم دراسة الممّف من طرف مصالح الييئة التي يمكن لمغرض أن تطمب مدىا  -المراحل  

. بجميع اإلرشادات والوثائق التي تراىا ضرورّية
 . تبدي الييئة رأييا في خصوص الترخيص لوزير المالية -

 تعمم الييئة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تقّدم بطمب الترخيص بقرار  -
. وزير المالّية في خصوصو

.   من تاريخ إيداع ممّف كامل الشروط (1)شير آجال الرّد  
 



 01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 9البــطاقــة عــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
طمب الموافقة     اإللتزامات /طبيعة الخدمة
إدماج القيم الزائدة المتأتية من إعادة تقييم أصول المؤسسة موضوعيا  

.  ضمن العناصر المكّونة ليامش المالءة المالّية
   من مجّمة التأمين58الفصل المراجع القانونّية والترتيبّية  

الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   
 

اإلجراءات 
. مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  

البمفيدير   تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان
مطمب في قبول اإلدماج باسم رئيس الييئة العاّمة  -الوثائق المطموبة  

لمتأمين  
قائمة أصول الموازنة المتعّمقة بتوظيف أموال المّدخرات  -

 الفنّية 

 قائمة مفّصمة لممّدخرات الفنّية  -

 تقرير اختبار مصادق عميو من طرف مراقب الحسابات  -

تقرير اختبار مصادق عميو من طرف وزارة أمالك  -
الدولة بالنسبة لمتوظيفات العقارية موضوع إعادة 

.   التقييم
  

مراحل الخدمة 
تتّم دراسة الممّف من طرف مصالح الييئة التي يمكن لمغرض المراحل  

. أن تطمب مدىا بجميع اإلرشادات والوثائق التي تراىا ضرورّية
من تاريخ إيداع ممّف كامل الشروط    (1)شير آجال الرّد  

 
 

 

 

 

 



 01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 10البــطاقــة عـــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
طمب الموافقة         اإللتزامات /طبيعة الخدمة
إدماج عناصر مادية أخرى في تكوين ىامش المالءة المالية  موضوعيا  

   من مجّمة التأمين58الفصل المراجع القانونّية والترتيبّية  
الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   

 
اإلجراءات 

 مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  
البمفيدير   تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان

مطمب في قبول اإلدماج في مكّونات ىامش المالءة  -الوثائق المطموبة  
.  المالّية باسم رئيس الييئة العاّمة لمتأمين

عقود اقتناء األصول المعنّية بطمب اإلدماج في  -
مكّونات ىامش المالءة المالّية وبيان الترسيم بالنسبة 

 .  لألوراق المالّية

                   .يجب أن تكون الوثائق المطموبة مطابقة لألصل: مالحظة*
  

 مراحل الخدمة
تتّم دراسة الممّف من طرف مصالح الييئة التي يمكن لمغرض المراحل  

أن تطمب مدىا بجميع اإلرشادات والوثائق التي تراىا 
. ضرورّية

.  من تاريخ إيداع ممّف كامل الشروط (1)شير آجال الرّد  
 



 01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 11البــطاقــة عــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
واجب تقديم المعطيات واإلحصائّيات       االلتزامات / طبيعة الخدمة
عادة التأمينموضوعيا   .    المتابعة الظرفّية لنشاط مؤسسات التأمين وا 

   من مجّمة التأمين60الفصل المراجع القانونّية والترتيبّية 
الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   

 
اإلجراءات 

 مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  
البمفيدير   تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان

 .  المواليين لكّل ثالثّية (2)خالل أجل ال يتجاوز الشيرين آجال توجيو الممّف  
.  مراسمة إحالة باسم رئيس الييئة العاّمة لمتأمين -الوثائق المطموبة  

جداول المتابعة الظرفّية المعّدة وفقا لمنماذج  -
.                    المضبوطة من قبل الييئة

