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  شكركلمة   
  
  
  

إلى األستاذ الدكتور محمد سحنون على تقبلھ اإلشراف على و التقدیر أتقدم بالشكر الجزیل 

    .المذكرة و تتبعھ لي وكذا المجھودات و الوقت  الذین خصصھما لي

الجھوي  للشركة الجزائریة  كر إلى السید محمد رضا بن صایة المدیركما أتقدم بالش

على المساعدات و التسھیالت الجلیلة التي قدمھا لي من اجل بقسنطینة  CAATللتأمینات 

  . بحثإتمام ال

  .كل من ساعدني من قریب أو بعید على إنجاز ھذا العمل المتواضع في األخیر و ال أنسى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  مقـــــدمـة
  
  
  یتعرض اإلنسان إلى مجموعة من األخطار الكثیرة و المختلفة منھا ما یصیبھ بصفة مباشرة      

بحیاتھ أو بممتلكاتھ، ومنھا أخطار تصیب الغیر بشخصھم و یكون ھو مسؤوال عنھا قانونیا كحوادث 

خسائر معنویة  األخطاره و ینجم عن تحقق ھذ. السیارات والسفن ، الطائرات ، أخطار المھنة 

باإلضافة إلى خسائر مالیة قد تكون من الكبر بحیث یحاول تفادیھا أو على األقل التخفیف منھا بمختلف 

و على ھذا األساس یمكنھ اللجوء إلى وسیلة متمیزة تمنحھ الفرصة لتحویل  الخطر . الطرق و الوسائل

الخسارة المالیة الناتجة عن تحقق الخطر  عن عاتقھ و بموجب عقد إلى شركات تامین تتعھد بتحمل

و تشكل مختلف األقساط . المحتمل مقابل حصولھا على مبلغ مالي معین یسمى القسط أو االشتراك

المتراكمة لدى شركات التامین مصدرا ھاما لتكوین رؤوس أموال ال یستھان بھا و بھذا تبرز أھمیة 

من خالل مساھمتھ في الناتج الداخلي الخام عبر نشاط التأمینات بمختلف اقتصادیات دول العالم 

استغالل ھذه المدخرات في أوجھ استثمار تحقق االزدھار االقتصادي، باإلضافة إلى حمایة وسائل 

  .اإلنتاج المستعملة  ومنشات اقتصادیة حساسة 

و في إطار ممارسة نشاطھا قد یحدث أن تتعرض شركات التامین إلى تحمل مسؤولیة أخطار     

 تفوق إمكانیاتھا المالیة فإذا اتخذت القرار برفضھا فسیؤدي ذلك إلى خسارة عمالء ذوي أھمیة بالغة

و من جھة أخرى إذا قبلت بتغطیتھا فقد تھدد بإفالسھا و انھیارھا ،و بھذا ظھرت الحاجة إلى تقنیة  

أخطارھا إلى  مین بتحویل جزء أو كل منأم كوسیلة تسمح لشركات الت 19إعادة التامین بالقرن 

مین تختص باالكتتاب بالعملیات ذات الحجم الكبیر نظیر حصولھا على أقساط إعادة أشركات إعادة الت

مین ، و تتمكن شركات التامین المتنازلة من تحقیق تسییر جید لألخطار المكتتب بھا ، باإلضافة أالت

  ،األخطارھا عند تلقي ھذه إلى حصولھا على عمولة تسمح بتغطیة المصاریف اإلداریة التي تتحمل

و یأتي بالمرتبة الثانیة بعده و إن  مین جزء ال یتجزأ من نشاط التامینأو بھذا یعتبر نشاط إعادة الت 

مین تعتمد بالدرجة األولى على تأكان نشاط التامین یمارس في نطاق داخلي فان عملیة إعادة ال

  . االنتشار على نطاق واسع  بمختلف الدول 

مین لتحمل أخطار جسیمة ذات أمین بفسحھا المجال أمام شركات التأا تتجلى أھمیة إعادة التوھن     

توزیعھا كانت لترفضھا أو على األقل تضطر إلى االحتفاظ  تكالیف مرتفعة ، و إمكانیة تجزئتھا و

شمل تغطیة و تحقیق اكبر وأ بسیولة عالیة لمواجھتھا  و بالتالي منحھا فرصة لزیادة طاقتھا االكتتابیة

  ،فھي بذلك  تلعب دورا مھما  و ضمان بقائھا واستمراریتھا السوق التأمینات و زیادة  مدا خیلھ



  

  .في امتصاص  األخطار المھمة المھددة لنشاط التأمینات و االقتصاد ككل

و التطور االقتصادي لدولة ما یفترض وجود نظام تأمیني متین و قوي یستجیب الحتیاجات       

مین جیدة و ھذا ما تعاني أة و التغیرات الحاصلة، وھذا بدوره یعتمد على انتقاء سیاسة إعادة تالتغطی

مین بھا للرقابة و اإلشراف وتجنب المنافسة وااللتزام بخیارات أمنھ الدول النامیة حیث یخضع نشاط الت

  .محدودة مما  یعرضھا إلى صعوبات و انعكاسات سیئة بنتائجھا التأمینیة 

مین مجھولة أمین ألنھ و إلى وقت قریب كانت ثقافة إعادة التأقد اخترنا مجال  الدراسة بإعادة الت و     

على اعتبار انعدام العالقة المباشرة بین شركات  مینأبالنسبة للكثیرین ما عدا المختصین بمجال الت

الدولي و المحلي ازداد مین و المؤمن لھم ، و لكن مع توالي األحداث مؤخرا على المستویین أإعادة الت

  :االھتمام بھا  ، ومن جملة ھذه األحداث نذكر ما یلي

  :دولیا

مجموعة الكوارث و الحوادث الطبیعیة التي عرفتھا دول العالم منھا العواصف التي ضربت غرب  -   

و الزالزل التي وقعت بكل من الیونان و تركیا والتي أدت إلى حدوث تمركز  1999اروبا سنة 

  . مین ضمن نطاق الشركات األكثر قوة  من الناحیة المالیة أات إعادة التبعملی

  و التي استھدفت مركز التجارة العالمي بالوالیات المتحدة األمریكیة 2001سبتمبر  11أحداث  -   

مین إلى التوقف والبعض اآلخر إلى رفع  أو خلفت أضرارا جسیمة دفعت ببعض شركات إعادة الت 

  .لمقدمة أسعار العروض ا

  :محلیا

  . 2001الفیضانات التي اجتاحت العاصمة سنة  -     

منھا نسبة  الدولة تحملتھا دینارملیار  5 ـخلف خسائر مالیة تقدر ب و الذي 2003ماي  21زلزال  -     

ملیار دینار، مما أدى  4مین أو تحملت شركات الت أصابت المؤسسات العمومیة و الخاصة، 99%

  مین الممتلكات العقاریة أء تعدیالت بالقوانین الخاصة بالتأمینات وأقرت إلزامیة تبالدولة إلى إجرا

  2004سبتمبر  01الصناعیة ضد الكوارث الطبیعیة ابتداء من تاریخ  تآالمنشو 

و أدت  2003ماس  6حادثة  سقوط الطائرة التابعة لشركة ا لخطوط الجویة الجزائریة بتاریخ   -   

. أعضاء من طاقم الطائرة 6راكبا و  97ة و وفاة إلى تحطم كلي للطائر  

  2003بكل من مجمع ارزیو سنة ةمجموعة الحوادث الخطیرة بالتجھیزات البتر وكیمیائی -   

و الذي تحملتھ شركات إعادة  2004جانفي  19و االنفجار الذي وقع في مجمع سونطراك بسكیكدة بـ  

  .دوالر ون ملی 400للتعویض بحوالي و قدر المبلغ المستحق  % 100مین بنسبة أالت

  الذي فتح المجال أمام الممارسة الخاصة 1995باإلضافة إلى قانون التأمینات الجدید لسنة   -   



  

الذي سمح بتحریر كبیر  1998لسنة   97و األجنبیة لعملیات التامین و إعادة التامین، و تبعھ األمر رقم 

  .مینأھا نحو األسواق العالمیة إلعادة التمین المحلیة و اتجاھألعملیات إعادة الت

  مینأالت إعادةو یتمثل الھدف األساسي للموضوع في التعرف على المبادىء األساسیة لتقنیة      

  مین أو تسلیط الضوء على  الدور الذي تلعبھ في تخفیف عبء مختلف األخطار الكبرى عن شركات الت

 :في التساؤل الرئیسي التالي و على ھذا األساس یتبلور طرح اإلشكالیة   

  

  ؟  مینأإلى أي مدى یمكن لشركات التامین اللجوء  إلى شركات  إعادة الت -               

  

  :و األسئلة الفرعیة اآلتیة 

  مین ؟أماھي طبیعة عملیات إعادة الت -   

  ن ؟میأمین إلتمام عقود إعادة التأما ھي الخیارات الممكنة و المتاحة  لشركات  الت -   

 مین ؟أھل تساھم التعویضات المحصل علیھا في سد احتیاجات شركات الت -   

  

  :ولإلجابة على ھذه األسئلة  اعتمدنا على المناھج التالیة     

  المنھج التاریخي و الوصفي فیما یتعلق بالجانب النظري - 

  المنھج التحلیلي فیما یتعلق بالجانب التطبیقي - 

  :بحثنا إلى ثالثة فصول كاآلتي و قد ارتأینا تقسیم موضع

  التامین و مفاھیم أساسیة یضم ثالثة مباحث حیث یتطرق المبحث األول إلى نشأة: الفصل األول     

و المبحث الثاني . و تطور نشاط التأمینات ، األنواع األساسیة لھ و األسس الفنیة التي تحكم سیره  

مثلة في قسط التامین ، الخطر المؤمن منھ ، و مقابل التامین تناولنا فیھ العناصر األساسیة للتامین و المت

الذي یحصلھ علیھ المؤمن لھم، أما المبحث الثالث فقد تعرضنا فیھ إلى مفھوم عقد التامین ، خصائصھ 

  و الخطوات الالزمة إلتمامھ باإلضافة إلى  األطراف األساسیة المشاركة فیھ

  .ستھلكین لھ و الوسطاءو المتمثلة في المختصین بالتامین، الم 

و في الفصل الثاني تناولنا مفھوم عملیات إعادة التامین ضمن ثالثة مباحث ، حیث یضم المبحث     

األول مفاھیم أساسیة حول نشأة إعادة التامین و تطورھا ، األدوار األساسیة لھا و األنواع المختلفة 

  .إلبرامھا 

  مین و المتمثلة في أیة التي تتم وفقا لھا إبرام عقود إعادة التو في المبحث الثاني تناولنا الطرق األساس

  

 ج



  

مین غیر النسبیة ، و یتطرق المبحث الثالث إلى  مكونات  سوق إعادة أمین النسبیة و إعادة التأإعادة الت

مین ، وعرضنا أھم  أمین و سماسرة إعادة التأمین وإعادة التأمین والمتمثلة في شركات التأالت

مین العالمي بالعشریة األخیرة و التي أثرت على وضعیة  أت التي عرفھا سوق إعادة التالمتغیرا

  .الشركات المسندة بالدرجة األولى

  مین المحلیة و ھي الشركة أأما الفصل الثالث فقد خصصناه لدراسة حالة  إحدى شركات الت      

 طور نشاط التأمینات بالجزائر و أھم ، حیث تناولنا في المبحث األول ت  CAATالجزائریة للتأمینات  

  . 2004- 1995المراحل التي مر بھا منذ االستقالل  باإلضافة إلى تطور سوق التأمینات خالل الفترة 

وضعیة سوق  إعادة التامین بالجزائر و دور الشركة المركزیة إلعادة  باإلضافة إلى ذلك تطرقنا إلى

ریفا موجزا للشركة و األھداف األساسیة لھا و الھیكل المبحث الثاني قدمنا فیھ تع. CCR التامین

التنظیمي لھا و تتبعنا تطور حجم االسنادات المقدمة من قبل الشركة الجزائریة للتأمینات خالل الفترة 

و خصصنا المبحث الثالث  حجم التعویضات و العموالت المحصل علیھما خالل نفس  1998-2004

  .مین المتبعةأسة إعادة التمحاولة تقییم سیا الفترة و كذلك

  و في النھایة ختمنا دراستنا ھذه بجملة من النتائج المنبثقة من التحالیل لمختلف جوانب الموضوع    

و كذا بعض االقتراحات التي نرجو أن تكون بمثابة مساھمة متواضعة من جانبنا إلثراء مسالة إعادة 

  .مین في الجزائرأالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  األولالفصل 
 مفاهيم و مبادىء أساسية:التأمين



  تمھید
  

الناتجة عن أحداث مضرة بین مجموعة من  ةیعتبر التأمین وسیلة لتوزیع المخاطر المختلف       

األفراد بدل من أن یتحمل عبئھا فرد واحد و ذلك عن طریق رصید مشترك یساھم فیھ كل فرد بدفع 

  . أقساط دوریة

مین على أسس فنیة البد منھا تتمثل في التعاون بین مجموعة من األفراد المعرضین و یعتمد التأ   

  .و االستعانة بعوامل اإلحصاء عند إجراء المقاصة بین مختلف األخطار  ألخطار متجانسة ،

و قد ازدادت أھمیة التأمین وأنواعھ بكل المجاالت بتزاید األخطار مع مرور الوقت والتطور     

جتمعات، و یفترض التأمین وجود خطر معین یھدد مصلحة المؤمن لھ و یلتزم المؤمن الحاصل بالم

  .بتغطیتھ بدفع مبلغ مالي معین و ذلك مقابل حصولھ على أقساط 

و ھذا ما استدعى ضرورة تدخل الدولة بفرض رقابتھا لتنظیم ھذه العملیة و التي تتم من خالل إبرام   

المتعلقة  تالب التامین، وینشا عن ھذا العقد مجموعة من االلتزاماعقد قانوني بین كل من المؤمن و ط

 ).الخطر، القسط و قیمة التأمین(بالعناصر األساسیة للتأمین 

  تعریف للتأمین، أنواعھ و أسسھ الفنیة بالمبحث األولوقد تناولنا    

  تطرقنا إلى العناصر األساسیة للتأمین  و بالمبحث الثاني   

  تطرقنا إلى عقد التأمین، خصائصھ، عملیة إبرامھ و األطراف المشاركة بھ ثالثو بالمبحث ال   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  مین و مقوماتھ  أمفھوم الت: المبحث األول 
  

منذ أن وجد اإلنسان حاول البحث عن الحمایة ضد األخطار المحیطة بھ و المتزایدة مع تقدم الحیاة        

حمایة نفسھ و أفراد عائلتھ و المقربین إلیھ و مع مرور الوقت انتقل إلى حمایة المعاصرة ، فحاول بالبدء 

، فولد التأمین كوسیلة إلیجاد نوع من التعاون بین )الزراعیة، الحیوانات تالسكن، المنتجا(ممتلكاتھ

مجموعة من األفراد و مساعدتھم على مواجھة المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا أي منھم، و بعدھا 

رف التأمین ازدھارا و تنوعت مجاالت تطبیقھ و أصبح یمثل ركیزة أساسیة في االقتصاد القومي للدول ع

  .تحكم تطبیقھ ولھذا فھو یرتكز على أسس فنیة و عالقات قانونیة محددة

  

 مینأنشأة و تعریف الت: المطلب األول

  
  مینأنشأة الت -1-
  
ن و التعاون بین مجموعة من األفراد المعرضین ارتبط ظھور التأمین بظھور و تطور التضام       

 معین من اجل تخفیف حدة الخسارة التي تصیب ضحایا سوء الحظ بفعل تحقق الخطر و توزیع  لخطر

  .   الخسارة على كافة األعضاء إلى أن وصل إلى الصورة التي عرف بھا بالعصر الحدیث

ن التعاوني من خالل تكوینھم لجمعیات دفن و قد ذكر المؤرخون أن قدماء المصریین عرفوا التأمی  

أخرى بشرط االحتفاظ بأجسادھم سلیمة بعد موتھم، وقد استدعى  ةالموتى فقد دعاھم اعتقادھم بحیا

اعتقادھم ھذا إنفاق مصاریف باھضة عندما تحدث الوفاة وقبلھا بغرض تحنیط و بناء القبور فانشات 

عجز ذووھم عن اإلنفاق علیھم بعد موتھم و ذلك نظیر قیام جمعیات تقوم بھذه المراسیم لألعضاء الذي ی

  )1(.بدفع اشتراك سنوي للجمعیة أثناء حیاتھم   ءاألعضا

لكن التامین أول ما ظھر في صورتھ الحدیثة كان بالعصور الوسطى لدى الرومان و الیونان بنطاق      

ین البحري و ھو عبارة عن رھن یقع العملیات البحریة، حیث سمح عقد القرض على السفینة بظھور التأم

على السفینة ضمانا للمال الذي یطلبھ التجار كقرض من البنك للقیام بالرحلة، و في حال غرق و ھالك 

السفینة یفقد المقرض المال الذي دفعھ وال یعوض، أما إذا نجحت الرحلة ووصلت السفینة سالمة لمیناء 

  افا إلیھ معل فائدة متفق علیھ مسبقا بالعقد قد یصل إلى عن المبلغ مض) البنك(الوصول یعوض المقرض 

40 ٪ . 
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  45، ص 2000، ) 2(الطبعة  ،، دار المطبوعات الجامعیة ، اإلسكندریة مینأ، أصول الترمضان أبو السعود  )1(



یكمن في أن المقرض یقوم بدور المؤمن و المبلغ الذي ووجھ الشبھ بین عقد القرض و عقد التأمین   

یقدمھ كقرض ھو مبلغ التأمین أما الفائدة التي یحصل علیھا تمثل قسط التأمین، أما أوجھ االختالف بینھما 

فیتمثل في أن قسط التأمین یدفع سواء تحقق الخطر أم ال أما الفائدة بعقد القرض ال تدفع إال عند وقوع 

النسبة لمبلغ التأمین ال یدفع إال بتحقق الخطر أما مبلغ القرض یدفع كذلك، كما أن عقد الخطر، كذلك ب

یتضمن  معنى الرھان و المقامرة حیث یراھن المقرض على وصول السفینة سالمة  القرض على السفینة

  .فإذا تحقق ذلك كسب الرھان و یحصل على مبلغ القرض مع معدل فائدة

  م  بتحریم معدل الفائدة 1234تطور التجارة قام األب جریجوار التاسع سنة م و ب12وخالل القرن      

األخطار حیث یتعھد البنك أو التاجر بضمان وفي  ربا ، و ھنا بدء التفكیر في طریقة لضمان و اعتبره

حال الخسارة قیمة األضرار التي یتعرض لھا السفینة و ذلك مقابل حصولھ على مبلغ من المال یحدد 

  .مسبقا

  "االطلنتیك ،، مرسیلیا، برشلونة اجنوا، فینیسی"و یذھب البعض بأنھ بموانىء البحر المتوسط      
م عقد تامین بحري كتب و أقدوبعدھا ببورتو، بوردو، بروج، تطورت القواعد األساسیة للتأمین البحري 

  )1(. 1424بجنوا و ظھرت أول شركة تأمین بحریة سنة 1347سنة 

  : أخرى من التأمینات نذكر منھاو قد ظھرت أنواع 

م أین شكل أول شركة  18، بفرنسا بالقرن  Tontiالتأمینات على الحیاة على ید اإلیطالي  -

ووجدت أول .  صعوبات و عدم تقبلھ من الدول تو قد واجھ ھذا النوع من التأمینا)  Tontine(تكافلیة

  "  ولیم جیبونز " ن على حیاة شخص یدعىو تؤم م، 1583تأمین على الحیاة مسجلة بلندن عام  ةوثیق

و ثالثة و ثمانون جنیھا  ةو قد عقد ھذا التامین لصالح محام یدعى ریتشارد مارتن بمبلغ ثالثمائ 

     )2(. إسترلینیا

 13م إثر نشوب حریق ھائل بلندن أدى إلى إتالف أكثر من 1666الحریق ظھر سنة  مین ضدأالت -    

  ألمر الذي جعل الناس یفكرون في طریقة تمكنھم من حمایة أنفسھم كنیسة، ا 100ألف منزل و 

مكاتب فونكس  والجمعیات منھا بعض المكاتب ، و ظھرت بالبدایة التأمین و ممتلكاتھم من خالل نظام

fonex  وجمعیة Hand in hand  3(تأمین المباني فقط ىالتي اقتصر نشاطھا ببدایتھا علم 1696سنة(. 

  .مین على المباني و غیرھاأمین تمارس إعمال التأشركات ت تلكن فیما بعد ظھر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ecole nationale d’assurance de paris, manuel international de l’assurance, économica, 

1998, p5 
  49،ص 1975، دار النھضة العربیة القاھرة ،  ھمین و ریاضیاتأمبادىء التمحمد طلبة عویضة،  سالمة عبد اهللا ،   )2(
    51رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  )3(



 كتشاف البخار و اآلالت المیكانیكیة المعقدةإالتأمینات من المسؤولیة ظھرت مع التطور الصناعي و    -

مین أإلى تو كذلك وسائل المواصالت مما یعني زیادة المخاطر و كثرة الحوادث فظھرت الحاجة  

  .....)المسؤولیة ضد إصابات العمل، حوادث السیارات(المسؤولیة بأنواعھا

مین الجوي یعتبر حدیث النشأة حیث ارتبط ظھوره بدخول الطیران مجال النقل الدولي بعد الحرب أالت  - 

لى إلى فرض إلزامي التأمین ع العالمیة الثانیة و ظھور حوادث الطائرات مما اضطر بعض الحكومات

  .الطائرات
نشطة االقتصادیة و االجتماعیة لإلنسان عرف نشاط و مع مرور الوقت و توسع األعمال و األ    

 مین ضد السرقةأمین المكتتبة كالتأو ازدادت عقود الت ،نتشارا واسعا و دخل مجاالت كثیرةإالتأمینات 

اء، مسؤولیة استعمال المنتجات كمسؤولیة األطب(على المسؤولیة  تالحیوانات، تنوع عقد التأمینا موت

  .)المصنعة كأدوات الجمیل مثال

 

  مین أتعریف الت - 2

مین وھي تختلف حسب الجھة التي وضعتھا ، فنجد أن االقتصادیین أللت تعار یفلقد وضعت عدة        

   مر یفھمین یمیلون إلى تعریف الریاضیین لھ و الذین یأخذون بالمبادىء الریاضیة في تعاأفي تعریفھم للت

  .و تكون في إطار جاف

  knight  نایتاالقتصادیین المقدمة نذكر تعریف  فو من بین تعار ی  

مین عمل من أعمال التنظیم و اإلدارة و ذلك ألنھ یقوم بتجمیع أعداد كافیة من الحاالت المتشابھة أالت"   

 من التعامل في حاالت الدلتقلیل درجة عدم التأكد و ذلك بالتعامل في مجموعات من الحاالت ب

 ) 1(" منفردة 

   فریدمانو كذلك تعریف 

إن الفرد الذي یقوم بشراء التأمینات من الحریق على منزلھ ، یفضل تحمل خسارة مالیة صغیرة "     

قیمة ( بدال من أن یبقى متحمال خلیطا من احتمال ضعیف لخسارة مالیة كبیرة ) قسط التامین ( مؤكدة 

     )2("احتمال كبیر بأال یخسر شیئا ، وھذا یعني أنھ یفضل حالة التأكد عن حالة عدم التأكدو ) المنزل كاملة

االعتماد على أھمیة قانون األعداد الكبیرة في التقلیل من درجة الخطر  ینالتعریف ینو المالحظ على ھذ  

عالقة قانونیة تتم من خالل مین كأإلى ذكر الت الم یتطرق مابطریقة تسھل كیفیة التعامل مع األخطار ، لكنھ

 .إبرام عقد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  91، ص 1980، القاھرة، )6(مكتبة النھضة العربیة، الطبعة  مین،أالخطر و التسالمة عبد اهللا،  )1(
  35ص  مرجع سابق ، ،رمضان أبو السعود  )2(



  : ي من الناحیة الفنیة نكر ما یل     

التأمین عمل من أعمال التنظیم واإلدارة و ذلك ألنھ یقوم بتجمیع أعداد كبیرة من الحاالت المتشابھة "     

  )1("للتقلیل من درجة عدم التأكد إلى حد مرغوب فیھ

التأمین ھو عملیة یقوم المؤمن بمقتضاھا بتنظیم التعاون بین عدد من المؤمن لھم یتعرضون لمخاطر "    

و یقوم بتعویض من یتحقق الخطر بالنسبة لھ من بینھم بفضل الرصید المشترك لألقساط التي معینة ، 

  )2(" یجمعھا منھم 

  و من وجھة نظر القانون نذكر التعاریف اآلتیة      

من لھ أداء مالیا، مبلغا من المال أو إیرادا مرتبا أو مین عقد یتعھد المؤمن بمقتضاه أن یقدم للمؤأالت"    

   )3(" لك مقابل قسط مالي یدفعھ لھ ھذا األخیرغیر ذ

  

التأمین ھو إتفاقیة من خاللھا و بواسطة قسط یتدخل المؤمن بضمان المكتتب في حال تحقق الخطر "     

   )4(" العشوائي المرتقب بالعقد

الخطر،  و المالحظ على ھذین التعریفین أنھما أظھرا العناصر الضروریة لعقد التأمین و تتمثل في       

القسط، قیمة التأمین لكن بالمقابل أھمال اإلشارة إلى األسس الفنیة للتأمین التي تعتبر خطوات مھمة تبعده 

