
 (COTUNACE)شرکت کوتوناس 

 

که دارای دهها سال تجارب ارزنده در ارزیابی ریسک اعتبارات  (COTUNACE)توناسوشرکت ک

یک شرکت تونسی وابسته به دولت تونس )وزارت مالیه(می باشدکه تجارت خارجی را ،صادراتی است 

بیمه می کند و انواع بیمه نامه های صادراتی را برای حمایت از بنگاه های اقتصادی تونسی در برابر 

 Force)ریسک عدم پرداخت یا عدم ارسال کاال توسط صادر کننده خارجی یا دیگر موارد غیر مترقبه 

Majeure  در تجارت بین الملل پوشش می دهد.بالیای طبیعی(-جنگ 

شد و به نحو احسن به تقاضای می با 2005از سال  9000و  2001زو این شرکت دارای گواهینامه ای

 مشتریان خود پاسخگو است.

در زمینه اطالعات تجاری این شرکت اطالعات دهها هزار بنگاه اقتصادی در دنیا را بخاطر ارتباطات 

و سرمایه تضمین شده این شرکت  میلیارد دالر است 5شرکت حدود گردش مالی این وشد دارا می با

 .میلیون دالر است 900حدود  

درصد( و بعداز آن کاالهای صادراتی به 53این شرکت در درجه اول کاالهای صادراتی به مقصد آفریقا)

هزار میلیون 19نزدیک به میالدی  2016تا 1985این شرکت ازسال  .مقصد اروپا را ضمانت می کند

 .تی را بیمه نموده است میلیون دالر(کاالهای صادرا950سی )دینار تون

 18میلیون دینار تونسی)36به میزان  2016تا  1985پرداخت غرامت ریسک تجاری صادرات از سال 

  2016تا  1985پرداخت غرامت ریسک سیاسی به بنگاه های اقتصادی از سال .میلیون دالر(بوده است 

اجرای برنامه صادرات  2016در سال .میلیون دالر( بوده است 55میلیون دینار تونسی)110به میزان 

 در  تامین اعتبار مالی توسط بانک جهانی با شرایط زیر صورت گرفته : تونس در سومین مرحله خود

درات کاال و خدمات هزار دالر(جهت هر عملیات صا500میلیون دینار ) 1سقف پوشش به  الف :افزایش

. 

ب:برای کسانی که اولین اقدام صادراتی خود را انجام می دهند تضمین استقرارو سرمایه گذاری در 

 .تونس



 پ:پوشش هر نوع سپرده جهت صادرات 

(که به تضمین همزمان فروش در داخل تونس MABI3ATIت:اقدام اجرایی عقود جدید بیمه تحت عنوان )

 و صادرات می پردازد.

 متوالی بوده است.درصد در دومین سال 53یقا به عنوان اولین ردیف صادرات تونس با نرخ بیمه آفر

کوتوناس  .دارای ارتباط تنگاتنگی با همتایان خارجی خود می باشد (COTUNACE)شرکت کوتوناس

زمینه بیمه ،اعتبار صادرات،بیمه  سیاست باز تبادل تجربیات را دارد و طی امضاء قرارداد همکاری در

 با دیگر کشورها تبادل تجربیات واطالعات دارد. پوشش)ریسک صادراتی(و ارائه اطالعات تجاری 

 :بانک

(با financeفینانسداد مالی بنام ) ضامن شرکت کوتوناس دارای قرارداد ضمانت نامه در چارچوب قرار

 کهای تونس است.م بانتما

 .(در چارچوب قانون بانک بیمهUIBحادیه بین المللی بانک ها)امضاءکنوانسیون با ات

 

 : گمرک

 (SINDAاین شرکت دسترسی به کلیه اطالعات گمرک دارد)

 :همتایان خارجی

کوفاس فرانسه -2 (ATRADIUS)بلژیک-1امضا ی چندین کنوانسیون خارجی دوجانبه به ویژه با : 

-5 (CAGEX)الجزایر-4 (بریتانیاCOFACE)بریتانیا - 3کوفاس سرویس ،کوفاس آر بی آی ( )

-9 (SMAEX)مراکش-8 (CIAGI)کویت-7 (SIACE)عربستان سعودی-6 (ECGE)مصر

 (EGFI)ایران-10 (   HBOR)کرواسی

 

 :بیمه مجدد



 (COTUNACE)در این مورد شرکت کوتوناس .بیمه مجدد مبتنی بر یک عنصر اساسی و فنی بیمه است

در مورد پوشش ریسک اعتبارات جهانی  جهانی 2با شرکت شماره مورد حمایت معاهدات انجام شده 

برخی بنگاههای تونسی و کشور های اسالمی و عربی می   به بیمه مجدد  شرکت کوتوناس است.

 پردازد.

 :صندوق ضمانت

ده را )سیاسی(و ریسک های تجاری فوق العا(ریسک های غیر تجاری FGREریسک های صادراتی) 

مدیریت این صندوق به شرکت کوتوناس  1985زمان تاسیس این صندوق از سال از .ضمانت می نماید 

واگذار شده است.مکانیزم های مشابه جهت ضمانت ریسک های صادراتی در اکثر کشور ها و جود 

 دارد.

 صندوق ضمانت مالی صادرات قبل از ارسال )ضامن فینانس(

لی قبل از ارسال(در چارچوب برنامه ولیه مالی صادرات )تامین ماضامن فینانس صندوق ضمانت ا

می باشد.مدیریت این صندوق به شرکت ،توسعه صادرات که توسط بانک جهانی تامین مالی شده است 

کوتوناس واگذار شده است.ماموریت این صندوق تشویق بانک ها به اعطای اعتبارات برای تامین مالی 

اه های اقتصادی یه ،صادر کنندگان موردی یا بنگبنگاه های اقتصادی صادراتی اعم از صادر کنندگان اول

بانک شما برای  (ضمانت نامه ای است که به نفعیا ضامن مالی )می باشد.ضامن فینانس کامال صادراتی 

 تسهیل مالی صادرات شما صورت می گیرد.

 ید.جهت اطالعات مبسوط جهت موارد صدر االشاره می توانید به وبسایت سه زبانه ذیل مراجعه فرمای

www.cotunace.com.tn 

 

 

 ج.ا.ایران در تونس رایزن بازرگانی-مجید قربانی فرازتهیه ،ترجمه وتنظیم :