  
 مراحل الخدمة

تتّم دراسة الممّف من طرف مصالح الييئة التي يمكن لمغرض أن تطمب مدىا بجميع اإلرشادات 
. والوثائق التي تراىا ضرورّية



 01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 12البــطاقــة عــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
واجب تقديم المعطيات واإلحصائّيات           االلتزامات / طبيعة الخدمة
أو إعادة التأمين  /التقرير السنوي لنشاط مؤسسات التأمين وموضوعيا  

.  من مجّمة التأمين 60الفصل  -المراجع القانونّية والترتيبّية 
 المتعّمق بضبط إجراءات قبول التقارير 04/2009الترتيب عدد  -

. السنوّية لمؤسسات التأمين
الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   

 
اإلجراءات 

 مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  
البمفيدير   تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان

.    جويمية من كّل سنة 31أجل أقصاه آجال توجيو الممّف  
مراسمة إحالة باسم رئيس الييئة العاّمة لمتأمين   -الوثائق المطموبة  

نسختين من التقرير السنوي تحمالن ختم المؤسسة وتتضمنان كاّفة  -
الوثائق التي تضبطيا الييئة مع الجداول التي يقع إعدادىا حسب 

 PROLOG_CGAالنماذج المضّمنة بالبرمجة اإلعالمّية  

DOCIN_5.1.  

 PROLOG_CGAقرص مضغوط يتضّمن البرمجة اإلعالمّية   -

DOCIN_5.1 بعد تعميرىا من قبل المؤسسة                     .
  

 مراحل الخدمة
تتّم دراسة التقارير من طرف مصالح الييئة التي يمكن لمغرض أن تطمب مدىا بجميع اإلرشادات والوثائق التي 

.  المتعّمق بضبط إجراءات قبول التقارير السنوّية لمؤسسات التأمين04/2009تراىا ضرورّية طبقا لمترتيب عدد 



 01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 13البــطاقــة عــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
واجب اإلعالم        االلتزامات / طبيعة الخدمة
.  تقرير مراقب الحساباتموضوعيا  

   من مجّمة التأمين61الفصل - المراجع القانونّية والترتيبّية 
 16 بتاريخ 2002 لسنة 947منشور وزير المالّية عدد - 

   .2002سبتمبر 
الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   

 
اإلجراءات 

 مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  
 البمفيدير  تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان

مراسمة إحالة باسم رئيس الييئة العاّمة لمتأمين   -الوثائق المطموبة  
تقرير معّد وفقا لمشروط والطرق المضبوطة بمنشور  -

.                     وزير المالّية
أشير الموالية لختم السنة  (6)أجل أقصاه الستة  -آجال إحالة الممّف  

. المالّية
ضرورة إعالم الييئة في صورة عدم تمّكن مراقب  -

الحسابات من االلتزام باألجل القانوني مع تقديم 
.    تقرير معّمل لقطع اآلجال القانونّية

  
 مراحل الخدمة

تتّم دراسة التقارير من طرف مصالح الييئة التي يمكن لمغرض أن تطمب مدىا بجميع 
. اإلرشادات التي تراىا ضرورّية

 



 01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 14البــطاقــة عــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
طمب الموافقة        االلتزامات / طبيعة الخدمة
تحويل محفظة عقود التأمين أو إدماج أو استيعاب مؤسسة موضوعيا  

.  تأمين
   من مجّمة التأمين62الفصل المراجع القانونّية والترتيبّية 

وزير المالية باقتراح من الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   
 

اإلجراءات 
   مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  

  البمفيدير  تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان
أو مكتب الضبط المركزي لوزارة المالّية   

 القصبة- ساحة الحكومة :      العنوان
مطمب موافقة لتحويل محفظة عقود التأمين أو إدماج أو  -الوثائق المطموبة  

.   استيعاب مؤسسة تأمين بإسم وزير المالّية
.                     تقرير مصادق عميو من طرف مراقب حسابات -

  
 مراحل الخدمة

تتّم دراسة الممّف من طرف مصالح الييئة التي يمكن لمغرض المراحل  
. أن تطمب مدىا بجميع اإلرشادات والوثائق التي تراىا ضرورّية