  عن الرھان و المقامرة ، و علیھ فتعریف التأمین ھنا ال یعطي صورة كاملة عن حقیقة التأمین 

  التامین كآالتي    Hémard رو قد عرف ھیما        

  لیة یحصل بمقتضاھا احد األطراف و ھو المؤمن لھ نظیر دفع قسط على تعھد لصالحھالتأمین عم"   

أو لصالح الغیر من الطرف األخر و ھو المؤمن، تعھد یدفع بمقتضاه ھذا األخیر أداء معینا عن تحقق  

خطر معین و ذلك بان یأخذ على عاتقھ مھمة تجمیع مجموعة من المخاطر و إجراء المقاصة بینھا وفقا 

   )5(" لقوانین اإلحصاء 

  :یعد أفضل التعاریف المقدمة لألسباب التالیة و   

 یمكن أن ینطبق على جمیع أنواع التأمین الموجودة  -       

  )    الخطر، القسط، المقابل ( اھتم بإظھار العناصر الضروریة لعقد التأمین  -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  98سالمة عبد اهللا ، الخطر و التأمین ، مرجع  سابق ص  )1(

, édition Dalloz, paris, 2001, p39droit des assurancesYvonne Lambert faivre,  (2)  

  
  4، ص 2001الفتح للطباعة و النشر،  مین الخاص،أ، التمصطفى محمد الجمال )3(

(4) Yvonne Lambert Faivre, idem, p 38                              
    14، ص 1991، مصر، )3(، طبعة نادي القضاة، الطبعة مینأأحكام التاحمد شرف الدین،  )5(



 إظھار األسس الفنیة للتأمین و المتمثلة في التعاون بین مجموعة من المؤمن لھم، إجراء المقاصة -

  .عند إجراء المقاصة بین مجموعة من األخطار المحتملة الوقوع، و االستعانة بعوامل اإلحصاء

  

  مین أدور الت  3 -

للتامین عدة فوائد ذات طبیعة فردیة یؤدیھا لشركات التأمین و عمالئھا و فوائد یؤدیھا على الصعید       

  :االقتصادي للدولة و نذكر منھا

  

  جلب األمان  1- 3

ي تحقیق تلك الحاجة فلفظ یعتبر طلب اإلنسان لألمن و األمان حاجة غریزیة و یسھم التامین بدور ف      

ى المستوى الفردي یوفر التأمین حمایة للمؤمن لھ ضد أخطارقد فعل )1(.التأمین مشتق من كلمة أمان

و یمنحھ القدرة على اتخاذ )التأمین على الحیاة، التأمین على األضرار(تصیب شخصھ أو مالھ و ممتلكاتھ

  .القرارات دون خوف

اھم التأمین في ازدھار االقتصاد و زیادة اإلنتاج القومي لما یحققھ من أما على مستوى المجتمع فیس     

مع  رخاصة مع تزاید األخطا) رؤوس األموال، الید العاملة(اإلنتاج  رحمایة و محافظة على عناص

ففي التأمین على األشخاص ال یصبح الفرد عند تعطلھ بمرض عالة على المجتمع ألنھ یجد  .مرور الوقت

أمین موردا للرزق وكذلك بالتأمین على الممتلكات الذي یسمح باستبدال األشیاء التالفة بأشیاء في مبلغ الت

  .جدیدة

  تجمیع رؤوس األموال 2- 3

یعتبر التأمین نوع من االدخار اإلجباري الذي یلزم طالب التأمین بدفع األقساط المطلوبة منھ في       

المجمعة لدى  طیملكھ عند استحقاقھ، كما تمثل ھذه األقساالعقد خالل فترة معینة و الذي یمثل رأس مال 

شركات التأمین ضمانا لحقوق المؤمن لھم ، و من ناحیة أخرى تسمح ھذه األقساط المتراكمة لشركة 

إیداع (التأمین بتكوین رؤوس أموال ضخمة تجعلھا ذات قوة مالیة ویمكن استغاللھا للصالح العام 

  .....) .باستثمارات بقطاع الخدمات النقل السیاحة،  بالبنوك، منح القروض، القیام

  

  تنشیط االئتمان  3- 3

أصبح التأمین یلعب دورا ھاما في تنشیط عملیات االئتمان، إذ یسمح بتدعیم موقف المؤمن لھ امام       

  من الذي یقرضھ مبلغا من المال في الوفاء بالتزاماتھ في حال ھالك الشيء المؤمن علیھ، حیث یض دائنھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  29ص  ،حمد شرف الدین، مرجع سابق أ )1(



و في الحالة التي یفتقر فیھا المؤمن لشيء  .المقرض استفاء حقھ من التعویض الذي تدفعھ شركة التأمین

یا للحصول على وثیقة التأمین رھنا حیاز یقدمھ كضمان یمكنھ استعمال عقد التأمین على الحیاة برھن

القرض، و قد یكون المؤمن نفسھ من یقدم القرض ألنھ بكل الحاالت یضمن استرجاع مبلغ القرض من 

  .   قیمة عقد التأمین 

كما تلعب رؤوس األموال المجمعة من األقساط لدى شركات التأمین دورا ھاما في تدعیم االئتمان     

تحتاجھ من قروض من خالل توظیف األموال المذكورة  العام حیث یساعدھا التأمین في الحصول على ما

  )1(.في السندات  العامة التي تصدرھا الدولة

      

  عامل وقایة 4- 3

باإلضافة إلى التغطیة من المخاطر قد تعمل شركات التأمین بھدف الحد من التزاماتھا على دراسة       

نھا و توعیة المواطنین، و لتفادي تخاذلھم عن أسباب وقوع المخاطر و اتخاذ التدابیر الالزمة للوقایة م

التعاون باعتبارھم ضامنین لحمایة شركات التأمین قد تلجا إلى تقدیم تشجیعات كمنح إعفاءات من 

  .الذي ال یقع لھ خطر خالل فترة معینة ھالقسط ، أو تقوم بتخفیضھ للمؤمن ل
  

  الدور الدولي للتأمین  5- 3

على المستوى الدولي و ذلك من خالل انتقال عملیات التأمین عبر الفروع یلعب التأمین دورا مھما      

المختلفة  التابعة لشركة التأمین خارج الحدود الجغرافیة، و كذلك عن طریق تقنیة إعادة التأمین و التي 

تسمح بنقل عبء جزء من مخاطر شركات التأمین إلى شركات إعادة تأمین بعدة دول و ھذا ما یسمح 

  .األضرار المحلیة على اقتصاد بلدان عدیدة  بانعكاس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  18، ص 1999، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ،  مینأء عقد التى، مبادمحمد حسین منصور    )1(



  مینأأنواع الت:  نيالمطلب الثا  
و تطبیقاتھ غیر محدودة خاصة مع مرور الزمن و التطور  إن التأمین ھو موضوع واسع جدا      

و علیھ توجد عدة تقسیمات للتأمین تختلف حسب أساس معین ووجھة نظر معینة، لكن . الحاصل

  :التقسیمات األكثر شیوعا و إجماعا تتمثل في

  

  مینأحسب الجھة التي تتولى الت - 1

 Assurance mutuelle - :التأمین التعاوني 1-1 

 تقوم بھ الشركات ذات الطابع التعاوني بین مجموعة من األعضاء یتعرضون لخطر واحد        

و تقوم بإبرام عقود التأمین بینھم و یتم تعویض الضرر الذي یلحق بأحدھم إذا نزل بھ الخطر المؤمن  

   )1(. منھ، مقابل تقدیم األعضاء الشتراكات تختلف حسب عدد و أھمیة الحوادث خالل فترة النشاط

و الشركات ذات الطابع التعاوني ال تتعامل مع الوسطاء في تقدیم منتجاتھا إلى الجمھور، وال تھدف 

   .إلى تحقیق الربح، و یلعب العضو دور المؤمن و المؤمن لھ في نفس الوقت

 Assurance à prime fixe:التأمین ذو القسط الثابت 2- 1

  شركات المساھمة و التي تھدف أساسا إلى تحقیق الربح و یسمى أیضا التأمین التجاري تقوم بھ       

و ھنا تلتزم شركة التأمین بدفع مبلغ التأمین عند تحقق الخطر المؤمن منھ مقابل حصولھا على أقساط 

  .ثابتة طوال فترة العقد من قبل المؤمن لھم

شركة التأمین ویقوم  و ما یمیز التأمین التجاري ھو انفصال المؤمن عن المؤمن لھ، فالمؤمن ھي      

بدور الوسیط بین المؤمن لھم و یجمع منھم األقساط لكي یستخدمھا في تعویض األضرار التي تحیق 

  )2(.بھم

  من حیث الموضوع  -2-

  تأمین بحري، جوي، بري 1- 2

  التأمین البحري  1-1- 2

ة أو البضائع المنقولة یھدف إلى تغطیة المخاطر الناتجة عن القیام برحلة بحریة و قد تلحق بالسفین    

، وال یشمل ھدا التأمین بتغطیتھ األشخاص الموجودین على )الغرق، الحریق، تلف البضاعة(علیھا

  .السفینة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( 1 )  Maurice Picard, André Besson,   les assurances terrestres en droit francait ,  tome 1       
             " le contrat d’assurance", troisième édition LGDJ, paris 1970, p 3 

 
 

  47ص ،1999 اإلسكندریة، ، الدار الجامعیة،مینأ، محاضرات عقد التمحمد حسن قاسم    (2)



   التأمین الجوي 1-2- 2

  یمكن أن تتعرض لھا الطائرة یشمل ھذا النوع من التأمین ضمان مخاطر النقل الجوي التي    

  .و حمولتھا من البضائع 

 

  التأمین البري  1-3- 2

  یضم التأمین البري جمیع أنواع األخطار المستثناة من األنواع السابقة    

  و تأمینات اجتماعیة تأمینات خاصة 2- 2

 Assurances socialesالتأمینات االجتماعیة  2-1- 2

اري و لیس إلرادة الشخص دخل فیھا و غالبا ما تقوم الدولة بدور ھذا النوع من التأمینات إجب     

المؤمن ھنا بھدف تحقیق الصالح العام و حمایة الطبقات العاملة و الضعیفة ،فھو یستند إلى فكرة 

  .التكافل و ال یكون أساس العقد تحقیق الربح

و یدخل ضمن ھذا .  )1(ن یكون قسط التأمین ھنا موحد بالنسبة للجمیع في إطار تغطیة خطر معی   

التأمینات ضد إصابات العمل، ضد العجز المؤقت أم الكامل، الوفاة، الشیخوخة : النوع من التأمینات

  ).التامین الصحي(البطالة المرض

 Assurances privées: التأمینات الخاصة 2-2- 2

اإلقدام على عملیة التأمین  یقوم ھذا النوع من التأمینات أساسا على الحریة المطلقة للفرد في        

توخیا لنتائج خطر معین قد یحدث مستقبال أي یسعى إلى تحقیق مصلحة خاصة بھ، و یتحمل وحده 

  .أقساط التأمین التي تحدد وفقا ألسس إحصائیة لمعرفة درجة تحقق الخطر و أیضا حسب قیمتھ

 .ن تجاري و تامین تعاونيو تجدر اإلشارة إلى انھ یمكن تقسیم التأمینات الخاصة إلى تامی   
  

  تأمین من األضرار و تأمین األشخاص 3- 2

  التامین من األضرار 3-1- 2

ھذا النوع من التأمینات یكون منصبا على مال المؤمن لھ، و یتكفل المؤمن ضمن شروط العقد      

ا قبل المبرم بتعویض المؤمن لھ عما أصابھ من حادث معین و إرجاعھ إلى الوضعیة التي كان علیھ

  .ي ال یكون التأمین مصدرا لالعتناءو بالتال   )2(.الحادث

  تأمینات الممتلكات و تأمینات المسؤولیة المدنیة: سم التأمینات من األضرار إلى قسمین و تنق   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار النھضة العربیة   ن بین الجوانب النظریة و األسس الریاضیةمیأمقدمة بمبادىء التالھانس،  مختار محمود )1(

  42القاھرة ،دون سنة نشر ، ص
( 2 )  Ecole nationale d’assurance de paris,op-cit., p 115            



 Assurances des biens : تأمینات الممتلكات 1- 3-1- 2

ھ ممتلكاتلھ عن الخسائر المادیة التي تصیب ؤمن تھدف التأمینات على الممتلكات إلى تعویض الم       

  تأمینات ضد: و یشمل ھذا النوع من التأمینات طائفة من األنواع. من جراء تحقق الخطر المؤمن ضده

مخاطر الحریق، السرقة، موت الماشیة، تلف المزروعات من البرد أو بسبب عوامل طبیعیة، تأمین 

  .....القروض التجاریة

  

 Assurances de responsabilité civile: ات المسؤولیة المدنیة تأمین 2- 3-1- 2

یقوم المؤمن ھنا بضمان المؤمن لھ ضد رجوع الغیر علیھ بسبب األضرار التي تلحق بھذا        

  .األخیر بسبب خطا ارتكبھ المؤمن لھ

و علیھ   (1). الیةو یطلق على ھذا النوع من التأمینات اسم تأمین الدیون أو تأمین على الخسارة الم  

  ).الضحیة(المؤمن، المؤمن لھ، الغیر : فالخطر ھنا یشمل ثالثة أطراف

  :و تتنوع تأمینات المسؤولیة بتنوع األنشطة التي یمارسھا اإلنسان و یمكن أن نذكر

  تأمین المسؤولیة عن حوادث السیارات -

  تأمین المسؤولیة ضد الحوادث المھنیة -

  )المستأجر أو المالك(ریقتأمین المسؤولیة ضد الح -

  المبدأ التعویضي في التأمینات من األضرار* 

یقوم عقد التأمین من األضرار على المبدأ التعویضي الذي یقضي بدفع تعویض إلى المؤمن لھ في      

حدود ما یلحق بھ من ضرر، وال یحق للمؤمن لھ المطالبة بمبلغ أكبر كي ال یكون عقد التأمین مصدرا 

  :و أھم نتائج ھذا المبدأ ما یلى. لإلثراء 

ال یمكن أن یكون ھناك اتفاق بین طرفي عقد التأمین على الحصول على مبلغ تعویض یفوق قیمة -

  .الشيء المؤمن علیھ

ال یجوز للمؤمن لھ إبرام عدة عقود تأمین على نفس الموضوع لدى عدة مؤمنین فال یمكنھ الجمع بین -

حصل ذلك ال یجب أن تتجاوز قیمة التعویضات المحصل علیھا  عدة تعویضات من ضرر واحد، وان

  .قیمة الشيء المؤمن علیھ

بما أن عقد التأمین لیس مصدرا لالغتناء فال یمكن للمؤمن لھ الجمع بین مبلغ التأمین و مبلغ  -

لبة التعویض الذي یلتزم بھ المتسبب بالحادث، و لھذا یحل المؤمن مكان المؤمن لھ قانونیا في المطا

  . بمبلغ التعویض من الغیر المسؤول عن الضرر الناجم

                                                
(1) Yvonne Lambert Faivre, op-cit, p50 
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 Assurances des personnes          :تأمینات األشخاص 3-2- 2

ھو التأمین الذي یكون موضوعھ شخص المؤمن لھ ولیس مالھ، و یلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین      

جزافیة و علیھ فھو ال یعتمد على المبدأ عند تحقق الخطر و الذي یحدد مسبقا عند التعاقد و بطریقة 

  .التعویضي الن حیاة اإلنسان ال تقدر بثمن

  :إلى صو تنقسم عقود التأمین على األشخا

  Assurance sur la vie:  التأمین على الحیاة 1- 3-2- 2

یھدف إلى مواجھة خطر الموت الذي یتھدد اإلنسان في كل لحظة من الزمن، و یعد وسیلة من      

  .لدى شركات التأمین ابفعل تراكم األقساط المدفوعة و كذا احتیاطیاتھ رل االدخاوسائ

  :و تتعدد صور التأمین على الحیاة إلى

   Assurance en cas de décès: التامین لحالة الوفاة -أ

التأمین لحالة الوفاة ھو عقد یتعھد المؤمن بموجبھ بدفع مبلغ معین عند وفاة المؤمن لھ مقابل      

  :و تتمثل تركیبات التأمین لحالة الوفاة في. الحصول على قسط

 Assurance en cas de décès (vie entière)    :التامین على مدى الحیاة 1-أ

یتعھد المؤمن بھذا النوع بدفع مبلغ التأمین في حالة وفاة المؤمن لھ أیا كان وقت الوفاة، و یھدف       

ویسمى كذلك بالتأمین . ادخار یتركھ المؤمن لھ في حالة وفاتھ لورثتھ ھذا النوع من التأمین إلى تكوین

  (1)العمري 

  Assurance temporaire décès :التأمین المؤقت على الوفاة 2-أ
  

  أین یتعھد المؤمن بدفع مبلغ معین إذا توفي المؤمن لھ خالل فترة معینة  ةھو تأمین بمدة مؤقت     

لم یمت المؤمن لھ خالل الفترة  د سنویا مع ازدیاد خطر الوفاة، وإذاسنویا و تزدا األقساطو تدفع 

  .المحددة بالعقد تبرا ذمة المؤمن و یحتفظ باألقساط المحصلة

   Assurance de survie:تأمین البقاء على قید الحیاة 3-ا
  

المؤمن لھ إلى  یتعھد المؤمن بعقد تامین البقاء على قید الحیاة بدفع مبلغ التأمین وفي حال موت      

  .المستفید بشرط أن یظل حیا فإذا مات قبل المؤمن لھ برأت ذمة المؤمن و یتحرر من التزامھ

و یتم اللجوء إلى ھذا النوع من عقود التأمین في حال وجود أطفال عجزة  مثال ویرغب المؤمن لھ في 

  .حمایتھم

   Assurance en cas de vie: التأمین لحالة الحیاة -ب

                                                
(1)  Hurbert groutel, André faivre rocher, guy courter, le droit du contrat d’assurance, 
édition delta, paris 1998, p 392 
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و عقد یقضي بدفع قیمة مبلغ التأمین و بتاریخ محدد إذا بقي المؤمن لھ على قید الحیاة عند ھذا ھ     

    .المدفوعة طأما إذا مات المؤمن لھ قبل ذلك یحق للمؤمن االحتفاظ باألقسا . (1)التاریخ

  و تشمل التأمینات لحالة الحیاة ما  یلي 

  Assurance de capital différé:تأمین رأس المال المؤجل 1-ب

تلتزم شركة التأمین بموجب ھذا العقد و مقابل حصولھا على أقساط دوریة أو قسط وحید ، بدفع    

  رأسمال معین للمؤمن لھ في حال بقائھ على قید الحیاة إلى تاریخ معین

  Assurance de rente en cas de vie:  تأمین الریع في حالة الحیاة 2-ب

وع السابق في أن المؤمن یلتزم بدفع ریع معین إذا بقي المؤمن لھ حیا عند یختلف ھذا النوع عن الن   

  .تاریخ معین بدال من دفع مبلغ معین دفعة واحدة

   La contre assurance: ضمان التأمین األول 3-ب

مین في حالة الحیاة یسمح للمؤمن لھ باسترداد األقساط أمین األول ھو وجود شرط بعقد التأضمان الت   

و یكتب عقد ضمان التأمین األول مقابل . وفاة المؤمن لھ قبل التاریخ المتفق علیھ بالعقد دفوعة عندالم

   دفع قسط خاص

   Assurance mixte: التأمین المختلط -جـ 

یجمع التأمین المختلط بین حالتي التأمین لحالة الوفاة و التأمین لحالة الحیاة حیث یلتزم المؤمن بدفع    

ال أو ریع إلى المؤمن لھ في حال بقائھ حیا خالل مدة معینة بالعقد أو یدفع للمستفید من مبلغ من الم

و عادة ما تكون قیمة األقساط المدفوعة مرتفعة مقارنة . العقد إذا مات المؤمن لھ قبل التاریخ المحدد

 بالنوعین السابقین

 

  Assurance contre les accidents corporels : التأمین ضد اإلصابات الجسدیة 2- 3-2- 2
 

یشمل ھذا النوع تغطیة األخطار التي تصیب جسم اإلنسان فتسبب لھ أضرارا قد تكون إما الموت      

  و یلتزم المؤمن نظیر حصولھ على أقساط دوریة بدفع مبلغ معین للمؤمن لھ. ز الدائم أم المؤقتالعج

  .و كذلك رد مصاریف العالج و األدویة 

  Assurance contre les maladie: د المرضالتأمین ض 3- 3-2- 2

یكمل التأمین ضد المرض النوع السابق من التأمینات حیث یلتزم المؤمن مقابل حصولھ على أقساط     

  بان یدفع للمؤمن لھ مبلغا معینا في حال إصابتھ بمرض إثناء فترة العقد و كذلك رد مصاریف العالج 

                                                
 

(1) Hurbert groutel, op-cit., p393 
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دوجة فھو من ناحیة تأمین على األشخاص فیما یتعلق بتعھد المؤمن و لھذا التأمین طبیعة مز .و األدویة

بأداء مبلغ التأمین، ومن ناحیة أخرى تامین من األضرار یخضع في ذلك للمبدأ التعویضي برد 

  . )1(مصاریف العالج  و األدویة

  المبدأ الذي تقوم علیھ تأمینات األشخاص* 

 ار بانعدام الصفة التعویضیة و یترتب على ذلك تختلف تأمینات األشخاص عن تأمینات األضر    

  : ما یلى

التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمین المتفق علیھ بمجرد وقوع الخطر المؤمن منھ دون الحاجة إلى   - 

  .إثبات وقوع ضرر

  یجوز للمؤمن لھ الجمع بین مبلغ التأمین و المبلغ الذي یدفعھ الغیر المسؤول عن وقوع الحادث  - 

یھ ال یحق للمؤمن ھنا الحلول مكان المؤمن لھ أو المستفید في المطالبة بمبلغ التامین من المسؤول و عل 

 .عن الحادث

 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  7محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص  )1(
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  )01(الشكل رقم 
  مینأأنواع الت

  
  
  
  
  تأمین الممتلكات -
  
  ضمان  ممتلكات المؤمن لھ            
  
  
  
  
  تامین المسؤولیة المدنیة -

  ضمان ممتلكات تعود للغیر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تأمین على الحیاة-
  
  اإلصابات الجسدیة  تأمین ضد-
  
  

 تأمین ضد المرض-
  
  
 

  المصدر
les grands principes de Constant eliashberg, François coulbault, Michel latrasse, 

,l’argus, paris 1992, p 36  l’assurance  
  
  

  
 ضرارمین االأت

 ضمان الملكیة

    
  

  مینأأنواع الت
  
  
 

  
 تأمینات األشخاص       
     ضمان ذات اإلنسان       

مبدأ 
 التعویض

المبدأ 
 الجزافي
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  مین و ضماناتھأاألسس الفنیة للت:  المطلب الثالث

  
  األسس الفنیة- 1

   Mutualité:  التعاون 1-1 

یقوم التأمین على أساس التعاون بین مجموعة من األفراد المعرضین لنفس الخطر و تجمعھم        

الرغبة في مواجھتھ و اتقائھ،  فھو یساھم في توزیع عبء المخاطر بینھم بتحمل كل واحد منھم جزء 

المكون من مجموع  و التعاون یسمح كذلك للمؤمن بالوفاء بالتزاماتھ عن طریق الرصید المشترك. منھا

و بنفس الوقت یطمئن المؤمن لھ في الحصول على مبلغ التامین عند وصول اجل  األقساط المحصلة،

  .استحقاقھ

و تختلف درجة وضوح التعاون باختالف شكل الھیئة التي تمارس التأمین، فنجده واضحا في    

  من و المؤمن لھ بنفس الوقت،شركات التأمین ذات الطابع التعاوني أین یقوم األعضاء بدور المؤ

و المبالغ المخصصة لمعالجة األضرار تقسم على الجمیع، أما بشركات المساھمة ال یظھر التعاون  

بشكل جلي الن الشركة تھدف إلى تحقیق الربح بالدرجة األولى و مجموع المؤمن لھم مستقلین عن 

ال تعتبر ھذه العملیة تأمینا و إن  بعضھم البعض، فإذا قام شخص بعملیة منفردة لتغطیة خطر معین

ترتب عنھا انتقال عبء المخاطر عن احد المتعاقدین إلى اآلخر، ذلك أن تلك العملیة ال تحقق األمان 

  .فقد یحدث أن یعجز الضامن عن الوفاء بتعھده تجاه ھذا الشخص  )1(الذي یكفلھ التأمین بالمعنى الفني

  

  Compensation des risques: المقاصة بین المخاطر 2- 1

ھو عنصر أساسي بكل عملیة تأمین و تحقیق ھذا التعاون یقتضي من المؤمن  نرأینا أن التعاو     

األخطار التي یتحمل عبئھا الن الوفاء بتعھداتھ یعتمد على وجود الرصید  إجراء المقاصة بین مختلف

لحاالت اإلستثنائیة كوقوع خطر وال یتم المساس برأس مال الشركة إال با المشترك من جمع األقساط،

 .مھم ببدایة الشركة لمزاولة نشاطھا

  :و علیھ فإجراء المقاصة بین المخاطر یتطلب توفر بعض الشروط فیھا و ھي

  Homogénéité: التجانس 2-1- 1

نقصد بالتجانس أن تكون المخاطر متشابھة فیما بینھا نوعا ما وھذا ما یستدعي تقسیمھا إلى أنواع      

  .طبیعتھا أو موضوعھا، قیمتھا، مدتھا حسب
  

____________________  
  
 45أحمد شرف الدین ، مرجع سابق ، ص )1(
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  حسب الطبیعة -ا

