
 يتعلق  2015 جوان 02 مؤرخ في 01ترتيب عدد 
 مؤسسات التأمين المحمول على المعلوم السنوي بضبط إجراءات إستخالص 

 مؤسسات إعادة التأمين بعنوان مساهمتها في موارد الهيئةو
 

إّن رئيس مجمس الييئة العاّمة لمتأمين،  
 

 المؤّرخ 1992 لسنة 24بعد اإلّطالع عمى مجّمة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 
تماميا بالقانون عدد 1992 مارس 9في   المؤّرخ في    2008 لسنة 8 كما تّم تنقيحيا وا 
  منيا، 198 وخاّصة الفصل 2008 فيفري 13

تعمق بتحديد نسب الم 2008 جويمية 7 مؤرخ في 2008 لسنة 2553عدد وعمى األمر 
 من مجمة التأمين 198المعاليم الراجعة لمييئة العامة لمتأمين المنصوص عمييا بالفصل 

 2015  لسنة221 عددكما تّم تنقيحو باألمر الحكومي ومبالغيا وطرق استخالصيا 
؛  2015 ماي 21مؤرخ فيال

 ،  2015 مارس 19وعمى مداوالت مجمس الييئة العاّمة لمتأمين بتاريخ 
 

:  يصدر الترتيب اآلتي نّصه
 

مؤسسات التأمين وعمى مؤسسات المحمول عمى المعموم السنوي يستخمص : الفصل األّول
خالل نفس السنة التي يكون  العامة لمتأمين إعادة التأمين بعنوان مساىمتيا في موارد الييئة

.  من كل ثالثيةآخر يوم عمل  وبحساب أربعة أقساط تدفع في أجل أقصاه فييا مستوجبا
 حسابال بوينّزل الممحقنموذج األمبمغ المعموم السنوي عمى أساس تصريح حسب ويضبط 

.  من قبل مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمينالجاري لمييئة العامة لمتأمين
:  الفصل الثاني

 2014بصفة إستثنائية إستخالص المعموم المستوجب بعنوان سنة  العامة لمتأمين الييئةتواصل 
 .2015 في أجل أقصاه موفى السداسي األول لسنة 2015والمستخمص سنة 

 : الفصل الثالث

 وبصفة استثنائية استخالص المعاليم 2015تتولى الييئة العامة لمتأمين خالل سنة 
:  وفقا لمرزنامة التالية2015 و2014الراجعة ليا بعنوان سنتي 



 2015من المعموم المستوجب بعنوان سنة  %50 :2015قبل موفى شهر جوان  -
 ؛2013والمحتسب عمى أساس رقم المعامالت بعنوان سنة 

من المعموم المستوجب بعنوان سنة  %100 :2015خالل الثالثية الثالثة لسنة  -
 ؛2014 والمحتسب عمى أساس رقم المعامالت بعنوان سنة 2014

 2015من المعموم المستوجب بعنوان سنة  %25 :2015قبل موفى شهر سبتمبر  -
 ؛2013والمحتسب عمى أساس رقم المعامالت بعنوان سنة 

 المعموم  تسوية المبمغ المتخمد بالذمة بعنوان:2015قبل موفى شهر ديسمبر  -
 والمحتسب عمى أساس رقم المعامالت بعنوان سنة 2015المستوجب بعنوان سنة 

 ؛2014

 
 .   يدخل ىذا الترتيب حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ اإلشعار بو:الفصل الرابع

 

 2015 جوان 02تونس في 
 
 رئيس مجلس الهيئة العاّمة للتأمين 



الجمهورية التونسية 
 وزارة المالية

الهيئة العامة للتأمين 

 ..............  (ن)الثالثة من سنة / الثانية/ التصريح بالمساهمة في ميزانية الهيئة العامة للتأمين بعنوان الثالثية األولى
 (خاص بمؤسسات التأمين)

: ..............................................  المؤّسســـة 
 

: قاعدة احتساب المساهمة التقديرية – 1 
 

 التأمين على الحياة

 العمليات المقبولةالتأمين على غير الحياة 

المجموع العام 
  

 تأمين السيارات

تأمين الحريق  تأمين النقل
والعوامل الطبيعية 

التأمين ضد البرد 
وهالك الماشية 

التأمين الجماعي 
على المرض 

التأمين على الحياة تأمين األخطار األخرى تأمين حوادث الشغل تأمين الصادرات والقروض 
التأمين على غير 

الحياة 

            ( 2-ن)أقساط التأمين الصادرة الصافية من األداء (+)
             (2-ن) إلغاءات أقساط التأمين الصادرة خالل السنة المحاسبية الحالية(-)
             (3-ن)إلغاءات أقساط التأمين الصادرة خالل السنة المحاسبية السابقة (-)

             (2-ن) أعباء اإلرجاعات(-)
              (2-ن) أقساط التأمين المكتسبة وغير الصادرة عند اإلقفال )+(
             (2-ن) أقساط التأمين المكتسبة وغير الصادرة عند اإلفتتاح )-(

             (2-ن) أقساط التأمين لإللغاء عند اإلقفال )-(
             (2-ن)أقساط التأمين لإللغاء عند اإلفتتاح )+(

             (األقساط الصافية) الرصيد

:  من الرصيد  % 25:  المبلغ المستوجب– 2
 



الجمهورية التونسية 
 وزارة المالية

 الهيئة العامة للتأمين 

 .............. (ن)التصريح بالمساهمة في ميزانية الهيئة العامة للتأمين بعنوان الثالثية الرابعة من سنة 
 (خاص بمؤسسات التأمين)

: ..............................................  المؤّسســـة 
: قاعدة احتساب المساهمة – 1 

 

 التأمين على الحياة

 العمليات المقبولةالتأمين على غير الحياة 

المجموع العام 
  

 تأمين السيارات

تأمين الحريق  تأمين النقل
والعوامل الطبيعية 

التأمين ضد البرد 
وهالك الماشية 

التأمين الجماعي 
على المرض 

التأمين على الحياة تأمين األخطار األخرى تأمين حوادث الشغل تأمين الصادرات والقروض 
التأمين على غير 

الحياة 

            ( 1-ن)أقساط التأمين الصادرة الصافية من األداء (+)
             (1-ن) إلغاءات أقساط التأمين الصادرة خالل السنة المحاسبية الحالية(-)
             (2-ن)إلغاءات أقساط التأمين الصادرة خالل السنة المحاسبية السابقة (-)

             (1-ن) أعباء اإلرجاعات(-)
              (1-ن) أقساط التأمين المكتسبة وغير الصادرة عند اإلقفال )+(
             (1-ن) أقساط التأمين المكتسبة وغير الصادرة عند اإلفتتاح )-(

             (1-ن) أقساط التأمين لإللغاء عند اإلقفال )-(
             (1-ن)أقساط التأمين لإللغاء عند اإلفتتاح )+(

             (األقساط الصافية) الرصيد

:   المبلغ المستوجب – 2
  (1) من الرصيد 0,3%: المعلوم السنوي المستوجب

  (2): قيمة األقساط المدفوعة بعنوان الثالثية األولى والثانية والثالثة
  (2( – )1)المعلوم السنوي المتخلد بالذمة بعنوان التسوية  

 