.  من تاريخ إيداع ممّف كامل الشروط (1)شير آجال الرّد  



 01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 15البــطاقــة عــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
ترخيص        اإللتزامات  / طبيعة الخدمة 
ممارسة نشاط نائب تأمين أو منتج تأمين عمى الحياة    موضوعيا  

 من مجّمة التأمين  76 و75 و74 و73 و72 و71 و70 و69الفصول - المراجع القانونّية والترتيبّية  
 والمتعّمق بضبط 2008جويمية  7 المؤرخ في 2008 لسنة 2553األمر عدد - 

نسب ومبالغ وطرق استخالص المساىمة الراجعة لمييئة العامة لمتأمين 
.   من مجمة التأمين198والمنصوص عمييا بالفصل 

الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   
 

اإلجراءات 
 مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  

البمفيدير   تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان
:  وثائـق عامةI-- الوثائق المطموبة  

مطمب شخصي باسم رئيس الييئة العامة لمتأمين موّجو من قبل المؤسسة - 1
. الموكمة

 .نسخة من بطاقة التعريف القومية أو شيادة في الجنسية- 2

 . لم يمر عمى تاريخ تسميميا أكثر من سنة3بطاقة عدد - 3

 .تصريح عمى الشرف في عدم التفميس وعدم التحجير من إدارة األمالك- 4

 . تصريح عمى الشرف في عدم مباشرة مين تجارية- 5

II -  وثائق تثبت الكفاءة المينية :
يتعين عمى )نسخة مطابقة لألصل من الشيادة العممية المتحصل عمييا - 1

المترشح أن يكون متحصال عمى شيادة معادلة عممية بالنسبة لمشيادات العممية 
الصادرة عن مؤسسات التعميم األجنبية أو المؤسسات الحرة لمتعميم العالي أو 

(. معيد لمتكوين الميني
شيادة تثبت المتابعة بنجاح لدورة تكوينية في التأمين أو في التأمين عمى - 2

الحياة بالنسبة لمنتجي التأمين عمى الحياة لدى مؤسسة مرخص ليا من قبل 
.  وزير المالية بالنسبة لممحرزين عمى شيادة في ختم الّدروس الثانوية



شيادة تثبت الخبرة المينية في ميدان التأمين أو في التأمين عمى الحياة -3
 .بالنسبة لمنتجي التأمين عمى الحياة

شيادة تثبت االنخراط بالصندوق الوطني لمضمان االجتماعي خالل فترة الخبرة -4
  (.CNSS )المينية في ميدان التأمين 

III -  وثائق تعاقدية :
عقد تسمية مبرم مع الشركة الموكمة حسب المثال النموذجي المشار إليو - 

.  من مجمة التأمين بالنسبة لنائب التأمين78بالفصل 
.   بالنسبة لمنتجي التأمين عمى الحياة توكيل كتابي من شركة التأمين- 
 .يجب أن تكون الوثائق المطموبة مطابقة لألصل: مالحظة*

  

شروط اإلنتفاع 
 الجنسية التونسية، (1

 عدم صدور حكم من أجل جنحة قصدية، (2

 عدم صدور حكم بالتفميس، (3

 غير محجور عميو من إدارة أمالكو، (4

أن يكون متحصال عمى توكيل كتابي أو عمى عقد تسمية إذا تعمق األمر بنائب لشركة التأمين،  (5
 .عدم ممارسة أي نشاط تجاري أو يعتبره القانون ذا صبغة تجارية (6

 :توفير أحد شروط الكفاءة المينية التالية (7 

  بالنسبة لنائب التأمين:  
أن يكون متحصال عمى شيادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين لدى مؤسسة - 

مرخص ليا من قبل وزير المالية مع خبرة مينية في التأمين ال تقل عن خمس سنوات، 
إجتياز المرحمة األولى من التعميم العالي بنجاح وذلك في الحقوق واالقتصاد أو التجارة أو في أحد - 