  ال یمكن إجراء المقاصة بین مخاطر متباینة في الطبیعة كالحریق المسؤولیة و الوفاة ألنھ ال یمكن   

تقسیم  مسیم فرعي لكل نوع على حدا فمثال یتكما یتم إجراء تق.  )1(جمعھا معا في جدول إحصاء واحد

  .التأمین على الحیاة إلى تأمین لحالة الوفاة و تأمین لحالة الحیاة

  حسب الموضوع -ب

باإلضافة إلى تقسیم المخاطر حسب طبیعتھا یمكن تجمیعھا حسب موضوعھا كحالة التامین ضد     

، كذلك في تأمینات المسؤولیة المدنیة  خطر الحریق فنمیز بین حریق العقارات و حریق المنقوالت

  .نمیز بین المسؤولیة عن حوادث السیارات و المسؤولیة المھنیة

  حسب القیمة -ج

یجب إجراء المقاصة بین مخاطر ذات قیم متقاربة و غیر متفاوتة مما قد یؤدي إلى إحداث اختالل    

خطار قلیلة القیمة ال تكفي لتغطیة المحصلة عن األ طبالتوازن المالي لشركة التأمین لكون األقسا

  .األخطار الجسیمة

  حسب المدة -د

  عامل المدة مھم جدا عند إجراء المقاصة بین المخاطر و تسھیلھا خاصة في حالة التأمین على الحیاة     

  .و التأمین المؤقت ةال یمكن الجمع بین التأمین لمدى الحیا

  : Fréquence des risques الكثرة 2-2- 1

یقصد بكثرة الخطر وقوعھ بنسبة معینة أي انھ یھدد عد كبیر من المؤمن لھم إال انھ ال یقع إال     

و ذلك حتى یتسنى للمؤمن التوفیق بین األقساط المجمعة و المبالغ الملزم .  )2(بالنسبة لعدد قلیل منھم 

بب صعوبة تغطیة بدفعھا فمثال وقوع خطر الزالزل بكثرة وفي آن واحد ال یمكن التأمین ضده بس

لقیمة التعویضات المطلوبة و كذلك في الحالة العكسیة حیث ال یمكن التأمین على خطر نادر  طاألقسا

  .الحصول

  عوامل اإلحصاء  3- 1
فھو یتمیز بخصوصیة السیر عكس الدورة  ةاالقتصادی تلف قطاع التأمینات عن باقي القطاعاتیخ      

تقدیر و معرفة ثمن المواد األولیة قبل معرفة ثمن البیع أما بشركة ، فبمؤسسة اقتصادیة  یتم ةاإلنتاجی

  حیث یمكننا القول أن شركة   (3)قبل معرفتھ لقیمة الخطر عند حدوثھ  طالتأمین فالمؤمن  یتلقى األقسا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مطبعة حسان القاھرة )واقعھا الحالي وحكمھا الشرعي(و عقود ضمان االستثمارمین أعقود التأحمد شرف الدین،   )1(
  26، ص 1982

  28ص محمد حسین منصور، مرجع سابق  )2( 
)3( Alain tosseti, assurance :comptabilité, réglementation, actuariat , 2emeédition , 

économica, paris 2002, p25  
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  یة المخاطر و تتلقى الثمن مسبقا و لھذا السبب و من أجل المحافظة على توازنھاالتأمین تبیع وعدا بتغط

  عوامل اإلحصاء من اجل تحدید قیمة األقساط المطلوبة بطریقة تمكنھا من الوفاء المالي تلجا إلى
  

بالتزاماتھا و تغطیة التعویضات المستحقة و یتم ذلك من خالل حساب االحتماالت لمعرفة فرص تحقق 

المرات التي یمكن أن یتحقق فیھا الخطر من بین األخطار المتعددة ، و كلما كانت  خطار أي عدداأل

اإلحصاءات دقیقة كلما كانت النتائج أقرب إلى الحقیقة والواقع ، لكن ذلك یتوقف على كثرة األخطار 

الذي یقضي و  la loi des grands nombresیعرف بقانون األعداد الكبیرة  المؤمن ضدھا و ھذا ما

  .التي یمكن أن تؤدي إلى نتائج مقاربة للواقع) الحاالت(من األخطار  بمشاھدة اكبر عدد ممكن

علمیة وال یرجع لمحض الصدفة و بالتالي یمكن لشركة التأمین  و علیھ یعتمد القیاس على قاعدة    

 .الواجب تحصیلھا تحققھا تقریبا و تحدید مقدار األقساط معرفة مسبقا عدد األخطار التي یتوقع

على ذلك بعض الحوادث التي تبدو لنا مفاجئة كالموت، المرض، الحریق و بفضل  و من األمثلة    

  اإلحصاء اثبت تكرار ھذه الحوادث من خالل مراقبة عدد كبیر من األشخاص و األشیاء المعرضین

الذي ذكرناه سابقا باإلضافة  و تطبیق قانون األعداد الكبیرة یتطلب توفر شروط منھا التجانس )1(لھا  

  :إلى

  .یجب أن یكون الخطر متفرقا ال یتجمع وقوعھ بوقت واحد -    

یجب أن یكون وقوع الخطر متواترا لیتسنى إجراء عملیة اإلحصاء الن الخطر النادر ال یسمح  -    

  .بتحدید متوسط درجة احتمال وقوعھ

  .أن یكون الخطر منتشرا في تحققھ -   

  

  مین أالتضمانات  - 2

یحرص نظام التأمین على تقدیم الضمانات الالزمة لعمالئھ للحصول على حقوقھم قبل شركات       

التأمین وعلیھ یحتم على شركات التأمین تكوین احتیاطیات فنیة لمواجھة التزاماتھا، باإلضافة إلى 

تساعدھا في الوفاء ضمان فني آخر ھو إعادة التأمین لدى إحدى شركات إعادة التأمین العالمیة ل

  .بالتزاماتھا

 les réserves de l’assurance :احتیاطیات التأمین 1- 2

تلزم قوانین التأمین بجمیع دول العالم شركات التأمین بتكوین احتیاطیات خاصة بعملیات التأمین       

أنواع التأمین من أجل ضمان مالءتھا لمواجھة التزاماتھا قبل عمالئھا و تتنوع ھذه االحتیاطیات حسب 

  :وھي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  38رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ص  )1( 
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 صبالنسبة لتأمینات األشخا 1-1- 2

 réserve mathématique :االحتیاطي الحسابي* 

من  حیث )*(les actuaires) االكتواریون( الحسابي من قبل خبراء التأمین  يیتم تقدیر االحتیاط      

  .المعروف أن مقدار الخطر في تأمینات الحیاة یتغیر من سنة ألخرى و یزداد بتقدم سن المؤمن لھ

و رغم ذلك فان القسط یظل ثابتا خالل مدة التأمین، لھذا تلجا شركات التأمین إلى تكوین ھذا  

یقسم  :التي و یتم حسابھ كآ المخصص حتى یمكنھا سداد التعویضات في حالة وقوع الخطر المؤمن منھ

  المؤمن لھ بأي وقت القسط الذي یدفعھ المؤمن لھ إلى ثالثة عناصر ، عنصر لمواجھة خطر الوفاة

و عنصر یخصم من أقساط السنوات األولى لكي یضاف إلى أقساط السنوات األخیرة باعتبار أن خطر  

 فع للمؤمن لھ في نھایةالوفاة یزداد مع كبر سن المؤمن لھ، و العنصر الثالث یخصص لالدخار الذي ید

    )1(. العقد

  بالنسبة لتأمینات األضرار 1-2- 2

 réserve pour risques en): األخطار الساریة(المدفوعة مسبقا طاحتیاطي األقسا 1- 1-2- 2

cours                                                                                                                 

  یتم تكوینھ لمقابلة التزامات الشركة عن عملیات التأمین الصادرة قبل انتھاء السنة المالیة      

  بفعل عدم تطابق بدایة و نھایة السنة التي یدفع فیھا القسط مع بدایة . )2( و مازالت ساریة بعد انتھائھا 

ستثنى عقود التأمین على الحیاة عند تكوین و ت. و نھایة السنة التي توضع على أساسھا میزانیة الشركة 

 .ھذا االحتیاطي

  réserve pour risques restants a payer: تحت التسویة راحتیاطي األخطا 2- 1-2- 2

یتكون احتیاطي األخطار تحت التسویة لمقابلة التعویضات عن الحوادث التي لم تتم تسویتھا      

و علیھ یتعین على الشركة ضمان حقوق  .)3(اإلجراءات بالنسبة للسنة التي وقعت فیھا بسبب طول

  .و تقوم بدفع التعویض عن الفترة المنقضیة  يالمؤمن لھم عن طریق ھذا االحتیاط

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 2004فة للنشر و التوزیع عمان قادار الثنة، دراسة مقار مین البري بالتشریع األردنيأالتعبد القادر عطیر ،  )1(

79  
  38،ص  2002/2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، امینأمحاسبة شركات التأحمد صالح عطیة،  )2(

)3(  Dominique henriet, Jean Charles rochet, micro économie de l’assurance, économica, 

paris 1997,p33 
تقییم األخطار مین یعتمد على نظریة االحتماالت من اجل أمین و إعادة التأختصاصي بمجال التاالكتیاري ھو ا (*)

 .التي تحتفظ بھا شركة التأمین المتوقع حدوثھا و حساب قیمة األقساط ، و االحتیاطیات الفنیة

19 



   La réassurance:  إعادة التأمین 2- 2

  

  التأمین إال أن احتمال الخطأ یظل قائما و قد تیاطیابالرغم من أن شركات التأمین تقوم بتكوین احت     

 التي تحدث أكبر من القیمة التي قدرت بفعل عوامل اإلحصاء، لذا یتم اللجوء إلى  رتكون قیمة األخطا

إبرام عقد إعادة التامین لدى شركات إعادة تأمین عالمیة من اجل نقل عبء األخطار الزائدة عن طاقة 

  .  و تحصل شركة  إعادة التأمین على حصة من األقساط المحصلةشركة التأمین األصلیة 

  

  La coassurance ): االقتراني(التأمین المشترك  3- 2

ھو عبارة عن عقد تأمین یشترك فیھ أكثر من مؤمن من أجل تأمین خطر معین حیث یختص كل      

تم التعاقد بین المؤمن لھ و احد كما یمكن أن ی واحد منھم بجزء منھ طبقا للعقد المبرم مع المؤمن لھ،

و یتم اللجوء عادة إلى  .المؤمنین الذي ینوب عن بقیة المؤمنین الذین یشتركون معھ في تغطیة الخطر

  .ھذا النوع من التامین في حالة األشیاء كبیرة القیمة كالسفن،  الطائرات مثال 

  
  

أساسیة إلي الحاجة الملحة لألفراد من خالل ھذا المبحث رأینا أن ظھور التأمین یرجع بصفة      

للحصول على الحمایة و الوقایة ضد مختلف األخطار التي یتعرضون لھا، فھو یلعب دورا مھما على 

الصعید االجتماعي من خالل توفیر األمان والطمأنینة وكذلك على المستوى االقتصادي  من خالل 

وأیضا الربط بین مختلف الدول من خالل الحفاظ على رؤوس األموال و تنشیط عملیات االئتمان ، 

والتأمین عملیة فنیة تقوم على أسسا معینة و ضمانات مالیة یستوجب توفرھا . تقنیة إعادة التأمین

نذكر منھا التأمین التجاري، التعاوني ،  تأمینات ( كما عرضنا التقسیمات العدیدة  للتامین . إلتمامھا

 .  التي تختلف حسب الجھات التي وضعتھا) ألشخاص، األضرارتأمینات ا خاصة و تأمینات اجتماعیة،
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  مین أعناصر الت: المبحث الثاني 
  

یقوم التأمین على عناصر أساسیة تتمثل في الخطر الذي یعتبر محورا أساسیا و المحل الذي یرد        

خرى، و القسط الذي یمثل الثمن علیھ التأمین حیث یسعى اإلنسان دائما إلى نقل عبئھ إلى عاتق جھة أ

الذي یدفعھ طالب التأمین للمؤمن من اجل الحصول على تغطیة تأمینیة وھو یرتبط ارتباطا وثیقا 

بالخطر، أما العنصر األخیر فیتمثل في مقابل أو مبلغ التأمین الذي یلتزم المؤمن بأدائھ عند تحقق 

  .الخطر المؤمن ضده

  

  الخطر:   المطلب األول
  یفتعر - 1

الخطر ھو حادث محتمل الوقوع ال یتوقف تحققھ على إرادة الطرفین وحدھما و على الخصوص     

وھو حدث مستقبلي و قد یكون ھذا الحدث شرا كالحریق، السرقة إال انھ ال یمنع .  )1(إرادة المؤمن لھ

 .ان یكون حدثا سعیدا كالزواج و البقاء على قید الحیاة 

  

  ممیزات الخطر - 2

  یكون الخطر حدثا محتمال أن 1- 2

یقوم التأمین على فكرة االحتمال و علیھ یجب أن یكون الخطر حدثا محتمال ، یمثل منطقة وسطى      

فإذا  )2(. بین حد االستحالة و التأكید فال یخرج من منطقة االحتمال إلى االستحالة أو إلى منطقة التأكید

  ترق المصنع قبل إبرام عقد التأمین فیكون باطال تعلق األمر مثال بتامین مصنع ضد الحریق و اح

و مع ھذا فقد یكون وقوع الحدث لیس احتمالیا بل مؤكد الوقوع لكن وقت حدوثھ غیر معروف كالتأمین 

  .على الحیاة لحالة الوفاة

  

  أن یكون حدثا مستقبال  2- 2

ع غیر معلوم تاریخ ال یجوز التأمین على الحدث الماضي الن الخطر بطبیعتھ محتمل الوقو      

وقوعھ وھذا ما ینطبق على الحدث المستقبلي ، فالحدث الذي یقع فعال قبل قیام التأمین ال یعتبر خطرا 

  .                 یؤمن ضده  كالتأمین على حیاة شخص مات قبل إبرام عقد التأمین 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   141در عطیر ، مرجع سابق ، ص عبد القا  )1(
 42، ص 1999، منشورات الحلبي، بیروت) 1(، الطبعة ) عقد الضمان(مینأ، أصول التمصطفى محمد الجمال  )2(
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  ةأن یكون حدثا خاضعا للصدف 3- 2

إذا كان الخطر محتمل الوقوع مستقبال فھذا یستدعي عدم توقف حدوثھ على إرادة اإلنسان أي إرادة      

فالمؤمن قد یعمل على عدم وقوع الخطر حتى  .في عقد التأمین  بل یخضع للصدفة أو العرضیةأحد طر

 .مینأمین و المؤمن لھ بدوره یلجا إلى وقوع الخطر حتى یقبض مبلغ التأال یدفع مبلغ الت

یحاول  كما انھ ال یجوز التأمین الناتج عن الخطأ العمدي من قبل المؤمن لھ إال إذا كان استثناءا كان    

المؤمن على حیاتھ إنقاذ غیره من الموت فیغرق ھو نفسھ، أو یقوم المؤمن لھ بإتالف مواد سریعة 

  .االلتھاب خوفا من انتشار الحریق إلى األماكن المجاورة لھ

  أن یكون الخطر غیر مخالف للقانون 4- 2

  ھ ال یخالف النظام العامیجب أن یكون الخطر المؤمن منھ حدثا مشروعا متولدا عن نشاط للمؤمن ل     

 األعمالسواء كان ذلك تأمینا من األضرار أو على األشخاص، فال یجوز مثال تأمین  )1(. و اآلداب 

  .المترتبة عن تھریب البضائع أو تأمین األماكن المعدة للقمار

  

  أنواع الخطر  - 3

ا، لكن یمكن تقسیمھا إن األخطار عدیدة و مختلفة و علیھ فمن الصعب وضع تقسیمات محددة لھ    

  حسب وجھة نظر معینة

  حسب  نتائج تحقق الخطر 1- 3

  األخطار المعنویة 1-1- 3

ھي األخطار التي ال تؤدي عند وقوعھا إلى وقوع خسائر مالیة تصیب الممتلكات أو الدخول لكنھا    

ار تھتم وھذا النوع من األخط. تخلف آثارا نفسیة یصعب تحدید قیمتھا مثل حالة وفاة شخص عزیز

  .بدراستھ العلوم الفلسفیة و االجتماعیة وال یدخل ضمن نطاق دراسة الخطر و التأمین

  

  األخطار االقتصادیة 1-2- 3

ھي األخطار التي ینتج عن تحققھا خسائر مالیة تصیب الممتلكات و األشخاص كخطر الحریق الذي     

ضانات التي تخلف أثارا سلبیة یصیب مجموعة من المحاصیل الزراعیة، و حدوث الزالزل و الفی

  .مادیة ملموسة، و خطر الوفاة المرتبط بفقدان الدخل

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  48، ص1965، الجزء األول ، دار المعارف ، مصر مین من الناحیتین القانونیة و التأمینیةأعقود التجمال الحكیم ،  )1(
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  أخطار تجاریة و أخطار بحتة: ألخطار االقتصادیة إلى نوعینو تنقسم ا

 

  األخطار التجاریة  1- 1-2- 3

یطلق علیھا بأخطار المضاربة و ھي تنشأ بفعل ظواھر یخلقھا اإلنسان بنفسھ و لنفسھ بغرض       

فیھا  و تشمل جمیع األعمال التجاریة والصناعیة بما. تحقیق مكاسب مالیة و ال یعلم بنتائجھا مقدما

الخدمات و التي تھدف إلى تحقیق ربح من التعامل فیھا كالمضاربة على األسھم بسوق األوراق المالیة 

  .و التاجر الذي یشتري بضاعة بقصد إعادة بیعھا فقد یحقق ربحا وفیرا و قد یتحمل خسارة 

  األعمالو ھذا النوع من األخطار ال یدخل ضمن عملیات التأمین و تختص بدراستھ علوم إدارة 

  .و المحاسبة و االقتصاد 

  

  األخطار البحتة 2- 1-2- 3

یقصد بھا األخطار االقتصادیة، الطبیعیة و التي ینجم عنھا تحقق  خسائر مالیة فقط ، وال یتوقع من      

غالبا ما تقع بفعل خارج عن إرادة األشخاص وھم یسعون دائما لحمایة أنفسھم منھا و ذلك . تحققھا ربح

    )1(. ن أسباب وقوعھا بقدر المستطاع و محاولة التحكم في الظواھر التي تسببھا إن أمكنبالتقلیل م

  .ومن أمثلة ھذه األخطار ، خطر الوفاة، المرض ، السرقة، الحریق

  :وتنقسم األخطار البحتة إلى ثالثة أنواع وھي  

Ø أخطار األشخاص 

وفاة ، المرض، العجز الشیخوخة، تصیب اإلنسان في حیاتھ أو صحة و سالمة أعضائھ كخطر ال   

  .اإلصابات الجسدیة

Ø أخطار الممتلكات 

ھي األخطار التي تؤدي عند وقوعھا إلى حدوث خسائر تصیب  مباشرة ممتلكات األشخاص     

  .كأخطار الحریق، السرقة، موت الماشیة، الفیضانات، الزالزل

Ø أخطار المسؤولیة  

سواء بشخصھ أو بممتلكاتھ و یكون مسؤوال عنھا أمام  ھي األخطار التي یسببھا شخص معین للغیر   

القانون عن التعویض عن الخسائر المتسبب بھا ، ومن أمثلتھا أخطار المسؤولیة المدنیة عن حوادث 

  . السیارات

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17، ص 2002، دون دار نشر ،  النظریة و التطبیقمین بین أمقدمة بمبادىء علم التمختار محمود الھانس ،  )1(
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  من حیث نشأتھا 2- 3

 أخطارا عامة و أخطارا خاصة: تنقسم األخطار من حیث نشأتھا إلى نوعین     

  )األساسیة( األخطار العامة  2-1- 3

و تتعلق .  )1(ھي أخطار یلحق أثر تحققھا بجماعة كبیرة من األفراد والمنشآت في وقت واحد    

للمجتمعات، كالفیضانات الزالزل الحروب الكساد  ةظروف السیاسیة، االجتماعیة، االقتصادیبال

وال تقبل شركات التامین بتغطیة ھذا النوع من األخطار و إن قبلت یكون بشروط قاسیة جدا  التضخم،

  .للمؤمن لھ

  األخطار الخاصة 2-2- 3

تالي فان خسائرھا تقع في حدود ھي أخطار شخصیة والمتسبب في وقوعھا ھو الفرد وبال     

  ومن أمثلتھا أخطار شخصیة كالوفاة ، العجز المرض، وأخطار الممتلكات  )2(.المسؤولیة الفردیة

وعادة ما تقبل شركات التأمین على تغطیة ھذه . ، وأخطار المسؤولیة المدنیة)الحریق ، السرقة( 

  .  نظرا لمحدودیة الخسائر المتعلقة بھا راألخطا

  

  سب درجة احتمال تحققھاح 3- 3

  األخطار الثابتة  3-1- 3

خالل فترة التأمین و عادة ما تقدر بسنة ، وھذا الثبات  ةھي التي تكون فیھا درجة تحقق الخطر ثابت     

ال یكون مطلقا بل نسبیا حیث یحتمل أن تطرأ بعض التغیرات المؤقتة خالل فترة سریان العقد  كأخطار 

  .لسیاراتالحریق السرقة، حوادث ا

  األخطار المتغیرة  3-2- 3

الخطر المتغیر ھو الخطر الذي تكون فرص تحققھ متغیرة و تختلف إما بالزیادة أو النقصان خالل       

فترة التأمین ، بمعنى قد تتزاید فرص تحقق الخطر بمرور الزمن كالتأمین على الحیاة لحالة الوفاة 

و قد تتناقص فرص تحققھ مع الوقت كالتأمین على . فاة حیث كلما مر الزمن تتزاید فرص احتمال الو

  )3(. حیث كلما مرت السنوات قل احتمال البقاء على قید الحیاة ءالحیاة لحالة البقا

     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الدار الجامعیة، مین بین النظریة و التطبیقأة بمبادىء التمقدممختار محمود الھانس، إبراھیم عبد النبي حمودة،  )1(

  21، ص  2000اإلسكندریة ، 
، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، دون سنة  مینأمبادىء الخطر و التمختار محمود الھانس، إبراھیم عبد النبي حمودة،  )2(

  19نشر، ص 
  66مرجع سابق، ص  )عقد الضمان ( ل، أصول التأمین  مصطفى محمد الجما )3(
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  و تتجلى أھمیة التمییز بین الخطر الثابت و الخطر المتغیر في تحدید قیمة القسط، ففي حالة الخطر

الثابت یكون القسط ثابتا أما بالخطر المتغیر یكون القسط متغیرا من سنة ألخرى إما تصاعدیا أو 

 .تنازلیا

 

  طبقا للمحل الذي یقع علیھ الخطر  4- 3

  لمعین الخطر ا 4-1- 3

  یكون الخطر معینا بتعیین المحل الذي یقع علیھ الخطر بفترة العقد سواء كان شخصا ام شیئا       

، فمثال عند التأمین على حیاة شخص ما فإذا تحقق خطر الموت )  التامین على األشخاص، األضرار(  

معین فوقوع خطر  فانھ یقع على المؤمن على حیاتھ و كذلك في حال تأمین من الحریق على منزل

 .الحریق یكون منصبا على المنزل المؤمن علیھ بعقد التأمین

  

  الخطر غیر المعین 4-2- 3

ھو ذلك الخطر الذي ال یكون محلھ معینا عند إنشاء التأمین و إنما یحدد عند تحقق الخطر ، كأن       

ھنا محل الخطر یؤمن ضد حوادث السیارات أو حدوث خطر حریق لبضائع مودعة بأحد المخازن ف

  .قابل لالختالف

و تكمن أھمیة التفرقة بین نوعي الخطر المعین و الغیر معین في تحدید مقدار التزام المؤمن تجاه    

ففي حالة الخطر المعین یكون المؤمن على علم مسبق بقیمة مبلغ التأمین الذي یجب دفعھ . المؤمن لھ

تحدد مسؤولیة المؤمن المالیة بعد وقوع الخطر، ولھذا  عند تحقق الخطر أما بحالة الخطر الغیر المعین

المؤمن حتى ال یفاجأ فیما بعد بدفع  مفقد یكون ھناك اتفاق بین الطرفین على تحدید الحد األقصى اللتزا

  )1(.مبلغ كبیر

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Denis clair Lambert, économie de l’assurance, Masson et Armand colin, paris, 1996, 

 p 29 
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  القسط: المطلب الثاني 
  تعریف - 1

و ھو .  )1(ھو المقابل المالي الذي یقوم المؤمن لھ بدفعھ للمؤمن من أجل تغطیة الخطر المؤمن منھ     

ال یوجد تأمین یشكل عنصرا أساسیا بالتأمین بعد الخطر ، و ھناك عالقة ارتباط بین الخطر و القسط ف

و تجدر اإلشارة إلى انھ تجري تسمیة القسط بالشركات ذات طابع . بال قسط  نبال خطر وال تأمی

  .تساھمي و یدعى اشتراكا بالشركات ذات الطابع التعاوني

القسط الصافي ، و األعباء أو المصاریف التي تضاف إلى القسط : و یتكون القسط من جزأین    

  .  ليلتكوین القسط اإلجما

  

  القسط الصافي  - 2

یمثل القسط الصافي ما یقدمھ المؤمن لھ للمؤمن من أجل تغطیة الخطر المطلوب و یساوي تقریبا       