 االختصاصات العممية مع خبرة مينية في ميدان التأمين ال تقل عن ثالث سنوات،

الحصول عمى اإلجازة أو األستاذية في الحقوق أو االقتصاد أو التجارة أو في أحد االختصاصات العممية مع - 
 خبرة مينية في ميدان التأمين ال تقل عن سنة،

. الحصول عمى شيادة المرحمة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين- 
 بالنسبة لمنتج التأمين عمى الحياة:  
أن يكون متحصال عمى شيادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين عمى الحياة لدى - 

 مؤسسة مرخص ليا من قبل وزير المالية مع خبرة مينية في ميدان التأمين عمى الحياة ال تقل عن سنتين،



إجتياز المرحمة األولى من التعميم العالي بنجاح وذلك في الحقوق أو االقتصاد أو التجارة أو في أحد - 
االختصاصات العممية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين عمى الحياة لدى مؤسسة مرخص ليا من قبل وزير 

 المالية مع خبرة مينية في ميدان التامين عمى الحياة ال تقل عن سنة ،

الحصول عمى اإلجازة أو األستاذية في الحقوق أو االقتصاد أو التجارة أو في أحد االختصاصات العممية - 
 والمتابعة بنجاح لدورة تكوينية في التأمين عمى الحياة لدى مؤسسة مرخص ليا من قبل وزير المالية ، 

الحصول عمى شيادة المرحمة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين ،    - 
  

مراحل الخدمة  
دراسة ممف الترخيص من قبل مصالح الييئة من حيث استكمال كافة الوثائق - المراحل  

. المطموبة
 . إحالة الممف عمى لجنة الترخيص لموسطاء في التأمين- 

 .طمب استكمال الممف بتسديد معموم الترخيص- 

   .منح الترخيص- 
. في صورة إيداع ممف كامل الشروط (2)شيران آجال منح الترخيص  
معموم الحصول عمى 

الترخيص 
 دينار تدفع بالحساب الجاري لمييئة العامة لمتأمين المفتوح لدى الشركة 100

التونسية لمبنك فرع محّمد الخامس تحت عدد 
10.011.125.101161.6788.13( RIB)  في أجل شير بداية من تاريخ طمب

. التسديد
 



 01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 16البــطاقــة عــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 

ترخيص        اإللتزامات  / طبيعة الخدمة 
ممارسة نشاط سمسار تأمين  موضوعيا  

 من مجّمة التأمين  76 و75 و74 و73 و72 و71 و70 و69الفصول - المراجع القانونّية والترتيبّية  
 والمتعّمق بضبط 2008جويمية  7 المؤرخ في 2008 لسنة 2553األمر عدد - 

نسب ومبالغ وطرق استخالص المساىمة الراجعة لمييئة العامة لمتأمين 
.   من مجمة التأمين198والمنصوص عمييا بالفصل 

الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   
 

اإلجراءات 
 مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  

البمفيدير   تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان
:  وثائـق عامةI-- الوثائق المطموبة  

مطمب شخصي باسم رئيس الييئة العامة لمتأمين - 1
 .نسخة من بطاقة التعريف القومية أو شيادة في الجنسية- 2

 . لم يمر عمى تاريخ تسميميا أكثر من سنة3بطاقة عدد - 3

 .تصريح عمى الشرف في عدم التفميس وعدم التحجير من إدارة األمالك- 4

.  تصريح عمى الشرف في عدم مباشرة مين تجارية- 5
مشروع القانون األساسي بالنسبة لمذات المعنوية مع بيان صفة جميع - 6

 .المساىمين في تاريخ تقديم الطمب

II -  وثائق تثبت الكفاءة المينية :
يتعين عمى )نسخة مطابقة لألصل من الشيادة العممية المتحصل عمييا - 1

المترشح أن يكون متحصال عمى شيادة معادلة عممية بالنسبة لمشيادات 
العممية الصادرة عن مؤسسات التعميم األجنبية أو المؤسسات الحرة لمتعميم 