  : قیمة الخطر ، وتتوقف عملیة تحدیده على الخطر باإلضافة إلى مجموعة من العوامل وھي

  

  درجة احتمال و جسامة الخطر 1- 2

و نقصد بھا عدد الحاالت التي یتحقق فیھا . على احتمال تحقق الخطر یتوقف تحدید قیمة القسط       

و ذلك الن شركات التأمین تعتمد  )2(الخطر مقارنة بالعدد الكلي لألخطار بنوع معین من أنواع التامین 

  .على الدراسات اإلحصائیة في تحدید نسبة احتمال تحقق الخطر

  مثال

وحدة  1000منازل سنویا، و كل منزل مؤمن بمبلغ  8 منزل مؤمن تحترق 1000إذا كان من بین   

  :نقدیة فالقسط الواجب دفعھ یكون كآالتي

                                                                   8  
  وحدة نقدیة    8=  1000×ـــــــــــــــ =  قسط التامین                                            

                          1000  
  

 أما فیما یتعلق بجسامة الخطر فنقصد بھا مدى النتائج المترتبة عن تحقق الخطر ، فإذا كان ھال ك 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار  )1(الطبعة  مین و مدى مشروعیتھ بالفقھ اإلسالمي ، دراسة مقارنة، أعقد التعبد اهللا مبروك النجار ،  )1(

  48، ص  1994النھضة العربیة ، القاھرة ، 
 57مصطفى محمد الجمال ، التأمین الخاص ، مرجع سابق، ص   )2(
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 األشیاء المؤمن علیھا جزئیا یمثل النصف أو الثلث مثال فیقتصر التزام المؤمن ھنا بدفع مقدار ھذه

قیمة التعویض كاملة، فمقدار القسط یزید بزیادة  فقط، أما إذا كان الھالك كلیا التزم المؤمن بدفع القیمة

 .الخطر و جسامتھ و ینقص و یقل مع قلتھ 

  

  مبدأ تناسب القسط مع الخطر * 

یتالزم القسط مع الخطر على اعتبار أن القسط ھو ثمن الخطر و علیھ فالمؤمن ال یستحق قسط  -

  .التأمین إذا لم یوجد الخطر أو زال وقت إبرام العقد

انھ یمكن تقسیم الخطر إلى خطر ثابت و خطر متغیر و ھنا فالقسط یتبع الخطر في الثبات و في  رأینا -

التغیر فإذا كان الخطر ثابتا خالل فترة زمنیة معینة كان القسط كذلك مثل التأمین من الحریق، أما إذا 

في تحققھ ضعیفا في كان الخطر متغیرا فیتغیر القسط معھ كحالة التأمین على الحیاة حیث یكون الخطر 

  .بدایة التأمین و مع مرور الوقت تزید فرص احتمال تحققھ

اإلدالء ببیانات خاطئة و غیر صحیحة عن الخطر من قبل المؤمن لھ یمنح المؤمن الحق في المطالبة  -

بزیادة قسط التأمین إذا اكتشف ذلك قبل وقوع الخطر ، كما یحق لھ إبطال عقد التأمین إذا أثبتت سوء 

  .یة المؤمن لھن

  

  مبلغ التأمین  2- 2

العنصر الثاني الذي یدخل في تحدید القسط ھو مبلغ التأمین الذي یمثل تقدیر المؤمن لقیمة الخطر       

فإذا زاد المبلغ المؤمن بھ زاد القسط . المؤمن منھ إذا كان تأمینا على األشخاص أم تأمینا على األشیاء

  .)1(القسط وفق زیادة مبلغ التأمین بنسبة محدودةالذي یجب دفعھ و غالبا ما یزید 

  

  مدة التأمین 3- 2

من العناصر التي یتحدد على أساسھا القسط مدة التأمین و لھذا وجب اختیار وحدة زمنیة معینة      

تتخذ أساسا لحساب االحتماالت و عادة ما تحدد بسنة و السبب في ذلك یرجع إلى أن معظم األخطار 

سنة ألخرى، و ھذا ال یمنع أن یتفق طرفا عقد التأمین على زیادة مدة التأمین عقد   تكون منتظمة من

 .التأمین أو تخفیضھا في بعض أنواع التأمین

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  53عبد اهللا مبروك النجار، مرجع سابق ، ص  )1( 
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  سعر الفائدة 4- 2

 ف األموال المتراكمة لدى شركات التأمین من األقساط المجمعة من یتعلق سعر الفائدة بتوظی     

وعند ارتفاع سعر الفائدة تحقق شركة التأمین رصیدا یجعل إیراداتھا أعلى من . مختلف المؤمن لھم

مصروفاتھا و إلعادة التوازن تخفض من القسط بقدر یعادل نسبة الزیادة باإلیرادات ، أما إذا انخفض 

  )1(ید قیمة القسط بمقدار ذلك االنخفاضسعر الفائدة تز

  

  )العبء( عالوات القسط - 3

تمثل عالوات القسط مجموع التكالیف اإلضافیة التي تضاف إلى القسط الصافي و یكونان معا     

  :و تتمثل ھذه التكالیف في. القسط اإلجمالي الذي یلتزم المؤمن لھ بدفعھ 

  

  نفقات التشغیل الخاصة 1- 3

ت الخاصة بالوسطاء الذین یقومون بتسویق منتجات التامین بعیدا عن نطاق شركات ھي النفقا    

التأمین التي یمثلونھا ، و ذلك مقابل حصولھم على عمولة تحسب على أساس قیمة القسط أو مبلغ 

  .قیمة العمولة إلى المؤمن لھم التأمین و تحمل

  

  مصاریف اإلدارة 2- 3

المكاتب الخاصة بالشركة ، ودفع أجور العاملین و الموظفین  مصاریف العقارات لتجھیز  تشمل     

مصاریف الدعاوى للشركة وعلیھا، و غیرھا من المصاریف اإلداریة والتي تحمل كلھا إلى القسط 

  .الصافي حسب أسس معینة و حسب أنواع التأمین و مبالغ التأمین

  

  الضرائب 3- 3

لى المؤمن لھ كضریبة الدمغة و التسجیل ، و كذلك تشمل مختلف الضرائب التي تفرضھا الدولة ع     

  .الضرائب على أرباح الشركة و التي تضیفھا شركة التامین إلى األقساط التي یتحملھا المؤمن لھم

  

   

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 182، ص 1968یة، دمشق ، مدیریة المكتبة الجامع )3(الطبعة مین، أمحاسبة شركات التالبشیر زھرة،  )1(
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  مینأقیمة الت: المطلب الثالث 
  تعریف - 1

 تمثل قیمة التأمین القیمة المالیة التي یحصل علیھا المؤمن لھ عند وقوع الخطر المؤمن منھ      

المعروفة حیث تسمى بالتعویض في حالة التأمین من األضرار و مبلغ  و تقدر حسب أنواع التأمین 

  . شخاص و یأخذ ھذا المبلغ طابعا جزافیا و یتفق علیھ مسبقا عند إبرام عقد التأمینالتامین بتأمینات األ

  

  مین بحالة تأمینات األشخاصأقیمة الت - 2

ھي الحالة التي یكون فیھا الخطر المؤمن ضده متعلقا بذات اإلنسان و لیس بذمتھ المالیة حیث     

و ھذا المبلغ المالي قد یدفعھ  )1(. مؤمن والمؤمن لھتتحدد قیمة التأمین سلفا وفقا للعقد المبرم بین ال

  .المؤمن مرة واحدة أو في شكل مبالغ دوریة خالل فترة معینة من الزمن

  .و یتضح ھنا أن التزام المؤمن ال عالقة لھ بالضرر الواقع بل بحلول أجل الخطر المحدد بالعقد   

ین نجد التأمینات على الحیاة بأنواعھا ، التأمین و من األمثلة عن الحاالت التي تدفع فیھا قیمة التأم 

  .التأمین ضد المرض) موت، عجز كلي أم جزئي( ضد اإلصابات الجسدیة 

  :و ینتج عن عدم تطبیق المبدأ التعویضي ما یلي

یحق للمؤمن لھ اكتتاب عدة عقود التأمین على الحیاة لدى عدة مؤمنین و بأي مبالغ یرید و عند  -

  .حق مبالغ التأمین المذكورة بجمیع العقودتحقق الخطر یست

إذا تحقق وقوع حادث للمؤمن لھ بسبب مسؤولیة الغیر عندھا یحق للمؤمن لھ استحقاق مبلغ التأمین  -

  .من مؤمنھ و من المتسبب بالحادث 

عند قیام المؤمن بدفع مبلغ التأمین في حال تحقق الخطر فال یحق  لھ الحلول محل المؤمن لھ أو  -

  .ستفید في المطالبة بحقوقھ قبل المتسبب بالحادثالم

  

  مین بحالة التامین من األضرارأقیمة الت - 3

تمثل ھذه القیمة قیمة األضرار التي تلحق بالذمة المالیة للمؤمن لھ في حال تحقق الخطر المؤمن      

ت موت الماشیة الحریق السرقة ھالك المزروعا( مثل تأمینات الممتلكات بصورھا المتعددة  )2(منھ

  .، و تأمینات المسؤولیة أي مقدار ما یلتزم بھ المؤمن  لھ من جراء انعقاد مسؤولیتھ )تامین االئتمان

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  84مین ، مرجع سابق، ص أمصطفى محمد الجمال ، أصول الت  )1(
  77ابق، ص مصطفى محمد الجمال، التأمین الخاص ، مرجع س  )2(
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تأمین حوادث السیارات، صاحب المھنة كالطبیب، المھندس، تأمین ( عن أضرار یلحقھا بالغیر

وھنا یتم تحدید قیمة التأمین بوضع حد أقصى ) . صاحب العمل على مسؤولیتھ عن حوادث العمل

  .اللتزام المؤمن في حال تحقق الخطر أو تترك ھذه القیمة دون تحدید

  

  بدأ التعویضينتائج تطبیق الم* 

  .ال یحق للمؤمن لھ الحصول على أي شيء إذا لم یترتب على وقوع الخطر آثارا مالیة -   

تحدد قیمة التأمین المستحقة للمؤمن لھ عند وقوع الخطر بقیمة الضرر الحاصل حتى لو تجاوز  -   

  .مبلغ التامین المتفق علیھ ھذه القیمة

ى أن تكون قیمة التأمین أقل من قیمة الضرر الناتج عن یمكن أن یتفق المؤمن و المؤمن لھ عل -   

  .وقوع الخطر المؤمن منھ

في حال تعدد عقود التأمین المكتتبة على الخطر المؤمن منھ ال یجوز للمؤمن لھ الحصول على  -   

  .مبلغ یفوق قیمة الضرر الناتج

عناصر أساسیة تتمثل في و یتعلق تحدید قیمة التأمین في حالة التأمینات من األضرار بثالثة   

  .الضرر الذي یلحق بالمؤمن لھ ، و المبلغ المؤمن بھ و أخیرا قیمة الشيء المؤمن علیھ

  

  مقدار الضرر 1- 3

التعویض فإذا وقع للمؤمن لھ خطر دون  غیعتبر الضرر شرطا أساسیا من أجل الحصول على مبل     

مبلغ التعویض ال یجب أن یتجاوز مقدار أن یصیبھ ضرر فال یحق لھ المطالبة بالتعویض، كما أن 

  .الضرر الحاصل للمؤمن لھ و إال كان ذلك نوعا من التشجیع على إحداث الضرر

و إذا تعددت عقود التأمین من خطر واحد ال یقبض المؤمن لھ كل مبالغ التأمین بل یقتصر على     

  .مبالغ بقیمة ما لحقھ من ضرر

  

  المبلغ المؤمن بھ 2- 3

  المبلغ  المؤمن بھ عنصرا  مشتركا بین التأمینات على األضرار و تأمینات األشخاص، یعتبر      

إذ یلتزم المؤمن بدفع مبلغ التعویض للمؤمن لھ عن قیمة الضرر الناتج بشرط أن ال یتجاوز مبلغ   

  .التامین و الذي یمثل الحد األقصى اللتزام المؤمن ، وعلى أساسھ یتم تحدید قیمة القسط المطلوب

أما بحالة تأمینات المسؤولیة یكون مبلغ التامین غیر محدد أو یتحمل المؤمن كافة النتائج المترتبة    

  .عن انعقاد مسؤولیة المؤمن لھ 
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  قیمة الشيء المؤمن علیھ 3- 3

تعتبر قیمة الشيء المؤمن علیھ عند حدوث الخطر المؤمن منھ الحد األقصى الذي ال یمكن تجاوزه     

  :ؤمن حتى و إن كانت تلك القیمة اقل من المبلغ المؤمن بھ و نمیز ھنا بین ثالث حاالتأداء الم

  

  المبلغ المؤمن بھ مساویا لقیمة الشيء المؤمن علیھ:   الحالة األولى     

عند وقوع الخطر یكون التزام المؤمن مساویا لقیمة الضرر بشرط أن ال یتجاوز التعویض     

  .مین مھما بلغت قیمة األضرارالمستحق قیمة مبلغ التأ

  

  مین بمبلغ یتجاوز قیمة الشيء المؤمن علیھأالت: الحالة الثانیة   

تسمى ھذه الحالة بالتأمین الزائد أي یحدث أحیانا أن یبالغ المؤمن لھ في تقدیر قیمة الشيء       

ناجمة عن خطا غیر المؤمن علیھ، ویتم االعتماد ھنا على أساس نیة المؤمن لھ فإذا كانت مبالغتھ 

عمدي فان عقد التامین یبقى ساریا في حدود القیمة الفعلیة لقیمة الشيء مع تخفیض قسط التأمین تبعا 

  .لذلك ، و إذا وقع الخطر ال یدفع المؤمن سوى القیمة الحقیقیة للشيء المؤمن علیھ

علیھ عندھا یتم إبطال عقد  أما إذا ثبتت سوء نیة المؤمن لھ في مبالغتھ لتقدیر قیمة الشيء المؤمن   

  .التأمین و ال یتدخل المؤمن بدفع مبلغ التعویض عند تحقق الخطر

  

  مین بأقل من  قیمة الشيء المؤمن علیھأالت: الحالة الثالثة   

و فیھا یكون المبلغ المؤمن بھ أقل من قیمة الشيء ) الجزئي( تسمى ھذه الحالة بالتأمین الناقص       

وقوع الحادث ، فإذا كان الھالك الحاصل ھالكا كلیا یكون للمؤمن لھ الحق في  المؤمن علیھ بعد

الحصول على تعویض مساو لقیمة المبلغ المؤمن بھ، أما إذا كان الھالك جزئیا یتم اللجوء إلى تطبیق 

  :و ھي تأخذ الصیغة التالیة)  La règle proportionnelle( القاعدة النسبیة 

  

  المبلغ المؤمن بھ                                                         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ×  قیمة الضرر  =    قیمة التامین            

  قیمة الشيء المؤمن علیھ                                                         

  :مثال 

  وحدة نقدیة  200000قدره  تأمین منزل ضد خطر الحریق بمبلغ 

  وحدة نقدیة 300000قیمة المنزل تقدر ب 

  وحدة نقدیة 90000عند حدوث خطر الحریق أدى إلى إصابة المنزل بھالك جزئي بقیمة 
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  یتم حساب مبلغ التعویض المستحق للمؤمن لھ بتطبیق القاعدة النسبیة 

                                            200000  
  وحدة نقدیة  60000= ــــــــــــــــ  ×    90000= مبلغ التعویض        

                                             300000   
  ) 002000 < 00600(و المالحظ أن قیمة التأمین المستحقة تكون اقل من المبلغ المؤمن بھ 

  

  

ناصر أساسیة تتمثل في الخطر المؤمن رأینا ضمن ھذا المبحث أن عملیة التأمین تقوم على ع    

فلیس كل األخطار قابلة  ضده و الذي یشترط وجود عدة خصائص و ممیزات لیكون قابال للتأمین منھ

للتأمین، و قد تم تقسیمھ إلى عدة أنواع، كذلك القسط الذي یدفعھ المؤمن لھ ثمنا للحصول على تغطیة 

  .في تحدید قیمتھ  باإلضافة إلى عناصر أخرى  تأمینیة و ھو یرتبط كثیرا بالخطر المؤمن منھ

و أخیرا القیمة المالیة التي یحصل علیھا المؤمن لھم و التي یختلف تحدیدیھا حسب أنواع التأمینات 

  .التي تعرضنا لھا بالمبحث السابق 
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  مینأعقد الت: المبحث الثالث
  

علیھا التأمین والتي تكفل جدیتھ، و اآلن سنتحدث عن األداة  لقد رأینا األسس الفنیة التي یقوم    

  إلتمام عملیة التأمین و التي تتمثل في عقد التأمین و الذي یبرز مجموعة من الخصائص ةالالزم

و قد یتم إبرام عقد التأمین مباشرة بین المؤمن الذي یعتبر . و المباديء القانونیة الضروریة لصالحیتھ 

 مجموع المؤمن لھم أو تتدخل أطراف أخرى و تتمثل في الوسطاء الذین  یتكفلونو  شركة التامین

 .بتقدیم منتجات التأمین إلى الجمھور نیابة عن شركات التأمین

وكل طرف في عقد التأمین تترتب علیھ مجموعة من االلتزامات و المتعلقة بالعناصر األساسیة    

  ).الخطر، القسط، مبلغ التأمین(للتأمین 

  
  تعریف العقد و خصائصھ : المطلب األول 
  

  تعریف                -1      

یلتزم بمقتضاه المؤمن بأن یؤدي إلى المؤمن لھ الذي اشترط التامین لصالحھ مبلغا  دالتأمین ھو عق      

من المال أو إیرادا مالیا في حالة وقوع الخطر المؤمن ضده، مقابل أقساط دوریة یؤدیھا المؤمن لھ 

 .لمؤمنل

  خصائصھ - 2    

  contrat consensuelعقد رضائي  2-1

 ضروري لصالحیة عقد التأمین فالبد من الرضا ) المؤمن، المكتتب(االتفاق بین طرفي العقد        

، ولم یشترط القانون شكال معینا النعقاده لكن ذلك ال یمنع من كتابة و تحریر )1(و اإلیجاب  بالقبول 

  .ات سالمة العقدإثب وثیقة من اجل

   

   contrat Synallagmatique عقد ملزم للجانبین 2 - 2

كل طرف خالل عقد التأمین ملزم تجاه اآلخر فالمؤمن یلتزم بتغطیة الخطر المرتقب بالعقد في      

تحققھ والمؤمن لھ ملزم بدفع اإلقساط و اإلعالن الدقیق عن الخطر، الن المؤمن غیر ملزم  حال

  ).اإلعالن عن الخطر ا و تفاقمھ، دفع القسط المحدد(لھ إذا لم یلتزم بواجباتھ بضمان المؤمن 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( Yvonne Lambert, droit des assurances op-cit , p180 
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 à titre onéreux   contrat عقد التأمین عقد معاوضة3 -2

عاوضة حیث یأخذ كل من طرفي العقد مقابل ما یقدم، فالمؤمن لھ یلتزم یعتبر عقد التأمین عقد م      

، و االشتراك ةدائما بدفع ثمن الحمایة التي یبیعھا المؤمن و المتمثل بالقسط في حال شركات المساھم

المدفوعة من  طو المؤمن بدوره یتحمل الخطر مقابل األقسا  )1(.في حال الشركات ذات الطابع التعاوني

لھ الحصول  الحالة التي ال یقع فیھا الخطر المرتقب بالعقد فال یحق للمؤمن مؤمن لھ و حتى فيقبل ال

من أقساط ألنھ حصل على األمان و االطمئنان خالل فترة سریان  ھمقابل ما قدم على مبلغ التعویض

  .  العقد

  

   Contrat aléatoire: عقد من العقود االحتمالیة 4- 2

من العقود االحتمالیة حیث ال یستطیع كل طرف متعاقد تحدید ما یحصل علیھ من  یعد عقد التأمین      

منفعة وقت إتمام العقد و إنما تتحدد مستقبال، حسب وقوع أمر محقق أو غیر محقق الحصول أو غیر 

وقت حصولھ و علیھ ففي العالقة بین المؤمن و المؤمن لھ یكون عنصر االحتمال لحدوث  معروف

ألحد الطرفین، فإذا وقع الخطر یلتزم المؤمن بدفع قیمة التعویض وإذا لم یقع الخطر  مكسب أو خسارة

  .األمان ألنھ لن یدفع شیئا للمؤمن لھ الذي یخسر ما دفعھ من أقساط لكنھ ربح ایكون ھو رابح

  

 Contrat successif)  : الزمنیة(عقد من العقود المستمرة  5- 2

المستمرة یعتبر الزمن فیھ عنصرا جوھریا و أداء كل طرف ھو  عقد التأمین ھو عقد من العقود    

  مستمر مع الزمن ، فالمؤمن لھ یدفع األقساط دفعة واحدة أو على فترات متتالیة خالل ھذه المدة ،

و تظھر أھمیة المدة الزمنیة بعقد التأمین في تمكین . بتغطیة الخطر خالل المدة نفسھا مو المؤمن یلتز

   )2(. المقاصة بین المخاطر خالل فترة معینة المؤمن من إجراء

المؤمن لھ األقساط المدفوعة وذلك مقابل حصولھ على التغطیة  دكذلك في حال فسخ العقد ال یستر  

على الخطر خالل الفترة الماضیة وإذا أرید االستمرار بالعقد یشترط تجدیده بعد انتھائھ وال یجدد 

  .ضمنیا

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean bigot, Jean beachaud, Vincent kuliman, Luc mayaux, traite de droit des assurances  
tome1, delta, paris, 1996, p105 

  
  210عبد القادر عطیر، مرجع سابق، ص  )2(
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  contrat d’adhésion:  عقد إذعان 6- 2
  
ن بالنسبة للمؤمن لھ الذي ال یملك حق مناقشة الشروط التي یعتبر عقد التأمین من عقود اإلذعا     

  و بالرغم من أن التأمین ال یتم إال بالموافقة و اإلیجاب .)1(یضعھا المؤمن و ترد مطبوعة بالوثیقة 

كما ) طلب التأمین(و الرضا إال أن المؤمن لھ لیس بوسعھ المفاوضة و إنما القبول بملء وثیقة التأمین  

صفة اإلذعان إذا كان المؤمن لھ شركة كبرى و قویة مثل حالة  و قد تنتفي. ن أو رفضھاأعدھا المؤم

تغطیة األخطار الصناعیة ، حیث تقدم الشركة على المساومة مع شركات التأمین على الشروط 

  .الخاصة بالعقد

  

  contrat du bonne fois:   عقد من عقود حسن النیة 7- 2
  

ا مھما بعقد التأمین فالمؤمن یثق بالبیانات المقدمة من المؤمن لھ دون مبدأ حسن النیة یلعب دور    

ملزما باإلبالغ عن كل طاريء قد یحدث و من شانھ أن  ھالتحقق منھا عند كتابة العقد و یبقى المؤمن ل

یؤدي إلى تفاقم الخطر باإلضافة إلى العمل على حصر نطاق الخطر إن أمكنھ ذلك، و أي سوء نیة من 

  .ؤمن لھ قد یعرضھ إلى عقوبات و إلغاء العقد أو سقوط حقھ في الحصول على مبلغ التعویضقبل الم

  

  المباديء القانونیة لعقد التامین  -3-

  :تنحصر ھذه المباديء بستة مبادىء و ثالثة منھا فقط صالحة لجمیع العقود وھي    

  مبدأ منتھى حسن النیة -

 مبدأ المصلحة التأمینیة -

  مبدأ السبب القریب -

  :ء الثالثة الباقیة خاصة بتأمینات الضرار فقط وھي يأما المباد

  مبدأ التعویض -

 مبدأ المشاركة -

 مبدأ الحلول -

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
   99محمد حسین منصور ، مرجع سابق ، ص  )1(
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  مبدأ منتھى حسن النیة  1- 3

خالل  ملء طلب التأمین و أثناء التعاقد و خالل مدة التفاوض یجب مراعاة مبدأ منتھى حسن النیة       

فیجب على كل طرف من طرفي عقد التعاقد أن یدلي إلى   .)1(إلبرام العقد و أثناء سریان مفعول الوثیقة 

  الجوھریة المتعلقة بالخطر المؤمن علیھ من ناحیة و المتعلقة الطرف اآلخر بجمیع الحقائق أو األمور

  :و یمكن ان نذكر من الحقائق الجوھریة ما یلي )2(. وطھ و بیاناتھ من ناحیة أخرىبالعقد و شر

مثال بمبنى مؤمن ضد خطر  بوجود مواد سریعة االلتھا( األمور التي تساعد على تفاقم الخطر  -

  ).الحریق

سجل الخسائر التاریخي الذي یبرز عدد الحاالت التي تعرض أو یتعرض لھا المؤمن لخسارة قبل  -

 .یام بالتأمینالق

  .طلبات التأمین التي تقدم إلى شركات التأمین األخرى و تم رفضھا -

  و قد جرت العادة على التمییز بین الحاالت التي یدلى فیھا طلب التأمین ببیانات خاطئة عن قصد      

  المقدمة، فإذا ثبت بعد التعاقد أن البیانات )بحسن نیة( منھ  و الحاالت التي یكون فیھا عن غیر قصد 

و التي تعتبر جوھریة كانت عن سوء نیة من المؤمن لھ یصبح العقد باطال أما ثبت أن المؤمن لھ لم  

  .یتعمد إخفاء البیانات الالزمة فل یحق للمؤمن إبطال عقد التأمین

  

  مبدأ المصلحة التأمینیة 2- 3

ال إذا كان لھ في الشخص ألي شخص أن یحصل على عقد التأمین إ زیقضى ھذا المبدأ بأنھ ال یجو     

مصلحة مشروعة و مادیة أي أنھا غیر مخالفة للنظام العام و القانون وال  نأو الشيء موضوع التأمی

تعتمد على العاطفة، فللمالك مصلحة تأمینیة فیما یملك من عقار و منقوالت و للعائلة مصلحة تأمینیة 

التأمینیة عند التعاقد و األھم عند وقوع  في رب العائلة الذي ینفق علیھا، فیشترط توفر المصلحة

  .الحادث و تحقق الخسارة

فلو امن شخص على سیارة تأمینا شامال ثم باع السیارة و أصیبت بعد ذلك في حادث فال یجوز لھ     

   )3(الحصول على التعویض لعدم وجود مصلحة تأمینیة في السیارة وقت الحادث 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ   ــــــــــ

 1998، دار زھران للنشر، عمان ، "تطبیقات على التأمینات العامة"مین و إدارة الخطر أالت محمد رفیق المصري،  )1(

   143ص 
  72سالمة عبد اهللا، مبادىء التامین و ریاضیاتھ ، مرجع سابق ، ص  )2(
   43ص ، 1971القاھرة ،  ، دار النھضة العربیة ،مینأالتمباديء عز،  عادل عبد الحمید )3(
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  :و تھدف المصلحة التأمینیة إلى

  .عدم اعتبار عقد التأمین كعقد رھان أین ال یشترط وجود مصلحة تأمینیة - 

اللتزام المؤمن تجاه المؤمن لھ عند تحقق الخطر المؤمن منھ في عقود تأمینات  ىتحدید الحد األقص - 

  .األضرار

تحدید شروط معینة تتوفر في األشخاص الطالبین شراء عملیة التأمین و بالتالي استبعاد األخطار  - 

  .المتعمدة من قبل األفراد

  

  مبدأ السبب القریب 3- 3

ل و المباشر في وقوع مجموعة من الحوادث تؤدي إلى وقوع خسارة دون یقصد بھ السبب الفعا     

إذا كان الخطر المؤمن ضده ھو  ھدفع مبلغ التعویض للمؤمن لتدخل مؤثر خارجي ، و یلتزم المؤمن ب

    )1(:السبب الرئیسي في وقوع الخسارة باإلضافة إلى الحاالت التالیة

  إذا كان الحدث المؤمن منھ معاصرا لحوادث أخرى و كانت جمیع الحوادث المذكورة مؤمنة حسب -

  . شروط العقد ، فان المطالبة تكون صحیحة

حادث مجاورا لحوادث مستثناة من التامین فالمطالبة تكون منحصرة في الخسائر الناتجة إذا كان ال -

  .عن الحادث المؤمن منھ فقط

إذا حدث وان كان الحدث المؤمن منھ بدا سلسلة حوادث المتعاقبة أدت بالنھایة إلى تحقق الخسارة أو  -

كلھا أي خطر مستثنى من  جاء الحدث في سلسلة حوادث بدأھا حادث آخر و لم یدخل ضمن ھذه

  .التغطیة فان المطالبة تكون صحیحة

أما في الحاالت التي تنشا فیھا سلسلة من الحوادث غیر المتصلة فان المطالبة تكون صحیحة في  -

  .حدود الخسارة الناتجة عن الحادث المؤمن منھ فقط

  

  مبدأ التعویض 4- 3

بح و اإلثراء بل وسیلة للتعویض فقط فإذا تحقق ال تعد عقود التأمین على األضرار مصدرا للر      

  .الخطر المؤمن منھ فال یجب أن یزید مبلغ التعویض عن الخسارة المالیة التي أصابت المؤمن لھ

  : )2(و تتخذ أسالیب التعویض أربعة نماذج 

  تعویض نقدي -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     75ضیاتھ، مرجع سابق ،ص سالمة عبد اهللا، التأمین و ریا )1( 
  14رجع سابق ، ص محمد رفیق المصري ، م )2( 
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  .التصلیح و یقضي بإصالح الضرر الناجم لممتلكات المؤمن لھ مثال إصالح السیارات  -   

  .االستبدال كما ھو الحال في معاملة تامین كسر الزجاج  - 

ي ھذا األسلوب بان یتعھد المؤمن بإعادة إعادة الشيء موضوع التأمین على ما كان علیھ ، و یقض  - 

  .و تجدید الضرر الحاصل لممتلكات المؤمن لھ  بناء

الن الخسارة ) التأمین على الحیاة مثال( وال یطبق مبدأ التعویض على عقود تأمینات األشخاص     

  .الواقعة ال یكمن قیاس كمیتھا و تكون ھذه العقود محددة القیمة مسبقا

تطبیق مبدأ التعویض بعقد التأمین على المسؤولیة یكون سھال الن المؤمن  نارة إلى أو تجدر اإلش    

ینوب عن المؤمن لھ بدفع مبلغ التعویض إلى شخص آخر ، أما بالنسبة لعقود تأمینات الممتلكات یكون 

ت بھ أما تطبیقھ صعبا نوعا ما الن المؤمن لھ عادة ما یحاول المبالغة في تحدید قیمة الخسارة التي لحق

  .المؤمن یمیل إلى جعل قیمة التعویض اقل ما یمكن أن تكون

  

  مین أمبدأ المشاركة في الت 5- 3

تعني المشاركة بعملیة التأمین توزیع الخسارة على جمیع المؤمنین المشتركین في تغطیة الخطر       

قود التأمین على المؤمن ضده بحیث ال یتحمل كل واحد منھم سوى نصیبھ في التامین إلى مجموع ع

و یساھم ھذا المبدأ في تطبیق مبدأ التعویض بحیث یطالب المؤمن لھ المؤمنین كل . موضوع التأمین 

  .على حدا في حدود مبلغ التامین العقد المبرم معھ

  

  مبدأ الحلول 6- 3

ل یطبق على تأمینات األضرار فقط و یرتكز أساسا على مبدأ التعویض حیث أن المؤمن یحل مح      

المؤمن لھ في مطالبة الغیر بالتعویض عن الضرر، و یحتفظ لنفسھ من ھذا التعویض بما یوازي القیمة 

و الھدف الرئیسي من تطبیق ھذا المبدأ ھو منع المؤمن لھ من الحصول على  )1(. التي سددھا المؤمن لھ

  . أكثر من تعویض عن الخسارة التي أصابتھ

  :مثال 

، تكون شركة التامین الممثلة ) 2(حادث سیارة بفعل مسؤولیة المؤمن لھ ) 1(إذا وقع للمؤمن لھ   

بقیمة ) 2( مسؤولة عن سداد مبلغ التعویض لزبونھا و تعود فیما بعد على المؤمن لھ) 1( للمؤمن

  التعویض الذي دفعتھ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  43عادل عبد الحمید عز، مرجع سابق، ص  )1( 

38 



  مینأعناصر عقد الت: الثاني المطلب
  

  المتخصصین بالتامین و المستھلكین لمنتج التأمین : یتكون عقد التأمین بین طرفین      

  مینأن بالتوالمتخصص -1 

  : المؤمن 1- 1

المؤمن بعقد التأمین ھو الجھة التي تتكفل بضمان المؤمن لھ ضد األخطار المرتقبة بالعقد و یدفع      

د وقوع الحادث المؤمن منھ، و یكون المؤمن دائما على شكل شركة تخضع لرقابة مبلغ التعویض عن

 :و ال یمكن أن یكون شخصا طبیعیا وفیما یلي أنواع الشركات التي یمكن أن یتخذھا المؤمن . الدولة

  

  الشركات التعاونیة 1-1- 1

التي یتحملھا  الشركة ذات الطابع التعاوني ال تھدف إلى تحقیق الربح بل إلى ضمان األخطار     

 أعضاؤھا مقابل حصولھا على أقساط متغیرة، و یقوم العضو بدور المؤمن و المؤمن لھ  بنفس الوقت

و علیھ یجب أن تكون قیمة االشتراكات المقدمة من األعضاء كافیة لمواجھة التزامات الشركة  

  .كمصاریف التسییر و معالجة األخطار

م وجود راس مال اجتماعي و فائض اإلیرادات المحقق یوزع بین كما تتمیز الشركات التعاونیة بعد    

  .األعضاء 

  

  شركات المساھمة 1-2- 1

شركة المساھمة ھي شركة ذات طابع تجاري تھدف أساسا إلى تحقیق الربح، و تقوم بتغطیة        

 ن العقداألخطار المرتقبة بعقد التأمین مقابل حصولھا على أقساط ثابتة ال تتغیر خالل فترة سریا

  .و تتعامل ھذه الشركات مع الوسطاء من اجل توزیع منتجاتھا بین أفراد المجتمع    

  

  وسطاء التأمین  2- 1

تحتاج شركات التأمین عند توزیع منتجھا التأمیني إلى جھاز یتكفل بذلك والمتمثل في وسطاء       

ة وصل بین الشركة ومجموع ھمز نالتأمین الذین قد یكونون وكالء عامین أو سماسرة ، و یعتبرو

  .المؤمن لھم

    Agent général:  الوكیل العام 2-1- 1

  الوكیل العام ھو شخص طبیعي یمارس مھنة الوساطة بین شركة التأمین و الجمھور و یعتبر ممثال     
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 لشركة التأمین إذ یربطھ بھا عقد تسمیة، وھو یكرس كامل عملھ لصالحھا و ال یدخل في مجال للمنافسة

  .معھا

مھنة الوساطة ھي عدم ممارسة أي نشاط آخر إضافي  ةو من بین الشروط الواجب توفرھا لممارس   

 إلى جانب مھنة الوسیط ، كذلك ال یمكن أن یأخذ الوكیل العام شكل شركة ذات طابع تعاوني أ و

  .  )1(تجاري 

كة التأمین و ھي تتكفل بالتوقیع و ال یحق للوكیل العام التوقیع على طلبات التامین بل یقدمھا إلى شر

و یتمتع الوكیل العام بامتیاز اكتتاب العقود المتعلقة باألخطار التي تقع في المنطقة . على وثیقة التأمین 

  .الجغرافیة الخاصة بھ

یتلقى الوكیل العام عمولة من قبل شركة التأمین و تحسب كنسبة مئویة من األقساط المحصلة و ھي      

 Commission deو عمولة التسییر  Commission d’apportعمولة جلب العقود: تضم فئتین 

gestion  و التي تكون مقابل المصاریف التي یتحملھا الوكیل خالل تسویة عقود التأمین.  

الشروط نفسھا  مو یمكن للوكیل العام االستعانة بوكالء مساعدین یعملون لحسابھ وتتوفر فیھ    

یتم التعامل بین الوكیل العام و مساعده من خالل اتفاقیة ، وال توجد أي عالقة الخاصة بالوسطاء ، و

  )2(. قانونیة بین شركة التأمین و الوكیل المساعد حیث یكون مجھوال بالنسبة إلیھا

  

    Le courtier:السمسار  2-2- 1

ى تقریب السمسار ھو تاجر مسجل بالسجل التجاري و یمارس مھنة الوساطة ، حیث یسعى إل     

و یمكن أن یكون السمسار شخصا طبیعیا  )3(. األشخاص الراغبین بإبرام عقد التأمین بشركات التأمین 

  .أو شركة مساھمة 

  و یعتبر السمسار ممثال للمؤمن لھ و مكلف بتقدیم طلبات التأمین إلى شركات تأمین من اختیاره    

فھو إذا مكلف بتقدیم النصح لعمالئھ عند ) عیةتجاریة ، صنا( و عادة ما یكون زبائنھ شركات ضخمة  

إبرام عقد التأمین و كذا الشروط الخاصة بالضمان و اإلعالن عن الخطر ، فإذا تلقى السمسار القسط 

  من زبونھ و انتظر فترة معینة قبل تقدیمھ إلى شركة التامین و صادف وقوع  حادث بتلك الفترة  .األول

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) Encyclopédie, société1, Dalloz, paris, 1970, p22 
(2) Maurice picard, André besson, les assurances terrestres en droit français, tome(2) les 

entreprises, 3 éme édition, LGDJ, France,1970, p 268 
(3) Jean bigot, Daniel langé, traité de droit des assurances, tome (2) la distribution de  

l’assurance, édition delta, paris, 2000, p 315 
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كما یمكن أن یكون السمسار ممثال لشركة التأمین التي قد تكلفھ . یعتبر مسؤوال أمام  زبونھ  فھو

خطر، فتعامل شركة التأمین بإحضار قسط التأمین األول أو إصدار مذكرة التغطیة ، اإلبالغ لمعالجة ال

مع السماسرة یكون قائما على مبدأ الحیادیة و العدالة فإذا تلقت طلبت تأمین من سمسار معین فال 

یمكنھا القبول بطلب آخر مقدم من سمسار ثان  یخص نفس موضوع التامین إال إذا كان یحمل تفویضا 

مقدم من سمسار معین فال یمكنھا القبول و بالمثل إذا رفضت الشركة طلب تأمین  من طالب التأمین ،

  .بطلب مقدم من سمسار آخر یخص موضوع التأمین ذاتھ

  یكون السمسار مالكا لمحفظة أعمالھ خالل ممارسة نشاطھ فھو مستقل قانونیا عن شركة التأمین     

  عقد التأمین و یتلقى مقابال مالیا یتمثل في عمولة تحسب كنسبة مئویة من القسط و تقدم لھ عند إبرام 

  . )1(و قبض القسط  

  

  مینأالمستھلكون للت 2-

  Le souscripteur  :المكتتب 1- 2

یتمثل المكتتب في الجھة التي تتكفل بتوقیع عقد التأمین و دفع األقساط المطلوبة، و قد یكون ببعض      

  .األحیان المكتتب ھو نفسھ المؤمن لھ

  

  L’assuré:المؤمن لھ 2- 2

قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا و الذي یتھدده الخطر المؤمن منھ بعقد التأمین و الذي  المؤمن لھ     

قد یكون بمعظم الحاالت المؤمن لھ ھو نفسھ المكتتب للعقد ، لكن تجب . قد یصیب شخصھ أو ممتلكاتھ 

  .التفرقة بین المفھوم القانوني لكل من المؤمن و المكتتب 

  مكتتب من تغطیة تأمینیة لشخصھ أو لممتلكاتھ بل تكون لفائدة الغیركما یمكن أن ال یستفید ال    

لكن .   Assurance pour le compte d’autruiو تسمى ھذه الحالة بالتأمین لحساب الغیر  

  .لفائدة لشركة التأمین ةالمطلوب طالمكتتب ھو الذي یتكفل بدفع األقسا

  األشخاص و التأمینات من األضرار  و نجد ھذا النوع من العقود في كل من تأمینات    

  

  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) J. Pichon, élément d’assurance terrestre, LGDJ, paris, 1950, p 117 
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  الغیر المستفید 3- 2

تتب لعقد فالمك –الغیر المستفید من عقد التأمین یكون إما في حالة التأمین على الحیاة لحالة الوفاة     

أو یكون الضحیة في تأمینات المسؤولیة من جراء انعقاد مسؤولیة  - التأمین ھنا ال یمكن أن یستفید منھ

المؤمن لھ في تعویض ضحایا الحادث المؤمن لھ بعقد التأمین ، و یكون المستفید في ھذه الحالة مجھوال 

  .عند اكتتاب عقد التأمین 

  

  مین أالتزامات عناصر عقد الت - 3

المؤمن و المؤمن لھ و التي سنذكرھا : یترتب على إبرام عقد التأمین التزامات متبادلة بین الطرفین     

  :كاآلتي

  التزامات المؤمن لھ 3-1 

  اإلدالء بالبیانات عند بدء التعاقد و سریانھ 1-1- 3  

ام عقد التأمین یقوم عقد التأمین على مبدأ منتھى حسن النیة و علیھ یلتزم المؤمن لھ عند إبر      

  بكل أمانة بكافة البیانات المتعلقة بالخطر المؤمن منھ و تؤثر في تحدید قیمة القسط المطلوب حباإلفصا

و من بین ھذه البیانات ھناك الظروف الخاصة التي تعتبر من خصائص بعض مجموعات األخطار     

ن األضرار كوجود مواد سریعة  و مرض المؤمن على حیاتھ ، و التأمین م صمثل التأمین على األشخا

االشتعال في المنزل المؤمن علیھ من الحریق، و ھناك الظروف الشخصیة وھي التي تكمن في شخص 

المؤمن على  شخصو قد توجد ھذه الظروف في شخص المستفید أو . طالب التأمین و ترجع إلى إرادتھ

   )1(. حیاتھ إذا كنا بصدد تأمین على حیاة الغیر 

  ل ھذه البیانات قبول أو رفض المؤمن لطلب التأمین المقدم من المؤمن لھو تحدد ك 

كما یلتزم المؤمن لھ عند سریان عقد التأمین باإلعالن عن الظروف المستجدة و التي من شانھا      

  .التأثیر و تؤدي إلى تفاقم الخطر المؤمن منھ 

رام عقد التأمین أو أثناء سریانھ متعمدا فیحق و إذا قام المؤمن لھ بإخفاء البیانات الالزمة عند إب    

المحصلة ، أما إذا كان إخالل المؤمن لھ باإلدالء غیر  طللمؤمن إبطال عقد التأمین و االحتفاظ باألقسا

  .عمدي تتم معالجة األمر حسب الوضعیة السائدة عند اكتشاف الحقیقة

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  9، ص 1962، مكتبة القاھرة الحدیثة، القاھرة ،  مینأ، االلتزام بإعالن الخطر في التعبد الودود یحي )1( 
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ذلك قبل تفاقم الخطر عندھا یقوم بمطالبة المؤمن لھ بزیادة مبلغ القسط المقدم  فإذا اكتشف المؤمن    

  .مستحق للمؤمن لھأما إذا اكتشف الحقیقة بعد تفاقم الخطر فیقوم بتخفیض مبلغ التأمین ال

  

  االلتزام بدفع القسط 1-2- 3

یلتزم المؤمن لھ أثناء إبرام عقد التأمین بدفع قسط التأمین إلى شركة التأمین أو الوكیل العام الذي       

و عادة ما یحدد زمن الوفاء بالقسط التأمین مقدما الن بدء سریان العقد یتوقف على دفع القسط . یمثلھا

الوفاء بالقسط في موطن المؤمن لھ ، وھناك ثالث حاالت یتم الوفاء بالقسط فیھا األول ، كما یتم 

  : )1(بموطن المؤمن 

  الوفاء بالقسط األول -

  إذا لم یكن للمؤمن لھ موطن بالبلد الذي یكون فیھ للمؤمن وكالء -

إلیھ في إذا اعذر المؤمن المؤمن لھ بسبب تأخر ھذا األخیر عن دفع القسط للمندوب الذي سعى  -

  موطنھ

  

  االلتزام باإلخطار بوقوع الخطر 1-3- 3

عند وقوع الخطر المؤمن منھ یلتزم المؤمن لھ باإلعالن عنھ و عن كافة البیانات المتعلقة بحدوثھ      

كالمكان ، التوقیت، و اآلثار التي خلفھا و كذلك تقدیم الدلیل على وقوعھ ، و كلما أسرع المؤمن لھ 

  .في مصلحتھ ألنھ یضمن التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمینباإلبالغ كان ذلك 

و یكون اإلعالن بمقر المؤمن أو وكیلھ وال یشترط شكال خاصا لإلخطار حیث یمكن أن یكون     

  .كتابیا أو شفھیا إال إذا تم االتفاق على شكل معین لإلخطار

وط حقھ في الحصول على مبلغ و قد یتعرض المؤمن لھ الذي یمتنع عن اإلبالغ بوقوع الخطر إلى سق

  التأمین 

  

  التزامات المؤمن  2- 3

  عند دراسة التزامات المؤمن فیجب أن نفرق بین التأمین على األشخاص و التأمینات من األضرار      

  التأمین على األشخاص 2-1- 3

خطر المؤمن یلتزم المؤمن بعقد التأمین على األشخاص بدفع مبلغ التأمین و ذلك عند حلول اجل ال    

  .مینأمین المستحق مسبقا عند إبرام عقد التأویتم تحدید مبلغ الت ،دون الحاجة إلى حصول ضرر  منھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  132ن منصور ، مرجع سابق ، ص یمحمد حس )1(
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  التأمین من األضرار 2-2- 3

ؤمن لھ نتیجة تحقق الخطر المؤمن یلتزم المؤمن بھذه الحالة بتعویض األضرار التي تلحق بالم      

  .منھ و یختلف التزامھ حسب نوع التأمین إن كان تأمینا على الممتلكات أو تأمینا على المسؤولیة

  

  التأمین على الممتلكات 1- 2-2- 3

بما أن عقد التأمین ال یعتبر مصدرا لإلثراء فان مقدار ما یلتزم بھ المؤمن ھنا یكون في حدود مبلغ      

  .المتفق علیھ بالعقد، و ال یمكن أن یتجاوز التعویض المقدم من المؤمن مقدار الضرر الناتج التأمین

و یراعى في تحدید مبلغ التعویض بقیمة الشيء المؤمن علیھ وقت وقوع الحادث و لیس وقت انعقاد    

  .العقد  و یتم تحدید ھذه القیمة عن طریق الخبرة

  

  مین على المسؤولیةأالت 2- 2-2- 3

خالل عقد تأمین المسؤولیة یتكفل المؤمن بتغطیة األضرار التي یتعرض لھا المؤمن لھ بسبب      

  .رجوع الغیر علیھ بالمسؤولیة و مطالبتھ بالتعویض سواء كان ذلك بطریقة ودیة أم قضائیة

  )المتضرر( المؤمن ، المؤمن لھ و المستفید: و علیھ فعقد تأمین المسؤولیة یضم ثالثة أطراف    

و المتضرر ال تربطھ أي عالقة بالمؤمن بل بالمؤمن لھ ، و یرجع على المؤمن في المطالبة بمبلغ 

  .التعویض سواء ودیا أو عن طریق القضاء

  

  مینأإبرام عقد الت: المطلب الثالث
  :یتطلب إبرام عقد التأمین مجموعة من الخطوات و الوثائق التي سنذكرھا على التوالي      

  

  ینمأطلب الت - 1

عندما یرغب شخص ما في الحصول على تأمین ضد خطر من األخطار یتقدم إلى شركة التأمین      

مباشرة أو الوسیط الممثل لھا و یتحصل على طلب التأمین في شكل استمارة تقدم من المؤمن و تحتوي 

المطلوب تأمینھ،  على البیانات الالزمة والخاصة بطالب التامین مثال الخطر المراد تأمینھ، قیمة الشيء

و الھدف منھا  ھو تعرف المؤمن على طبیعة العملیة المعروضة علیھ و كذا العناصر .... مقدار القسط

بعدھا یقوم طالب التأمین بالتوقیع على الطلب و یسعى المؤمن بعدھا إلى التحقق من . المتعلقة بھا

  .البیانات المقدمة من اجل إصدار موافقتھ أم ال

  الخطر، القسط ( اإلشارة إلى انھ إذا أشتمل طلب التأمین على العناصر األساسیة للتأمین و تجدر      
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و توقیع كل من المؤمن و المؤمن لھ یعتبر العقد نافذا منذ تاریخ التوقیع أي یعتبر ردا بقبول ) المبلغ

راد االتفاق علیھا الشركة إلبرام عقد التأمین ، أما إذا احتوى الطلب على معلومات تخص العملیة الم

  .فھو ال یعتبر عقدا طالما لم یقبل المؤمن بتغطیة الخطر المطلوب تغطیتھ

و في حال الشركات التعاونیة أین یكون العضو ھو نفسھ المؤمن لھ یأخذ طلب التأمین شكل طلب     

  .اشتراك بالتعاونیة و یشمل على مبلغ االشتراك

  

  مذكرة التغطیة - 2

التسییر بشركة التأمین فترة من الوقت حتى یكون عقد التأمین جاھزا و لتفادي  قد یتطلب نظام      

و تعد الوثیقة .  )1(سلبیات االنتظار یتم إصدار وثیقة مؤقتة تدعى بمذكرة التغطیة باتفاق بین الطرفین

و مقابل دلیل إثبات مؤقت للعقد النھائي إلى حین تحریر الوثیقة النھائیة فھي تضمن الخطر لمدة محددة 

قسط معین بانتظار قبول أو رفض المؤمن، إذا لم یرد المؤمن إجابتھ بقبول الخطر فھو یتكفل بتغطیتھ 

و علیھ تعتبر وثیقة مستقلة عن عقد التامین و إذا انتھت مدة  .بصفة مؤقتة خالل فترة محددة بالوثیقة

  )2(مرتقب فالمؤمن ال یتدخل بضمانھمذكرة التغطیة و لم یتلقى المؤمن لھ إجابة بالقبول ووقع الخطر ال

و عادة تصدر مذكرة التغطیة بالحاالت التي یكون فیھا طالب التامین متسرعا في الحصول على      

تغطیة تأمینیة مثل تأمینات السیارات ، و ال تصدر ھذه الوثیقة في حالة تأمینات األشخاص ألنھ في 

  .قسط التأمینالتامین على الحیاة یقدم طلب التامین مرفقا ب

  

  مین أالت ةوثیق - 3

عقد التأمین و یمكن أن یكون قطعة  وثیقة التأمین عبارة عن مستند یشمل على صحة و سریان     