(. العالي أو معيد لمتكوين الميني
 شيادة تثبت الخبرة المينية في ميدان التأمين - 2

شيادة تثبت االنخراط بالصندوق الوطني لمضمان اإلجتماعي خالل فترة - 3
 (. CNSS )الخبرة المينية في ميدان التأمين 



III - وثائق تكميمية بعد الحصول عمى الترخيص المبدئي  :
. شيادة ترسيم بالسجل التجاري- 
 .يجب أن تكون الوثائق المطموبة مطابقة لألصل: مالحظة*

شروط اإلنتفاع 
 الجنسية التونسية، (1

 عدم صدور حكم من أجل جنحة قصدية، (2

 عدم صدور حكم بالتفميس، (3

 غير محجور عميو من إدارة أمالكو، (4

أن يكون مرسما بالسجّل التجاري ،   (5
 .عدم ممارسة أي نشاط تجاري آخر أو يعتبره القانون ذا صبغة تجارية (6

 :شروط الكفاءة المينية  (7 

أن يكون متحصال عمى شيادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين لدى مؤسسة - 
مرخص ليا من قبل وزير المالية مع خبرة مينية في التأمين ال تقل عن خمس سنوات، 

إجتياز المرحمة األولى من التعميم العالي بنجاح وذلك في الحقوق واالقتصاد أو التجارة أو في أحد - 
 االختصاصات العممية مع خبرة مينية في ميدان التأمين ال تقل عن ثالث سنوات،

الحصول عمى اإلجازة أو األستاذية في الحقوق أو االقتصاد أو التجارة أو في أحد االختصاصات العممية مع - 
 خبرة مينية في ميدان التأمين ال تقل عن سنة،

. الحصول عمى شيادة المرحمة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين- 
  

مراحل الخدمة  
. دراسة ممف الترخيص من حيث استكمال كافة الوثائق المطموبة- المراحل  

.  إحالة الممف عمى لجنة الترخيص لموسطاء في التأمين- 
 . دعوة المعني باألمر لالستماع إليو قبل المجنة- 

 .طمب استكمال الممف مع تسديد معموم الترخيص- 

   .منح الترخيص- 
. في صورة إيداع ممف كامل الشروط (2)شيران آجال منح الترخيص  
معموم الحصول عمى 

الترخيص 
 دينار تدفع بالحساب الجاري لمييئة العامة لمتأمين المفتوح لدى الشركة 1000

التونسية لمبنك فرع محّمد الخامس تحت عدد 
10.011.125.101161.6788.13( RIB)  في أجل شير بداية من تاريخ

. طمب التسديد



 01/2009 ممحــقة بالـترتيب عــدد 17البــطاقــة عــدد 
 2009 جــوان 30المــؤّرخ فــي 

 
واجب اإلعالم         اإللتزامات /طبيعة الخدمة
االتفاقات المبرمة من طرف مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة موضوعيا  

.    التأمين فيما بينيا أو في إطار جمعّيتيا المينّية
 من مجّمة التأمين  92الفصل المراجع القانونّية والترتيبّية  

الييئة العاّمة لمتأمين  السمطة المختّصة   
 

اإلجراءات 
 مكتب الضبط التابع لمييئة العاّمة لمتأمينمكان إيداع الممّف  

البمفيدير   تونس1002 –  مونبميزير8006نيج : العنوان
نسخة من مشروع االتفاق الوثائق المطموبة  

 مراحل الخدمة
مراحل الخدمة 

تتّم دراسة التقارير من طرف مصالح الييئة التي يمكن لمغرض الـــمراحل  
. أن تطمب مدىا بجميع اإلرشادات التي تراىا ضرورّية

في صورة المعارضة، يقع إعالم المؤسسات المحيمة لالتفاق أو آجــال الرّد  
( 2)الجمعّية المينّية لمؤسسات التأمين في أجل أقصاه شيران 

.  من تاريخ اإلعالم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