 .ورق مكتوبة بالید أو مطبوعة و یتم إصدارھا من طرف المؤمن

  )3(. و تشمل على شروطا عامة ال تختلف من وثیقة ألخرى و شروطا خاصة بكل عقد على حدا    

  

  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) Hurbert Groutel, op- cit, p 59 
(2) Jean Bigot, beauchaud, Vincent kuliman, Luc mayaux, traité de droit des assurances,       

tome (3) le contrat d’assurance, delta, paris, 2002, p 370 

 
  110ع سابق، ص محمد حسین منصور، مرج )3(
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  :، و تتمثل الشروط األساسیة في و تصدر الوثیقة باللغة العربیة و إلى جانبھا اللغة األجنبیة

  

  أسماء المتعاقدین 1- 3

حیث یذكر اسم المؤمن لھ، مھنتھ مكان إقامتھ،و في حال التأمین على الحیاة یذكر تاریخ والدة    

  .المؤمن لھ أو المستفید

  المؤمن علیھالشيء أو الشخص  2- 3

  .یختلف ذلك حسب نوع التأمین المطبق إذا كان تأمینا من األضرار أو على األشخاص       

  نوع األخطار المضمونة 3- 3

  .یذكر بوثیقة التأمین نوع الخطر المؤمن منھ إذا كان خطر سرقة ، حریق ، عجز مرض      

  تاریخ توقیع و سریان العقد 4- 3

العقد و انتھائھ و ھذا من اجل تحدید المخاطر التي یشملھا العقد بعد بدء نقصد بھ بدء سریان        

  .نفاذه

  القسط أو االشتراك 5- 3

  .ھو المبلغ الذي یلتزم المؤمن لھ بدفعھ للمؤمن و یسمى اشتراكا بحالة التأمین التعاوني      

  

  ملحق الوثیقة - 4

بملحق یحمل توقیع الطرفین فإذا أراد احد كل التعدیالت الحاصلة بعقد التأمین توضع في شروط      

  .أطراف  عقد التأمین إجراء تغییرات فلیس من الضروري إصدار وثیقة جدیدة بل إصدار ملحق

  ....و قد تتعلق ھذه التعدیالت بزیادة مبلغ التامین ، القسط، إضافة خطر جدید أو تفاقمھ، مدة التأمین     

  لیة و یسري علیھ ما یسري علیھا من أحكام موضوعیةو یصبح الملحق جزءا من الوثیقة األص

  .و شكلیة 

  :و یشترط وجود بعض األمور بالملحق منھا

  وجود عقد تأمین اصلي ساري المفعول لم تنتھ مدتھ ألنھ بھذه الحالة ال یمكن إضافة أي ملحق -

  أن یكون الملحق باالتفاق بین طرفي عقد التأمین -

  ت إضافیة للوثیقة األصلیةأن یشمل الملحق على تعدیال -

  إرسال طلب التعدیل برسالة مستعجلة للمؤمن -

  عدم رد المؤمن خالل مدة یتم تحدیدھا من قبل المؤمن یعتبر قبوال بالتعدیل -

أما بالنسبة للمؤمن فقد یطلب زیادة األقساط المدفوعة أو عند وجود خطا بالتعاقد قد یطلب من       

  .قسط المدفوعالمؤمن لھ تخفیض قیمة ال
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  فترة العقد و التجدید - 5

    La durée du contrat: فترة العقد 1- 5

. عادة ما تترك ألطراف عقد التأمین الحریة في تحدید فترة سریان العقد و ھي غالبا ما تحدد بسنة  

  )1(لكن قد تصل إلى فترة عشر سنوات و ذلك في حال إبرام عقد التأمین على الحیاة 

  

   Tacite reconduction: الضمني التجدید  2- 5

عند إبرام عقد التأمین لمدة محددة یشترط غالبا تجدیده ضمنیا عند انتھائھ ، وھذا التجدید یفید كل       

من الطرفین حیث یتمكن المؤمن من المحافظة على زبائنھ و المؤمن لھ یستفید من فرصة تغطیة جدیدة 

م معرفة تامة، و قد یتعرض إلى فقدان حقھ بالضمان دون ألنھ عادة ما ال یعرف صیغة العقد المبر

  :وینبغي توفر بعض الشروط الضروریة من اجل سریان التجدید الضمني لعقد التأمین وھي.  علمھ

  وجود عقد تأمین بمدة محددة ، فعدم تحدید المدة ال یسمح بتجدید العقد  -

 یعیةوصول العقد إلى نھایة الفترة المحددة لھ أي نھایتھ الطب -

 وجود بند خاص بعقد التأمین یظھر االتفاق بین الطرفین على التجدید  -

و علیھ یمكننا القول أن التجدید یمنح  والدة جدیدة لعقد التأمین و یصبح عندھا تاریخ سریان العقد ھو   

  تاریخ التجدید

  

  مین أإلغاء عقد الت - 6

  إلغاء مع نھایة المدة  6-1 

المدة المحددة لھ و عدم تدخل أحد طرفي العقد لتطبیق  ءلتأمین و ذلك بانتھااألصل أن ینتھي عقد ا     

  .التجدید الضمني لھ 

  

  إلغاء قبل نھایة المدة 2- 6

  یمكن أن ینتھي عقد التأمین قبل وصول المدة المحددة لھ و ذلك ألسباب متعددة ترجع إلى المؤمن      

 .أ و المؤمن لھ 

  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) Mireille bellau, François couilbaut,Jean Luc féron, Christophe pardessus,Jean marc 

, p 288  , édition Dalloz, paris ,2000s publics d’assuranceéles marchpeyrical,   
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  من قبل المؤمن 2-1- 6

  :التالیة قد یرغب المؤمن في إنھاء عقد التأمین و ذلك لألسباب   

 عدم العدالة في التصریح بالحادث أو بتفاقم الخطر -

 في حالة اإلعالن عن تفاقم الخطر و رفض المؤمن لھ الزیادة بقیمة األقساط -

 عدم دفع األقساط المطلوبة -

  

  من قبل المؤمن لھ 2-2- 6

  :عادة ما یتم طلب اإللغاء لعقد التأمین من قبل المؤمن لألسباب التالیة     

  ؤمن بتعدیل في قیمة األقساط المطلوبةقیام الم -

 إقبال المؤمن على إلغاء عقد تأمین یعود لزبون آخر -

 تالشي األسباب الخطیرة المسببة لوقوع الحادث و رفض المؤمن تخفیض قیمة األقساط المطلوبة -

 إفالس المؤمن  -

حریة في اختیار و یذكر انھ ال یوجد شكل معین إللغاء عقد التأمین من طرف المؤمن لھ و لھ ال   

الطریقة التي یلغي بھا العقد حیث یمكنھ التوجھ إلى مقر المؤمن أو إرسال رسالة مستعجلة أو اللجوء 

  .إلى القضاء

  

یمكننا القول أن عملیة التأمین تتجسد من خالل عقد یجمع بین المؤمن و المؤمن لھ و كل طرف       

  عقد التامین تدخل طرف ثالث یتمثل في الوسیطیحمل التزامات تجاه الطرف اآلخر، كما قد یعرف 

  و تتطلب عملیة إبرام عقد التأمین مجموعة من اإلجراءات. و الذي قد یكون وكیال عاما أم سمسار  

و الوثائق الضروریة لسریانھ و التي ال یمكن تجاوزھا خاصة من قبل المؤمن لھم  من ) الخطوات (  

  .أجل إثبات صحتھ 
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 ة الفصل خالص
  

التأمین ھو عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بأداء إلى المؤمن لھ مبلغا من المال أو إیرادا مالیا في حال     

و یلعب التأمین دورا مھما في . تحقق الخطر المؤمن منھ بالعقد مقابل قسط مالي یؤدیھ إلى المؤمن 

  ركات التأمین بتكوین رؤوس أموال التحقیق األمان و بعث الطمأنینة و الثقة باألفراد كما یسمح لش

  .یستھان بھا ، و یساعد في تشجیع عملیات االئتمان 

لحالة ( و یمكن تقسیم التأمین إلى عدة أنواع منھا التامین التعاوني ، التجاري ، تأمینات األشخاص     

  الممتلكات  ، تأمینات األضرار التي تصیب)الحیاة ، لحالة الوفاة، ضد المرض، اإلصابات الجسدیة

كما یتضمن التأمین ثالث عناصر أساسیة تتمثل في  خطر احتمالي ال ) . الحریق، السرقة، التلف( 

یقع بفعل إرادة األفراد، و قسط یمثل ثمن الخطر المضمون،و القیمة المالیة التي یتعھد المؤمن بسدادھا 

  .إلى المؤمن لھ عند وقوع الخطر

ائي بین طرفیھ و یلتزم فیھ كل طرف بأداء التزامات تجاه الطرف و یعتبر عقد التأمین عقد رض    

اآلخر تتعلق بالعناصر األساسیة للتأمین و مستمرة مع الزمن و تستند إلى مبدأ حسن النیة و ال یستطیع 

  و یتم إبرام عقد التأمین إما مباشرة بین المؤمن. كل طرف تحدید ما یحصل علیھ من منفعة مسبقا 

یتمثل في الوسیط الذي قد یكون وكیال عاما یمثل شركة  اأو بتدخل طرف ثالث بینھمو المؤمن لھ  

  .التأمین أو سمسار یمثل المؤمن لھم
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  لثانيالفصل ا
  

 عمليات إعادة التأمين



   تمھید  
 

ا ما یحتم على شركات التأمین تقوم عملیة التأمین بصفة أساسیة على قانون األعداد الكبیرة و ھذ      

و القیم  ةضرورة التوسع في قبول العملیات التأمینیة ، و لكن حدوث التوافق بین االحتماالت المفروض

فعال ال یكفي لتحقق شركات التأمین توازنا بعملیاتھا مما یحتم علیھا اللجوء إلى وسائل لتحقیق  المحققة

فھي تسمح لشركات التأمین بتدعیم قدراتھا المالیة في قبول  ذلك و من أھم ھذه الوسائل إعادة التأمین

األخطار مھما كان حجمھا دون التعرض لخسارة بل بتحقیق أرباح من الفائدة التي تحصل علیھا من 

.شركات إعادة التأمین   

  أم ال   و ظھرت فكرة إعادة التأمین بالبدایة على أساس الحریة المطلقة لكال الطرفین في إبرام العقد     

و تناولت كل حالة على حدا، وفیما بعد و بتطور عملیات التأمین المباشر ظھرت الحاجة إلى إعادة 

و تعتبر أكثر اطمئنانا بالنسبة للشركة المتنازلة مقارنة بإعادة التأمین  ةالتأمین اإلجباریة أو االتفاقی

.االختیاریة  

انتشارھا على أكثر من شركة إعادة تأمین بأنحاء و یتحقق نجاح عملیات إعادة التامین من خالل     

 مختلفة من العالم ، فھي تواجھ تحدیات التزاید المستمر لألخطار عالیة الخطورة كاألخطار التكنولوجیة

.و الصناعیة و التي تتطلب إمكانیات عالیة لمواجھاتھا و تعویض الخسائر الناجمة عنھا  

  اسیة حول عملیات إعادة التأمین مفاھیم اس و سنتناول بالمبحث األول   

          نأھم الطرق المتبعة إلتمام عملیات إعادة التأمی و بالمبحث الثاني   

سنختص بدراسة العناصر األساسیة لسوق إعادة التأمین و تطورات سوق إعادة  و بالمبحث الثالث   

  التأمین العالمي 
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مفاھیم أساسیة : المبحث األول   
 

تعتمد شركات التأمین في تسییر عملیاتھا على تقنیات لتوزیع عبء األخطار التي تقبل بتغطیتھا          

و من بین ھذه التقنیات ھناك التأمین المشترك الذي یقضي بأن یشترك أكثر من مؤمن في تغطیة 

التعقید في الخطر نفسھ بحیث یتحمل كل واحد منھم جزءا معینا منھ، لكن ھذه التقنیة تعرف نوعا من 

و علیھ تلجا شركات التأمین إلى تقنیة أخرى تتمثل في إعادة التأمین . تسییر العقود و تسویة التعویضات

و تحقیق التوازن في قیم األشیاء المؤمن علیھا ذلك الن  او التي تسمح لھا بالتوسع في طاقة استیعابھ

ا فتحتفظ بجزء منھا و تتخلى عن الجزء شركة التأمین تحدد مسؤولیاتھا عن تحقق األخطار المؤمن منھ

  .المتبقي لشركة إعادة التأمین 

و یختلف شكل إبرام عقود إعادة التأمین حسب نوع األخطار المؤمن ضدھا فقد یكون العقد اختیاریا       

.و إما اختیاریا للمؤمن و إجباریا لمعید التـأمین أو قد یأخذ شكل االتفاقیة الملزمة للطرفین   

 

  مینأنشأة و تعریف إعادة الت: ب األولالمطل
  أة ـالنش 1 -

سبق وان ذكرنا أن فكرة التأمین قدیمة و الزمت اإلنسان في تطوره ، وفي الوقت الذي كان یقوم       

م ظھرت الحاجة إلى إعادة تأمین جزء من       14م و بدایة القرن 13فیھ التامین البحري و بأواخر القرن

أقدم میناء  بالشمال و یدعى حالیا )  ECLUSE(إلى لكلوز GENEن جنوا مخاطر رحلة بحریة م

 و بموجب ھذا العقد أعید تامین نسبة كبیرة من.  )1( م  1370و كان ذلك سنة   SELUISسلویز 

     .بینما یتحمل المؤمن المباشر مخاطر الرحلة في بقیة المسافة من البحر المتوسط الرحلة مخاطر

إعادة التامین خالل ھذین القرنین بتحقیق الربح و ذلك عن طریق إعادة تأمین جزء و ارتبطت فكرة    

من عملیة التأمین المباشر بقسط اقل من القسط المحصل ، مما دفع بانجلترا إلى إصدار قانون سنة 

، حیث تم وضع  )2( 1764الذي یمنع إعادة التأمین البحري وقد الغي ھذا القانون فیما بعد سنة  1746

  .  القوانین و التشریعات المنظمة لعملیات إعادة التأمین و انتشرت على نطاق واسع

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)  Michael hagopian, Mickel laparra, aspects théoriques et pratiques de la réassurance,      

 édition l’argus, France1991, p 138 
     254، ص 1973، دار النھضة العربیة ، بیروتمین وریاضیاتھأالتصالح الدین الصدقي ، محمد  )2(



بین  1881دیسمبر 15م تم تطبیق إعادة التأمین بفرع الحریق و ذلك بتاریخ  18و بنھایة القرن     

 .لالفرنسیة و المالكین المتحدین لبر وكس  Royaleشركة 

 تأمین بین شركات تأمین عادیة وكل العقود تأخذ شكل اختیاریا عملیات إعادة ال و استمر إبرام    

م أین بدأت شركات  19متخصصة بإعادة التأمین إلى غایة منتصف القرن  تو ذلك لعدم وجود ھیئا

في ممارسة عملیات إعادة التأمین حیث ظھرت  traitesإعادة التأمین بالظھور و كذلك االتفاقات 

م وذلك اثر نشوب حریق ھائل  1852سنة " la Cologne" مین كولونیابألمانیا أول شركة إعادة تأ

م و الذي أدى إلى إتالف جزء كبیر من المدینة ، فظھرت الحاجة إلى  1842بمدینة ھامبورغ سنة 

طریقة لمواجھة الزیادة الكبیرة بعملیات التامین المباشرة و المتنوعة، و تعتبر الفترة الممتدة بین 

شركة مجدربج األلمانیة : غنیة بظھور عدة شركات إعادة التأمین حیث نذكر منھافترة  1950و 1850

و التي تعتبر اكبر شركة إعادة تأمین بالعالم   1880سنة  Municheو بعدھا شركة میونخ  1862سنة 

م ، بالوالیات المتحدة األمریكیة  1863إلعادة التأمین سنة  Swissreو بسویسرا ظھرت شركة 

  .1969سنة  Scor، بفرنسا ظھرت شركة 1894ركة إعادة تأمین سنة تأسست أول ش

  :أما بانجلترا فقد تأخر ظھور شركات إعادة تأمین قویة لألسباب التالیة

وجود جماعة اللویدز وھي عبارة عن ھیئة تضم مجموعة من أفراد انشات من أجل االكتتاب   -

في حدود مقدرتھ المالیة و دون الحاجة بحیث یتحمل كل عضو أجزاء محدودة من الخطر  رباألخطا

  .إلى اللجوء إلى إعادة التأمین

 .قیام شركات التامین بإعادة التأمین فیما بینھا  - 

في عملیات إعادة التامین على شركات أجنبیة حتى بدایة  ياعتماد سوق إعادة التأمین اإلنجلیز  - 

       )1(الحرب العالمیة األولى

ناعة إعادة التأمین بالعالم و تمركز شركات القویة المتخصصة و لم تعد و ھكذا تطورت ص     

 .المباشر ھي المؤسسة لشركات إعادة التأمین بل یحدث العكس نشركات التأمی

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  256لح الدین الصدقي ، مرجع سابق، ص امحمد ص )1(



  مینأتعریف إعادة الت 2 -

  

  :مین و نذكر منھا ما یليأإلعادة الت فی تعارلقد و ضعت عدة     

ھي عقد یسمى بعقد إعادة التأمین وھو اتفاق بین ھیئتین من التأمین تتعھد بمقتضاه إحدى "       

 وفي مقابل مبلغ تدفعھ الھیئة صالھیئتین بتحمل جزء من العقود التي تلتزم بھ الھیئة الثانیة ألحد األشخا

  )1(" األولى 

  

ھي عملیة بواسطتھا یتقاسم المؤمن مع متعاقد أخر یدعى معید التأمین النتائج المالیة اللتزاماتھ "     

تجاه المؤمن لھم، و یمكن أن تھدف ھذه العملیة إلى تعویض الفوارق الناجمة بفرع معین كما یمكن 

     )2(" أن تغطي النقص بعدد من األخطار المؤمن ضدھا 

  

ھي اتفاق بین المؤمن المباشر و معید التأمین ، بمقتضاه یتعھد معید التأمین بان یتحمل جزءا من "    

التزام المؤمن المباشر الذي یتمثل في التعویض على أن یقوم المؤمن المباشر بدفع جزء من القسط 

   )3(" إلى معید التامین و یسمى ھذا الجزء بقسط إعادة التأمین 

  :لواردة سابقا یمكننا أن نستنتج التعریف التاليمن التعاریف ا    

إعادة التأمین ھي عقد بواسطتھ یتنازل المؤمن إلى معید التامین عن جزء أو كامل األخطار التي "   

  "قبل بتغطیتھا مقابل حصول معید التأمین على قسط إعادة التأمین 

  :و یمكن أن نستنتج المالحظات التالیة

  لتأمین تسمى بالشركة المتنازلة أو المسندةالشركة التي قبلت ا  -

  الشركة التي یؤمن لدیھا المؤمن المباشر تسمى بشركة إعادة التأمین أو معید التأمین  -

  المبلغ المتنازل عنھ من قبل المؤمن المباشر یسمى بالمبلغ المعاد تأمینھ -

   Rétentionالمبلغ الذي ال یعاد تأمینھ یسمى بالمبلغ المحتفظ بھ  -

یمكن لشركة إعادة التأمین إعادة تأمین جزء من العملیة التي قبلتھا و تسمى ھذه العملیة بإعادة  -

  Rétrocessionإعادة التأمین 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 185ص، 1985، الدار الجامعیة، اإلسكندریة  مینأمبادىء في التعبد العزیز فھمي ھیكل ،  )1(
(2) Maurice Piccard, André besson, les assurances terrestres en droit français, tome 2  les  

entreprises, op-cit, P 325 
، الدار  مینأمین و ریاضاتھ مع التطبیق على تأمینات الحیاة و إعادة التأالتإبراھیم على إبراھیم عبد ربھ ،  )3(

  306، ص  2003الجامعیة، اإلسكندریة، 



التأمین بمنح الشركات المتنازلة عمولة عن العملیات المعاد تأمینھا لدیھا و ذلك  إعادةتقوم شركات  -

كمشاركة منھا بالمصاریف اإلداریة التي تتحملھا شركة التأمین ، و تحسب على أساس نسبة مئویة 

ركة شركة التأمین من األقساط المتنازل عنھا و یضاف إلیھا عمولة األرباح و الھدف منھا ھو مشا

 .لمعید التأمین في األرباح الصافیة المحققة من عملیات إعادة التأمین

 .عدم وجود عالقة بین المؤمن لھ و معید التأمین فھو ال یعرفھ تماما ولیس طرفا بالعقد  -

 :و لھذا یجب التفرقة بین عملیة إعادة التأمین و التأمین االقتراني

  التي تتحمل عبئھا ریمكن أن تلجا إلیھا شركات التأمین من أجل توزیع المخاطالوسیلة الثانیة التي     

تتمثل في التامین االقتراني أو التامین بالمشاركة وھو تقنیة تسمح بأن یشترك أكثر من مؤمن في 

تغطیة عملیة واحدة و یصبح كل واحد منھم مسؤوال في حدود الحصة التي اكتتب فیھا و یتلقى 

 .الحصة من األقساط  من المؤمن لھ، ووفقا لذلك یجد المؤمن نفسھ أمام عدة مؤمنینبالمقابل نفس 

و الذي یتكفل باالتفاق  Apériteurو لتسھیل التعامل معھم یتم تعیین واحد من بینھم یدعى بالممثل    

حقق مع المؤمن لھ فیما یتعلق بشروط العقد و قیمة األقساط و كذلك دفع التعویضات المستحقة عند ت

الخطر المؤمن ضده ، وال یوجد تضامن فیما بین  المؤمنین بل كل واحد منھم مستقل عن اآلخر و ال 

  . یجوز للمؤمن لھ مطالبة احدھم بتعویض یفوق الحصة التي قبل بتغطیتھا

 وعادة ما تكون شروط العقد متماثلة بالنسبة لكافة المؤمنین المشتركین لكن قد یتم االتفاق استثناءا    

و یتم اللجوء إلى التأمین االقتراني في حال . )1(أن یتحمل كل مؤمن نسبة تختلف عن بقیة المؤمنین

 .وجود أخطار مھمة كاألخطار الصناعیة ، أخطار الطیران، النقل البحري 

  و الشكل الموالي یوضح العناصر األساسیة إلتمام عملیة إعادة التأمین     

   

 

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

édition, Dalloz,  éme, 3 risques et assurances des entreprisesne Lambert Faivre, nYvo (1)

paris 1991, p 70  
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   ) 02(الشكل رقم                                                          
  مینأعناصر عملیة إعادة الت  

  
  

    

  :المصدر     

 من إعداد الباحثة       

     

 المؤمن لھم المؤمن لھم المؤمن لھم

  الوسطاء         
                   ءسماسرة أم وكال

 نیعام

 شركة التامین المتنازلة

سمسار إعادة 
 مینأالت

 مینأشركات إعادة الت

سمسار إعادة 
 التامین

إعادة إعادة  اتشرك
 نمیأالت



  و تقدیر حد االحتفاظ مینأدور إعادة الت: المطلب الثاني

  مینأدور إعادة الت - 1

  ةزیادة الطاقة االستیعابی 1 – 1

فوق بأخطار ذات قیمة ت بفي غیاب لعملیات إعادة التأمین فان شركات التأمین ال یمكنھا االكتتا     

  الخاصة بكل فرع من النشاط، خاصة إذا كانت شركة حدیثة النشأة تفتقر إلى الخبرة ةطاقتھا االستیعابی

و علیھ فإن إعادة التامین تشجع شركات التأمین بصفة عامة على زیادة . و إلى عدد من العقود المھمة 

ت مسؤولیاتھا المالیة و الباقي تتم بعملیات كثیرة مھما كان بو ذلك بالقبول باالكتتا ةقدرتھم االستیعابی

المؤمن  بفإبرام عقد إعادة التأمین قد یؤدي إلى مضاعفة طاقة استیعا. )1(إحالتھ إلى إعادة التأمین  

  .مرة  20أو  15المباشر إلى 

  

  تالحمایة ضد فوارق االحتماال 2- 1

  ءة و كذلك عوامل اإلحصاعلى قدراتھا المالی اتعتمد شركات التأمین في تحدید طاقة استیعابھ     

  .من اجل معرفة فرص تحقق األخطار بالماضي و التي یتوقع تحققھا تقریبا) قانون األعداد الكبیرة(  

و النتائج المحققة و تجد شركة التأمین نفسھا  ةو مع ھذا فقد یجري عدم توافق بین الدراسات اإلحصائی 

النتائج التقنیة للشركة من سنة ألخرى بالرغم من  بمأزق لكن اللجوء إلى إعادة التأمین یسمح بتحسین

  .وجود ھذه الفوارق

  

  بالتجانس بطاقة االستیعا -3- 1

لكي تكون النتائج التقنیة اللتزامات شركة التأمین منتظمة من سنة ألخرى وتتوافق مع االحتماالت       

تحمل نفس القدر من  األخطار الالمقام بھا یجب أن تكون المبالغ المحتفظ بھا متجانسة قدر االمكان، ف

بمعدل األقساط   فو ھذا ما یستدعي االختال... األھمیة وتختلف من عقد آلخر كالحریق، النقل، الحیاة 

لكن احتمال الخطأ یظل واردا في تحدید ھذه األقساط ، یبقى إذا تحقیق التجانس .  )2(المطلوبة بكل فرع 

وء إلى إعادة التأمین حیث تحتفظ بأجزاء من األخطار ال بقیمة التزامات شركة التأمین بفضل اللج

  .تتجاوز المبالغ المحتفظ بھا و تتخلى إلعادة التامین عن األجزاء المتبقیة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   307إبراھیم على إبراھیم عبد ربھ، مرجع سابق، ص  )1(

 )2( Maurice Piccard, André besson, les assurances terrestres en droit français, tome 2 les 

entreprises, op-cit, p 329 



  تسییر خطر اإلفالس -4- 1

  شركات التأمین عن طریق تحویل األقساط ةتلعب عملیة إعادة التأمین دورا مھما في تحسین مالء     

ت شركة التأمین إلى وقوع خطر مھم و التعویضات بینھا و بین شركات إعادة التامین، فإذا تعرض

لكن شركات . وتوفرھا على سیولة جاھزة  ایخلف آثارا مالیة مرتفعة فھذا یستلزم منھا الوفاء بالتزاماتھ

التأمین تقوم بتوظیف أموالھا باستخدامات طویلة األجل غیر شدیدة السیولة وھذا ما قد یضعھا  بأزمة 

 رالوفاء بالتزاماتھا واالستمرا نعادة التأمین یمكنھا مواللجوء إلى إ. من اجل تسویة األخطار

   )1(. بتوظیفاتھا المربحة

 

تقدیر حد االحتفاظ - 2  

خطوة أساسیة و مھمة في نشاط إعادة  مینأعملیة تقدیر المبلغ المحتفظ بھ من قبل شركة التتعتبر      

ھ ، و علیھ فھو یتوقف على عدة عناصر التأمین ألنھ على أساس ھذا المبلغ یتم تحدید المبلغ المعاد تأمین

:مجتمعة تتمثل فیما یلي  

      المركز المالي لشركة التأمین 2-1 

یرتبط المبلغ المحتفظ بھ من قبل شركة التأمین ارتباطا طردیا مع مركزھا المالي و المتمثل أساسا      

ي تقوم بتكوینھا ، وھذا ما الفنیة الت تفي قیمة راس المال ومجموع األقساط المحصلة و االحتیاطیا

.  یجعل حد االحتفاظ مرتفعا بالشركات الحدیثة النشأة مقارنة بالشركات الكبیرة  

 

  درجة الخطر المؤمن منھ 2- 2

قیمة المبلغ المحتفظ بھ من قبل شركة التأمین ھو درجة  من العناصر األساسیة التي تؤثر في تحدید      

ع إعادة التامین فكلما ارتفعت درجة الخطورة كلما انخفض معھا الخطر التي تتعرض لھا األشیاء موض

.حد االحتفاظ عن كل عملیة تأمینیة  

 

  عدد العملیات المكتتب بھا 3- 2

إن توفر شركة التأمین على عدد قلیل من العملیات التأمینیة ال یتوافق مع تطبیق قانون األعداد      

ى إعادة التأمین و علیھ فان زیادة العملیات المكتتب بھا یرفع الكبیرة و ھذا ما یؤدي إلى زیادة الحاجة إل

  .من حد االحتفاظ و یقلل من اللجوء إلى إعادة التأمین
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Ahmed kassmi, Aymeric Vinet, la réassurance dans le monde, www .al kassmi .com,  

 7 décembre 2004 



  متوسط مبلغ التأمین 4- 2

ضمن كل نوع من أنواع التأمین فان تقدیر مبلغ االحتفاظ  من قبل شركة التأمین یأخذ بعین االعتبار     

  .متوسط مبلغ التأمین للعملیات المكتتب بھا ضمن كل نوع والذي ال یجب أن یتجاوزه 
 

  مین أعقد إعادة الت :المطلب الثالث  
  عقدالمبادىء القانونیة لل - 1

مبدأ المصلحة التأمینیة ، مبدأ : یخضع عقد إعادة التامین إلى ثالثة مبادىء قانونیة و تتمثل في      

  .حسن النیة و مبدأ التعویض 

  مبدأ المصلحة التأمینیة 1- 1

  وفقا لھذا المبدأ فان شركة التأمین تملك مصلحة تأمینیة في الجزء من الخطر المتنازل عنھ     

  .بمجرد التوقیع على عقد إعادة التأمین  و المؤمن ضده 

  

  مبدأ حسن النیة 2- 1

الخطر المؤمن  نالمؤمن األصلي بعقد إعادة التأمین ملزما بعدم إخفاء أي حقائق جوھریة عیكون      

ضده و القیام باإلدالء ببیانات خاطئة وخاصة أن كل من المؤمن المتنازل و معید التأمین على درایة 

.التأمینكافیة بموضوع   

  مبدأ التعویض 3- 1

یخضع عقد إعادة التامین إلى مبدأ التعویض حتى ولم یكن عقد التأمین المباشر ال یخضع لھ كحالة      

التأمین على الحیاة مثال، و تكون ھیئة إعادة التأمین ملزمة فقط بالتعویض عن الخطر بغض النظر عما 

  . قد یدفعھ المؤمن المباشر للمؤمن لھ

  

زامات أطراف العقدالت - 2  

  التزامات المؤمن األصلي 1- 2

  اإلبالغ عن وقوع الخطر لھیئة إعادة التأمین   -  

القیام بتقدیم تقریر عن الحادث الذي وقع  -  

االلتزام بدفع األقساط المتفق علیھا بالعقد  -   

التي تعاقدت علیھا رإرسال قوائم دوریة باألخطا  -   

بیانات المطلوبة من قبل شركة إعادة التأمین و المتعلقة بالخطر المؤمن تقدیم كل المعلومات و ال - 

 ضده



  التزامات معید التأمین 2- 2

  تلتزم ھیئة إعادة التأمین بتطبیق شروط العقد و دفع التعویضات المتفق علیھا      -   

  دفع مبلغ العمولة المتفق علیھ و كذلك نسبة  المشاركة باألرباح   -   

  ي وثائق قد تطلبھا الشركات المتنازلةتقدیم أ  -   

  

  مین أأنواع عقود إعادة الت - 3

    La réassurance facultative:إعادة التأمین االختیاریة  3-1 

یكفل عقد إعادة التأمین االختیاریة الحریة لكل من طرفي التعاقد ، فالمؤمن األصلي لھ الحریة       

و الجزء الذي یتنازل عنھ عن كل عملیة تأمینیة، فإذا كانت  المطلقة في تحدید الجزء الذي یحتفظ بھ

جیدة یحتفظ بھا كاملة أو بجزء كبیر منھا و إذا كانت ردیئة یحتفظ بجزء بسیط و یعید تامین الجزء 

و یتم االتفاق ھنا . من جھتھ فمعید التامین یملك الحریة في قبول آو رفض العملیات المسندة إلیھ. الباقي 

و تعتبر إعادة التامین االختیاریة أقدم و أبسط األنواع . ن بالنسبة لكل عملیة على حدا بین الطرفی

  :استعماال و یتم اللجوء إلیھا لألسباب التالیة

إذا لم تملك شركة التأمین عددا كبیرا من العملیات المنتظمة و التي تستدعي إبرام اتفاقیة مع إحدى  -   

  .الشركات األخرى 

الشركة مثل األخطار  بت األخطار مؤمن ضدھا بمبالغ كبیرة تفوق إمكانیة استیعاإذا كان  -   

  .الصناعیة و التكنولوجیة

إذا كانت األخطار المؤمن ضدھا غیر عادیة مثل أخطار الطیران أو اإلشعاعات النوویة و كان   -   

   )1(. نصیب الشركة وفقا التفاقیة معینة یعرضھا إلى دفع مبلغ كبیر

 .ي حال وجود أخطار مستثناة من اتفاقیات إعادة التأمین كأخطار الزالزلف  -   

و عموما فان اختیار شركة التأمین لعقد إعادة التأمین االختیاري یمنحھا الفرصة لالستفادة من       

 قخبرات شركات إعادة التأمین فیما یتعلق بمعرفة خصائص األخطار المضمونة واختیار الطر

  .جة الكوارث عند وقوعھاالمالئمة لمعال

  :و بالرغم  من ذلك فھذا النوع من العقود یتوفر على مجموعة من العیوب  نذكر منھا  

  .أنھ یتطلب إجراءات طویلة إلتمام كل عملیة على حدا  -

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     188عبد العزیز فھمي ھیكل ، مرجع سابق ، ص  )1(



المؤمن المباشر إلى ضیاع الوقت إذا لم یتلقى قبوال من قبل شركة إعادة التأمین فیضطر  قد یتعرض  -

و ھذا ما قد یھدد مركزه المالي باالختالل إذا وقع الخطر  )1(. إلى عرض العملیة على شركات أخرى

  .المؤمن منھ قبل حصولھ على موافقة بإعادة تأمینھ

  :ة إلتمام ھذا النوع من العقودو سنذكر فیما یلي اإلجراءات األساسی   

  )   Bordereau(بتلخیص بیانات العملیة على إشعار خاص ) األصلي( یقوم المؤمن المباشر * 

و یرسلھ إلى شركات إعادة التأمین ، و تتمثل ھذه البیانات في اسمھ، عنوانھ، نوع التامین، مبلغ القسط 

  .األصليطریقة السداد وقیمة المبلغ الذي یحتفظ بھ المؤمن 

عند تلقي ھیئة إعادة التأمین لإلشعار تقوم بدراستھ و تقرر رفض العملیة أو قبولھا وفي حال قبولھا *

بعدھا إذا لم تتم تغطیة . تقوم بتحدید الجزء الذي تقبل بإعادة تأمینھ و توقع على اإلشعار كإثبات لذلك

على شركات إعادة تأمین أخرى  كامل الجزء المراد إعادة تأمینھ یحق للمؤمن عرض نفس اإلشعار

  .فیما یتعلق بالجزء المتبقي

یرسل المؤمن المباشر طلب إعادة تأمین إلى ھیئة إعادة التأمین و یتضمن تقریبا نفس البیانات التي *

  .یتضمنھا اإلشعار و ذلك بعد تلقیھ اإلشعار

  مین بإصدار مذكرة تغطیة بناءا على طلب إعادة التأمین المرسل من المؤمن تقوم ھیئة إعادة التأ* 

  و التي تعتبر موافقة رسمیة بقبول العملیة و یقوم بعدھا المؤمن المباشر بإصدار وثیقة إعادة التامین

  .و تحدد  فترة العقد عادة بسنة

و تدفع شركت إعادة التأمین االختیاریة إلى شركات التأمین المتنازلة عمولة یتم حسابھا لكل عملیة     

  .ختلف حتى باختالف الشركات و یضاف إلى ھذه العمولة مقدار  المشاركة باألرباح على حدا و ت

  

-la réassurance facultative : اإلجباریة –االختیاریة  إعادة التأمین 2- 3

obligatoire                       یعتبر ھذا النوع من العقود مزیجا بین إعادة التأمین االختیاریة و

یتفق المؤمن المباشر مع إحدى ھیئات إعادة التأمین على إعادة نوع معین من النشاط ، اإلجباریة حیث 

مثال فرع الحریق النقل البري و یملك كامل الحریة في ذلك لكن ھیئة إعادة التأمین تكون مجبرة على 

  .قبول ما قدمھ 

  حدید الحد األدنى الذي و یمكن أن یتم االتفاق على تغطیة عدة أنواع من التأمین ، و یتضمن العقد ت

  لتدخل معید التأمین و یتم تحدید ىیحتفظ بھ المؤمن األصلي لكل فرع على حدا و كذلك الحد األقص

  قیمة االسنادات بإشعار خاص بقرار من المؤمن و یلتزم معید التأمین بتغطیة الخطر ابتداء من التاریخ

  .ةتي قد تطرأ باالسنادات عكس الطریقة االختیاریالتعدیالت ال المحدد باإلشعار و كذلك یتم إبالغھ بكل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  113، ص  2003 ،، دار صفاء للنشر ، عمان ) 1(، الطبعة  مینأإدارة الشحن و التعلى المشتاقیة، محمد العدوان،  )1(

یھدف المؤمن إلى سرعة إعادة و یتم اللجوء إلى ھذا النوع من العقود  في حال وجود أخطار مھمة و 

  .تأمینھا ، حیث  نجده في حالة عقود  التأمینات على الحیاة

و مقارنة بإعادة التامین االختیاریة یعتبر ھذا النوع من العقود أقل تكلفة من حیث اإلجراءات      

مولة النوع الخاصة بإتمامھ و یتحمل معید التأمین مصاریف أقل لكن بالمقابل یدفع عمولة أكبر من ع

و مع ھذا فالمؤمن المباشر یضطر إلى إرسال إشعار خاص بكل فرع معین من النشاط الذي . السابق

یرغب بإعادة تأمینھ، و تفادیا لذلك قد یتفق مع معید التأمین على إرسال إشعار دوري یشمل  مجموعة 

لك تحسبا لوقوع خطر معین من العملیات لكن ذلك یتطلب منھ تسجیل كافة العملیات المسندة مرتبة و ذ

كذلك بالنسبة لھیئة إعادة التأمین فھي ملزمة بمراجعة البیانات الواردة .  )1(لم یتم إدخالھ ضمن اإلشعار 

إلیھا سواء كان فردیا أم دوریا و ذلك للتأكد من أن األخطار المتنازل عنھا تدخل ضمن نطاق الحدود 

  .المتفق علیھا

اإلجباریة تتمثل في عدم وجود تجانس باألخطار المتنازل  -أمین االختیاریةو أھم سلبیة بإعادة الت    

  :اإلجباریة كاآلتي –و یمكن أن یكون الطلب إلعادة التأمین االختیاریة . عنھا  إلعادة التامین 

إلیك الحدود التي قررت االحتفاظ بھا و الخاصة بفرع معین من النشاط عند حدوث خطر ضمن "     

لھذا یمكنني أن أتنازل عن نسبة من  يلنوع من العملیات سأسجل مبلغا یفوق طاقة استیعابنطاق ھذا ا

  )2(" األخطار و تكون ملزما بقبول التنازل 

  

 la réassurance obligatoire) :االتفاقیة( إعادة التأمین اإلجباریة  3- 3

اریة وھو عقد یحمل التزامات متبادلة یسمى ھذا النوع من العقود بإعادة التأمین االتفاقیة أو اإلجب      

طرفیھ حیث تقوم شركة التأمین و خالل فترة محددة بالتنازل عن جزء من األخطار إلى شركة  نبی

  .إعادة التأمین و التي تكون ملزمة بالقبول 

لعملیات إعادة التامین فھو یقضي على العیوب  ویعتبر ھذا النوع من العقود األكثر استعماال    

فلیس ھناك إضافة إلى وثیقة . جودة بإعادة التأمین االختیاریة و یعمل على توفیر الوقت و الجھدالمو

إعادة التأمین لكل عملیة على حدا الن االتفاقیة تغطي كافة العملیات التي تدخل ضمن نطاقھا و بالتالي 

  ) 3(.  اإلجراءات و كثرة النفقات تقضي على طول

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1) Mikael hagopian, , op-cit ,p39 
(2) Mickael hagopian , idem , p 43 
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  263صالح الدین صدقي، مرجع سابق ، ص  )3(

  .  الكبیرة و ھي تتضمن عملیات منتظمة و مستقرة مما یتوافق مع قانون األعداد  

 واحدة على أساس مجموع األقساط مقدار العمولة المستحق وفقا لعقود االتفاقیة موحد ویحسب مرة     

  المتنازل عنھا في نھایة الفترة ، و یكون  اكبر من العمولة المحصلة بإعادة التأمین االختیاریة

  .ألنھا تتطلب إجراءات و أعمال إضافیة مقارنة بعقود االتفاقیة

  ى إعادة تأمین من ناحیة أخرى ما یعیب ھذا النوع من العقود ھو كون المؤمن المتنازل مجبرا عل    

  جمیع العملیات التي تدخل ضمن نطاق االتفاقیة الجیدة و الردیئة منھا مما قد یفوت علیھ أرباح كان

  و نفس الشيء بالنسبة لمعید التأمین فھو مجبر على تغطیة . یمكن تحقیقھا و الخاصة بالعملیات الجیدة 

  .عملیات ردیئة تدخل ضمن نطاق االتفاقیة

ة إعادة التأمین یتطلب وجود شركات إعادة التامین المتخصصة و ال تمارس عملیات ووجود اتفاقی    

  .تأمین مباشر مما یتطلب توفرھا على حمایة مالیة قویة لمواجھة التزاماتھا

ھذه ھي األنواع الثالثة لعملیات إعادة التأمین و سنتناول بالمبحث الثاني الطرق التي تتم وفقا لھا إبرام 

  .ةعقود السابقكل نوع من ال

   

إعادة التأمین ھي عقد یتم إبرامھ بین شركة التأمین و شركة إعادة  حث أنلمبنستنتج من خالل ھذا ا     

التأمین و ھو یحمل نفس خصائص عقد التأمین األصلي، و یسمح لشركة التأمین من التوسع في 

إستراتجیتھا الخاصة بتسییر ھذه  الخطورة ویمكنھا من وضع ةعملیاتھا التأمینیة و القبول بعقود عالی

  إعادة التأمین االختیاریة : العقود  على المدى الطویل ، و یوجد نوعین أساسین لعملیات إعادة التأمین 

  .و ھي أقدم األنواع ظھورا و إعادة التأمین باالتفاقیة و التي ظھرت مع تزاید األخطار و الكوارث
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  مین أالت طرق إعادة: المبحث الثاني 
  
    

قد یأخذ عقد إعادة التأمین شكال اختیاریا أو شكل االتفاقیة الملزمة للطرفین ، وتتعدد الصور التي         

یتم وفقھا العقد فقد تكون إعادة التأمین نسبیة ترتبط بمبالغ التأمین و التي تشمل بدورھا على إعادة 

  من الطاقة ، و قد تكون إعادة التأمین غیر نسبیة التامین بالمشاركة وإعادة التامین فیما جاوز حدا

و تتعلق بمقدار الخسائر أو األضرار الناجمة و تشمل كل من إعادة تأمین فائض الكارثة و إعادة تأمین  

  .فائض الخسارة 

  

    La réassurance proportionnelle:مین النسبیة أإعادة الت: المطلب األول 
إلى أن أساس المشاركة بین المؤمن األصلي و معید  دد النقدیة باالستنایطلق علیھا أیضا العقو      

التأمین ھو مبلغ التأمین ، حیث یتنازل المؤمن لمعید التأمین عن قسم من األقساط المحصلة مقابل تحمل 

من قیمة األخطار و یتنازل %  20فإذا احتفظ المؤمن مثال بنسبة . ھذا األخیر لنفس الجزء من األخطار

من األقساط ، فعند وقوع الخطر المؤمن ضده تتم معالجتھ على أساس النسب المتفق %  80نسبة  عن

  )1(: علیھا مسبقا و ذلك وفقا للعالقة التالیة

  

  

  الجزء من األقساط المتنازل عنھا      الجزء  من التعویض الذي یتحملھ معید التأمین         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ        
  األقساط اإلجمالیة المحصل علیھا         التعویض اإلجمالي الذي یتحملھ المؤمن        

  

إعادة تأمین فیما جاوز  و تنقسم عقود إعادة التأمین النسبیة إلى قسمین ھما إعادة التأمین بالمشاركة و  

  .حد الطاقة

  

    La réassurance en quotte- part) : المشاركة( مین على أساس الحصص أإعادة الت - 1

  إعادة التأمین عن ) شركات ( بمقتضى ھذا العقد یتعھد المؤمن األصلي بأن یتنازل إلى شركة       

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )1(   Caroline Michon, besoins et opérations de réassurance :le mécanisme d’acceptation du 

risque à l’échelle mondiale et ces modifications, www . Univ-paris 5.fr, 10 mai 2005 

التعویضات  نسبة محددة عن كل خطر یكتتب بھ بعقد التامین و یتم وفقا لھذه النسبة توزیع األقساط و

  .بین الطرفین

بنود خاصة لتحدید نوعیة النشاط التأمیني أو الفروع و كذلك المكان الجغرافي  علىو یحتوي العقد     

كما قد یتم إعفاء بعض األخطار من التغطیة كأخطار الحروب أو األخطار التي یتسبب بھا المؤمن . لھا

على منح عمولة إعادة التأمین لتغطیة مصاریف تسییر و یتفق معید التأمین مع المؤمن المتنازل .  عمدا

العقود المتنازل عنھا ، و غالبا ما تكون العمولة عن تسییر العقود اإلجباریة أكبر من قیمة العمولة عن 

العقود االختیاریة ألن ھذه األخیرة تتطلب مصاریف تسییر باھضة فمثال بفرع عقد إعادة تأمین 

أما إذا كان العقد إجباریا فتصل قیمة % 30عدى مقدار العمولة نسبة اختیاري بفرع الحریق ال یت

و یمكن أن یتلقى المؤمن المباشر أیضا عمولة المشاركة باألرباح عن  ) 1(.  %40العمولة إلى نسبة 

حسب العالقة بین األقساط  العملیات التي یقوم بھا معید التامین و تأخذ ھذه العمولة شكال متصاعدا

  .نھا و معدل الكوارث التي یتحملھا معید التأمینالمتنازل ع

و قد یظل عقد إعادة التأمین على أساس المشاركة قائما لفترة طویلة تصل إلى عدة سنوات أو یظل      

قائما لفترة قصیرة فقط و ذلك إذا لم یكن ھناك اتفاق مسبق بین المؤمن و معید التأمین أو إذا رغب 

تأمین عملیاتھ، و ما یأخذ على طریقة إعادة التأمین على أساس الحصص  المؤمن بتغییر سیاسة إعادة

ھو كون المؤمن المباشر ملزما بالتنازل عن حصة متماثلة عن جمیع األخطار المؤمن منھا كبیرة أم 

من جھة أخرى یظل الخطر . )2(صغیرة مما قد یحرمھ من عملیات كان بامكانھ االحتفاظ بھا بالكامل 

د التأمین یتحمل جزءا فقط من الخطر و یتحمل المؤمن الجزء الباقي و علیھ فال یتم إلغاء قائما الن معی

  . الخطر تماما و إنما التقلیل منھ فقط 

  :و یمكننا أن نذكر الحاالت التي یتم فیھا استعمال عقد إعادة التأمین بالمشاركة

د صعوبة في وضع تقدیرات للنتائج إذا كانت شركة تأمین حدیثة النشأة ذات إمكانیات محدودة و تج -

  . المحققة بالسنوات األولى لمزاولة نشاطھا 

  .في حال وجود فرع تأمیني خاص و یحتمل وقوع خطر بشكل مرتفع  و مؤقت  -

یمكن استعمال عقد إعادة التأمین بالمشاركة في إطار لتبادل لعملیات مع مؤمنین آخرین أو شركات -

 .س احتماالت النتائج المحققة إعادة تأمین و التي تحمل نف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ecole nationale d’assurance, op-cit, p 205 

 31على إبراھیم عبد ربھ ، مرجع سابق ، ص  ھیماإبر  )2(
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, économica, paris approche technique : la réassuranceJaques blondeau, Michel lappara,  (3)

2003, p 17  

و أخیرا یمكننا القول أن ھذا النوع من العقود یستقطب اقل عدد من شركات التأمین ذات المالءة   

  .المالیة المرتفعة

  

  :  1مثال

  % 30وجود عقد إعادة تأمین على أساس المشاركة، حددت نسبة التنازل إلى معید التامین بـ   

 % 70و النسبة المحتفظ بھا بـ 

  وضح المبالغ المؤمن بھا وكیفیة إجراء عملیة التنازل وفقا للنسب المحددة سابقاو الجدول الموالي ی  

  

  )01(الجدول رقم 

  مین على أساس الحصص   أإعادة الت : 1مثال 

  الف دج: الوحدة                                                                                                    

المبلغ 

  لمؤمنا

المبلغ 

المحتفظ بھ 

من قبل 

  المؤمن

المبلغ 

المتنازل 

  عنھ

معدل 

القسط 

1%0 

القسط 

المتنازل 

  عنھ

قیمة 

  الكارثة

حصة 

  المؤمن

حصة معید 

  التامین

10000   7000  3000  10  3  100  70  30  

20000  14000  6000  20  6  200  140  60  

40000  28000  12000  40  12  400  250  120  

  :المصدر

  الباحثةمن اعداد  

  :نالحظ من خالل الجدول ما یلي 

  مھما كانت قیمة األخطار  من المبالغ المؤمنة 0%   1 أن نسبة  القسط موحدة و تقدر ب  -

یتدخل معید التامین عند وقوع الخطر نفس النسبة التي حصل علیھا من المبلغ المعاد تأمینھ، مثال  -

وعند وقوع الكارثة تحمل ) 10000(بلغ المؤمن من الم %30بالنسبة للخطر األول حصل على نسبة 

سواء بالنسبة للخطر األول أم الثاني أم الثالث ، و ذلك بالرغم من ) 30=100  × % 30( نفس النسبة 

 اختالف قیم الكوارث 

 2مثال 
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  على أساس الحصص ةإبرام عقد إعادة تامین خطر الحریق باألخطار الصناعیة وفقا للطریقة النسبی    

  خطرا مبینة بالجدول الموالي 14ن محفظة شركة التامین من تتكو

  )  02(الجدول رقم                                            

  على أساس الحصص محفظة عقود األخطار الصناعیة إعادة تأمین: 2مثال 

ملیون دج : الوحدة                                                                                                         

      

  األخطار   

  

  المبالغ المؤمنة

  

  األقساط

  

األقساط المحتفظ 

  بھا

  

األقساط المتنازل 

  عنھا

1  7  0.7  0.46  0.24  

2  15  1.5  1  0.5  

3  10  1  0.66  0.34  

4  3  0.3  0.2  0.1  

5  7  0.7  0.46  0.24  

6  6  0.6  0.4  0.2  

7  18  1.8  1.2  0.6  

8  9  0.9  0.6  0.3  

9  4  0.4  0.3  0.1  

10  3  0.3  0.2  0.1  

11  4  0.4  0.3  0.1  

12  6  0.6  0.4  0.2  

13  5  0.5  0.33  0.17  

14  3  0  0.2  0.1  

  3.50  6.50  10  100  المجموع

  :المصدر

  من اعداد الباحثة 
  

  ثابتة مھما كانت األخطار   %10حدد معدل األقساط بنسبة 

  ملیون 100منة یساوي المبلغ اإلجمالي للمبالغ المؤ

  ملیون 10إجمالي األقساط المحصلة یساوي 
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من المحفظة إلى شركة إعادة التأمین، وعلیھ مبلغ األقساط  3/2قررت شركة التأمین التنازل عن 

  ملیون 3.5ملیون، و األقساط المتنازل عنھا  6.5المحتفظ بھا یساوي 

 و أدى إلى حدوث خسارة  7أو  2وقع الخطر رقم  یمكن أن یختل التوازن بالمحفظة المحتفظ بھا إذا  

  إجمالیة الن كل من ھذین الخطرین یعتبران  العناصر األكثر خطورة بالمحفظة

  :ستكون حصة كل طرف مبینة بالجدول الموالي  كآالتي 13، 7، 2، 1فإذا فرضنا وقوع األخطار 

                     

  )03( الجدول رقم 

  على أساس الحصصالتأمین و إعادة التأمین  مساھمة شركات:  2مثال 

ملیون وحدة نقدیة   : الوحدة  

المبالغ   األخطار 

  المؤمنة

المبالغ   

  المحتفظ بھا

المبالغ 

  المتنازل عنھا

قیمة         

  الكارثة

حصة 

  المؤمن

حصة معید 

  التأمین

1  7  4.66  2.33  6  2  4  

2  15  10  5  12  4  8  

7  18  6  12  3.6  1.2  2.4  

13  6  4  2  3  1  2  

  :المصدر

  باالعتماد على معطیات المثال من إعداد الباحثة 
  

  نالحظ أن المؤمن یتنازل عن نفس النسبة من األخطار سواء بالنسبة لألخطار الكبیرة أم الصغیرة     

  )مثال 13أو  2الخطر ( 

امین مرتبطا و علیھ فانھ عند إبرام عقد إعادة التأمین على أساس الحصص یكون مصیر معید الت    

و خالل فترة معینة إذا عرفت األخطار الصغیرة تحسنا مقارنة باألخطار الكبیرة . بمصیر المؤمن 

  فسیستفید معید التأمین بالقدر نفسھ مع المؤمن األصلي 
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 La réassurance  en):      فیما جاوز حدا من الطاقة( مین فائض الطاقة أإعادة ت - 2

excédent de plein                                                                                              

النوع الثاني من عقود إعادة التأمین النسبیة و التي ترتبط بمبلغ التأمین ھو عقد إعادة تأمین فائض      

ي حدود طاقتھ و یلقى على الطاقة ، حیث یحدد المؤمن لنفسھ حدا أقصى من الخطر المؤمن منھ و ف

  عاتق معید التامین ما یزید عن ذلك الحد و یتم تحدید قیمة األقساط المتنازل عنھا بالعقد على أساس 

  كما یتم توزیع الخسارة الناجمة عن تحقق الخطر المؤمن ضده بین المؤمن. نفس النسبة المتفق علیھا

 حد  نو عادة ال یكو  )1(. التأمین  ةقیمة وثیق و معید التأمین على أساس نفس نسبة حد الطاقة إلى 

بسیطة ( موحدا بالنسبة لجمیع ألنواع األخطار و إنما یختلف حسب طبیعة األخطار  باالستیعا

و المعدالت األكثر ارتفاعا ھي المتعلقة  و كذلك حسب معدل األقساط المحصلة،....) صناعیة ، تجاریة

ل المؤمنون و معیدوا التأمین التقلیل من عروضھم لمثل ھذا و لھذا یحاو. بالحوادث األكثر خطورة

     )2(. و بالتالي معدالت األقساط بالنوع من األخطار و ذلك من خالل رفع حد االستیعا

و علیھ تتفادى ھذه الطریقة عیوب إعادة التأمین على أساس الحصص ألن المؤمن المباشر یحتفظ     

و دون مشاركة معید التأمین و الذي یقتصر دوره على ما یجاوز  ھباألخطار في حدود طاقة استیعاب

كذلك تؤدي ھذه الطریقة إلى تفادى أخطار احتمال عدم حصول تطابق تقدیرات المؤمن . تلك الحدود

  .مع النتائج الفعلیة التي تتحقق لألخطار و ذلك بإحالتھا إلى إعادة التأمین 

ة تأمین فائض الطاقة إجراءات أكثر تعقیدا من إعادة التأمین لكن بالمقابل  یتطلب تسییر عقود إعاد    

بالحصص ألنھا تتناول كل خطر على حدا و لذلك یتم اللجوء حالیا إلى وسائل اإلعالم الحدیثة لتسھیل 

  .تسویة العقود و تسییرھا

رباح من قبل و یتلقى المؤمن المباشر وفقا لھذا النوع من العقود أیضا عمولة و نسبة المشاركة باأل   

  معید التامین لكن قیمتھا تكون أقل من العمولة المستحقة عن عقد إعادة التأمین على أساس الحصص 

و یتم استعمال عقود إعادة تأمین الفائض بفروع ) . ألنھا تتضمن جمیع األخطار الواردة باالتفاقیة( 

  الصناعیة ، كسر اآلالت ، السفنالتامین التي تھم األخطار ذات القیم التي تتغیر بسرعة كاألخطار 

و كذلك یمكن استعمالھا بالحاالت التي یمكن فیھا تحدید التزامات المؤمن مسبقا و بالتالي ال یمكن  

  اللجوء إلیھا في حالة عقود تامین المسؤولیة المدنیة

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   137، ص 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ) 2(، الطبعة  مین بالقانون الجزائريألتا ،إبراھیم أبو النجا )1(
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(2) J.rousseau, T. blaya noulmane, introduction à la théorie de l’assurance, DNOD, Paris, 
2001, p125 
 

  :1مثال

ة فائض الطاقة فستكون النتائج إذا أخذنا نفس المثال السابق لكن إعادة التأمین تكون وفقا لطریق   

  :كآالتي

مالیین ، بمعنى أن كل األخطار التي تقل عن ھذه القیمة تحتفظ بھا شركة  6یبلغ حد االحتفاظ ب  -

  التأمین

  :حصة كل طرف بالعقد مبینة بالجدول الموالي -

 )  04( الجدول رقم 

  ض الطاقةعلى أساس فائ محفظة عقود األخطار الصناعیةإعادة تأمین  :1مثال

ملیون دج  : الوحدة  

المبالغ   المبالغ المؤمنة  األخطار

  المحتفظ بھا

المبالغ 

  المتنازل عنھا

األقساط 

  المحتفظ بھا

األقساط 

  المتنازل عنھا

1  7  6  1  0.6  0.1  

2  15  6  9  0.6  0.9  

3  10  6  4  0.6  0.4  

4  3  3  4  0.3  0  

5  7  6  0  0.6  0.1  

6  6  6  1  0.6  0  

7  18  6  0  0.6  1.2  

8  9  6  12  0.6  0.3  

9  4  4  3  0.3  0  

10  3  3  0  0.4  0  

11  4  4  0  0.4  0  

12  6  6  0  0.6  0  

13  5  5  0  0.5  0  

14  3  3  0  0.3  0  

  3  7  10  70  100  المجموع
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  : المصدر

  )2(من إعداد الباحثة باالعتماد على معطیات الجدول رقم 

  

  مالیین  10مجموع األقساط المحصلة یبلغ 

  مالیین 7 األقساط المحتفظ بھا

  مالیین 3األقساط المتنازل عنھا 

نالحظ أن  مجموع األقساط المتنازل عنھا وفقا لطریقة فائض الطاقة اقل من األقساط المتنازل عنھا   

  )  3.5 <  3(وفقا لطریقة الحصص 

مالیین فان محفظة شركة التأمین متجانسة ووقوع  7بما أن مجموع األقساط المحتفظ بھا یقدر ب     

  خطر ال یؤدي إلى الخالل بتوازنھا يأ

فستكون حصة كل من المؤمن و معید التأمین   13، 7، 2، 1و إذا أخذنا حالة وقوع األخطار األربعة    

  : بالجدول الموالي

  ) 05(الجدول رقم

  فائض الطاقة حصص شركات التأمین و إعادة التأمین على أساس : 1مثال

ملیون دج    : الوحدة   

  حصة معید التأمین  حصة المؤمن  قیمة الكارثة  مبالغ المؤمنةال  األخطار

1  7  6  7/6×6=5.14  7/1×6=0.86  

2  15  12  4.8  7.2  

3  18  3.6  1.2  4.2  

13  6  3  3  0  

  : المصدر

  من إعداد الباحثة باالعتماد على معطیات المثال
قة  تعتبر أفضل من إعادة مین فائض الطاأمن خالل المقارنة بین المثالین نستنتج أن طریقة إعادة ت   

  :مین على أساس الحصص بالنسبة لألخطار الصناعیة لألسباب التالیةأالت

  نادرا ما یصل مقدار الخسارة الناتجة إلى مقدار لمبالغ المؤمنة بتأمینات األضرار -

 SMPبالنسبة لعقود األخطار الصناعیة تقوم شركات التأمین بتحدید قیمة الكارثة القصوى الممكنة   -

ھي عبارة عن القیام بتقدیرات لألخطار المادیة األكثر أھمیة معبرا عنھا بمبلغ مالي معین و ذلك  و

  نتیجة لوقوع حادث یصیب الممتلكات المؤمنة، و تعتبر ھذه العبارة مرجعا أساسیا لشركات التأمین
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فھي تمثل . خطر الحریقو إعادة التامین و باستبعاد كل أنظمة الحمایة الثابتة منھا و المتغیرة ضد  

یسھل تحدید مقدار الكارثة  توقعا لقیمة األضرار المادیة في أسوا الحاالت، و بالنسبة للعقود التي

لھا تسمح طریقة فائض الطاقة لشركة التأمین بتحدید التزاماتھا عنھا دون )   SMP(القصوى الممكنة 

بعدة حاالت أن شركات  س ثابتا و نجدالتنازل عن األخطار الصغیرة، فمعدل الكوارث یتغیر و لی

  .إعادة التأمین تتدخل بالنسبة ألخطار صغیرة كان بإمكان شركات التأمین االحتفاظ بھا كاملة

  : 2مثال

 وحدة نقدیة و ھو یملك الحق في تحدید المبلغ 220000نفترض أن المؤمن یتعاقد على عملیة بمبلغ   

  ض یوزع على ھیئات إعادة  التامینالواجب االحتفاظ بھ و الباقي و ھو الفائ

  ، و قیمة الخط یمكن أن تساوي أو تقل عن بالخطو یطلق على الجزء الذي یحتفظ بھ المؤمن األصلي 

 الجزء الذي یحتفظ بھ المؤمن وال یمكن أن تزید عنھ و ذلك لضمان جدیة المؤمن في فحص أي خطر  

   ء عن ھذه العملیاتقبل التامین علیھ الن معید التامین ال یعلم أي شي

  ) 1(الحالة                        

  وحدة نقدیة  20000نفترض أن المؤمن قرر االحتفاظ بمبلغ 

  وحدة نقدیة 200000الفائض بھذه الحالة یبلغ 

  الجزء المحتفظ بھ  -قیمة العملیة= الفائض 

           =220000 -20000 =200000  

  ون 20000= الخط 

بھذه الحالة فكل ھیئة إعادة التامین تتحمل نصیبھا على أساس عدد  20000قیمة وجود عشرة خطوط ب

  الخطوط التي تكتتب بھا 

  ) 20000(و قیمة الفائض ) 20000×  10( و بھذه الحالة ھناك توازن بین قیمة إجمالي الخطوط 

  و بالتالي تتم تغطیة الفائض بالكامل 

  ) 2(الحالة                   

وحدة نقدیة ، بھذه الحالة فقیمة  20000بدال من  40000أن المؤمن قرر االحتفاظ بمبلغ نفترض     

  وحدة نقدیة 180000=  40000 – 220000= الفائض 

و ن و لدینا عشرة خطوط فیصبح  180000لكن الفائض یساوي   40000=المفروض أن قیمة الخط 

  : نصیب الخط كآالتي 

                               180000  
  و ن 18000=  ـــــــــــــــ                               

                                 10   
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  ون  18000و تسوى العملیة على أساس ذلك ، فمثال ھیئة إعادة التأمین األولى تتحمل خطا بمقدار 

  ون 36000و ھیئة إعادة التامین الثانیة تتحمل خطین بمقدار  

  حتى تتم تغطیة الفائض بالكامل و ھكذا

  ) 3(الحالة                   

  ون 10000نفترض أن المؤمن احتفظ بمبلغ     

  ون 210000= 10000-  220000= الفائض

  ون 10000= قیمة الخط 

  ون 100000=  10000× 10

  ون 110000الخطوط العشرة ال تستوعب الفائض و یبقى مقدار 

  من الجزء المحتفظ بھ 10000> 21000لھ على الخطوط العشرة لیصبح وال یمكننا توزیع الفائض ك

بھذه الحالة  یمكن للمؤمن المباشر أن یعقد اتفاقیة تأمین أخرى تضمن إعادة تأمین الفائض لدى معیدي 

  تامین آخرین 

  النسبیة نو بالجدول الموالي نبین ملخصا لطرق إعادة التأمی

  )06(الجدول رقم 

  ین النسبیةمأملخص إلعادة الت

  إعادة التامین النسبیة

  فیما جاوز الطاقة  ساس المشاركةأعلى 

الجزء المتنازل عنھ یحدد كنسبة مئویة من  -

االلتزامات عن األخطار المكتتب بھا، و تكون ھذه 

النسبة ثابتة و موحدة بالنسبة لجمیع األخطار 

  بالمحفظة   

 یتم تحدید حد أقصى لحصة معید التأمین في حال -

وجود أخطار مرتفعة القیمة لتفادي حصول اختالل 

  بمحفظة معید التأمین     

  العالقة بین المبلغ المحتفظ بھ عن كل خطر  - 

  و األقساط المحتفظ بھا تظل ثابتة ال تتغیر    

عن  تالجزء المتنازل عنھ یحدد بالنسبة لاللتزاما -

 األخطار المكتتب بھا و ھو یحدد بالنسبة لكل خطر على

  حدا

تتم إعادة تأمین حصة من األخطار التي تتجاوز المبلغ  - 

  المحتفظ بھ من قبل المؤمن و المحدد بالعقد

یحتفظ المؤمن المباشر بكل األخطار التي ال تتعدى   -

  ھطاقة استیعاب

  العالقة بین المبلغ المحتفظ بھ عن كل خطر   -

ل التي تشك تو األقساط المحتفظ بھا تتغیر فااللتزاما 

  خطورة تحسن من قبل إعادة التأمین
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یحدد ثمن إعادة التأمین النسبیة وفقا لمكونات المحفظة المتنازل عنھا من قبل المؤمن األصلي، و كلما كان الثمن 

  مرتفعا یكون مقدار العمولة المستحقة منخفضا و العكس فكلما انخفض ثمن إعادة التأمین یرتفع مقدار العمولة

  :المصدر 

Swissre, la réassurance proportionnelle et non proportionnelle, www .swissre .com, 20mai 

2005 

 La réassurance non       :مین غیر النسبیة أإعادة الت: المطلب الثاني

proportionnelle                                                                                   
و أساس المشاركة بین المؤمن المباشر و معید التأمین ) األضرار( تسمى أیضا بعقود الخسائر       

ھي قیمة الخسارة و لیس مبلغ التأمین كما بالطریقة النسبیة ، حیث یتحمل المؤمن كل الخسائر المتعلقة 

ق تلك النسبة یحال و ما یفو نسبة التحملبكوارث منفردة أو بحادث معین في حدود مبلغ  محدد یسمى 

  . إلى معید التامین مع وضع حد أقصى لتدخل ھذا األخیر

  :ین ذلك وفق الشكل الموالي بو سن

  )  03(الشكل رقم 

  مین غیر النسبیةأمثال عن إعادة الت

                                                                                    

  plafond األقصى الحد               

  الحصة التي یتحملھا معید   

  )                                               من القسط %(التأمین         

  Franchise لنسبة التحم                                                                                       

  )من القسط %(                                                                                       

                                                                                 0  

                                                                                                                                                                                                                        

غیر النسبیة إلى نوعین وھما عقود إعادة تأمین فائض الكارثة و عقود  نو تنقسم عقود إعادة التأمی     

  اول فیما یلي كل نوع من العقود على حداإعادة تأمین فائض الخسارة الكاملة، و سنتن

  

    La réassurance en excédent de sinistre :مین فائض الكارثة  أإعادة الت  - 1

  یمكن تقسیم ھذا النوع من العقود الغیر نسبیة إلى نوعین وھما فائض الكارثة حسب الخطر      

 .و فائض الكارثة حسب الحادث

73 



  

  ة حسب الخطرإعادة تأمین فائض الكارث 1- 1

ھنا یقوم المؤمن األصلي بوضع حد أقصى للخسارة التي یمكنھ تحملھا عن وقوع الخطر المؤمن     

، وما یزید عن ھذا الحد تتحملھ ) عادة سنة( منھ بالنسبة لحالة واحدة أو فرع معین و خالل مدة محددة

تماد على األقساط المحصلة ، وال یتم تحدید قیمة األقساط المتنازل عنھا باالع. شركة إعادة التأمین

  .توجد عالقة مباشرة بین قیمة ھذه األقساط و قیمة الكوارث المتنازل عنھا

و تعتبر ھذه الطریقة مثالیة إلعادة تأمین عقود المسؤولیة المدنیة ألنھ غالبا ما یكون مبلغ التأمین     

ذي یتحملھ المؤمن عن الخسارة بالنسبة بھذا النوع من العقود غیر محدد و ال یوجد حد أعلى للمبلغ ال

  .لكل وثیقة

إذا لم تقع خالل فترة العقد أي كارثة تفوق الحد األقصى المطلوب لتدخل معید التأمین فانھ یحصل     

على األقساط المطلوبة دون تحملھ للكوارث التي حصلت ، و یحدث العكس إذا صاد ف وقوع كارثة 

ویمكن تقسیم  )1(. لیھ و الذي قد یفوق األقساط التي حصل علیھاضخمة فھو  یتحمل الجزء المحال إ

  .العقد إلى أجزاء متتابعة و یتحمل معیدي التأمین ھذه األجزاء

  :مثال 

نفترض وجود عقد تأمین المسؤولیة المدنیة تتم إعادة تأمینھ وفقا لطریقة فائض الكارثة حسب     

  دج 500000الخطر حددت نسبة التحمل بقیمة 

  :المؤمن و معید التأمین مبینة بالجدول الموالي حصة

  (07)الجدول رقم 

  المسؤولیة المدنیة   دمثال عن إعادة تأمین  محفظة عق

  دج الف:الوحدة                                                                                                         

  حصة معید التأمین  حصة المؤمن   ة الكوارثقیم  المبلغ المؤمن بالعقد

650000  100000  100000  0  

650000  650000  500000  150000  

5000000  1500000  500000  1000000  

  :المصدر

  من إعداد الباحثة 

وعادة ما تكون الحاجة إلى التغطیة ذات أھمیة بالغة و لھذا كما ذكرنا سابقا یتم تقسیم التغطیة إلى      

و كل جزء منھا یشكل عقد إعادة تأمین منفرد عن بقیة األجزاء ، و في حال وقوع الكارثة أجزاء 

  .یتدخل كل معید تأمین بتحملھ الجزء المحدد لھ بالعقد
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  : فمثال یقوم المؤمن بإبرام عقد إعادة تأمین المسؤولیة المدنیة حسب األجزاء التالیة

  الف دج 250000: الجزء األول    

  الف دج 500000:  ني الجزء الثا  

 الف دج 750000:  الجزء الثالث   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Ecole nationale d’assurance, op-cit p 209 

الف دج ، وفي حال وقوع الخطر المؤمن منھ ستكون مسؤولیة كل  250000وحددت نسبة التحمل ب 

  :طرف موضحة بالشكل الموالي 

  

  )04(رقم  الشكل

  مثال عن إعادة تأمین فائض الكارثة حسب الخطر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   لي او ستكون حصة المؤمن و كل معید تامین مبینة بالجدول المو

  (08)الجدول رقم

  مین فائض الكارثة حسب الخطرأإعادة ت عن مثال

  الف دج:الوحدة                                                                              

  

  حصة المؤمن

  

  

125000  

  

  

250000  

  

  

250000  

  

250000  

  

375000  

0

250000

500000

750000

1000000
قیمة االجزاء 

الف دج

125000 375000 625000 875000 1125000
الكارثة

 الف دج
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   250000  125000  0  حصة القسم األول

  

250000  250000  

  250000  250000   125000  0  0  حصة القسم الثاني

  250000  125000  0  0  0  حصة القسم الثالث

  :المصدر       

  معطیات المثال من اعداد الباحثة باالعتماد على      

  :من خالل الشكل و الجدول أعاله یمكننا استخراج المالحظات اآلتیة

دج یتحمل المؤمن كامل الخسارة الواقعة و بدون تدخل الف  125000في حال وقوع الكارثة بقیمة   -

  )دجألف  250000(شركات إعادة التامین ألن قیمة الكارثة لم تتجاوز نسبة التحمل المحددة بالعقد 

  فقط  دج الف 250000دج یتحمل المؤمن قیمة الف   375000في حال وقوع الكارثة بقیمة  -

  دجألف  125000و الفائض تتحملھ شركة إعادة التامین األولى بقیمة  

   دج  الف 375000أما بالنسبة للحاالت الثالثة الباقیة و التي تتراوح قیمة الكارثة فیھا بین  -

دج أما الفائض تتقاسمة شركات إعادة التامین  الف 250000المؤمن  دج فیتحملالف  1125000و 

 .كل حسب الجزء المخصص لھا

  

  إعادة تأمین فائض الكارثة حسب الحادث 2- 1

تأمین فائض الكارثة حسب الحادث بعد إبرام النوع السابق من إعادة التأمین  إعادةیتم إبرام عقد       

ة التأمین جمیع الكوارث التي تتضمنھا المحفظة المالیة للمؤمن  غیر النسبیة  بحیث تتحمل شركة إعاد

  المباشر و التي تتعدى قیمتھا النسبة التي یتحملھا المؤمن و بشرط أن یكون وقوعھا نتیجة نفس 

و لصعوبة التفرقة بین الحوادث المتشابھة یتم اللجوء . كاإلعصار العاصفة أو الزالزل مثال  الحادث

ة بالعقد تنص على تحدید الموقع الجغرافي لوقوع الحادثة و كذلك الفترة الزمنیة إلى وضع بنود خاص

   )1(.ساعة 72و  48الالزمة لتحدید قیمة األضرار و تكون ھذه الفترة بین 

و یتم تحدید قیمة األقساط المتنازل عنھا من قبل المؤمن األصلي بطریقة إجمالیة و تقریبیة و لیس     

سنوات كحالة األضرار  10تتطلب ھذه العقود فترة طویلة لمعالجتھا قد تصل إلى و. لكل فرع على حدا

  .المادیة و المسؤولیة المدنیة مما قد یؤدي إلى ارتفاع التكالیف الخاصة بالعقود نتیجة لوقوع التضخم

م وضع و لذلك ومن اجل تحقیق التوازن بین تكلفة العقود والمتغیرات االقتصادیة و النقدیة الحاصلة یت 

تسمح لشركات إعادة التأمین  Clauses de stabilisationبنود خاصة بالعقد تسمى ببنود الثبات 

  )2(. باسترجاع خسائرھا المحتملة مستقبال
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مین على أساس المشاركة في انھ بھذه أدة التامین فائض الكارثة و إعأو یكمن الفرق بین إعادة ت    

أما بحالة إعادة . )3(عینة من الخسارة ثابتة ال تتغیر بجمیع الحاالت یتحمل معید التأمین نسبة ماألخیرة 

 .تأمین فائض الكارثة فان معید التأمین ال یتحمل شیئا إذا لم تتجاوز الخسارة النسبة المحددة بالعقد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Mikaël hagopian, op-cit, p 61 
(2) Jacques blondeau, op-cit, p 19 

  141إبراھیم أبو النجا ، مرجع سابق، ص  )3(

 La réassurance en excédent de perte:مین فائض الخسارة الكاملةأإعادة ت - 2

annuelle                                                                                    

التأمین التي ترتبط بمقدار الخسائر مثل طریقة فائض تعتبر ھذه الطریقة إحدى صور إعادة       

  :الكارثة  لكنھا تختلف عنھا فیما یلي

  تأخذ بعین االعتبار جمیع الخسائر التي تنتج عن الكوارث التي تحدث كل سنة و ال تھتم بكل  -

  .كارثة على حدا وإنما بجمیع الكوارث التي تدخل ضمن االتفاقیة

لتأمین یحدد على شكل نسبة مئویة بین مقدار الكوارث و مجموع الجزء الذي یحال إلى إعادة ا -

  ) . S/P(األقساط المحصلة 

و یتم اللجوء إلى ھذا النوع من العقود في الحاالت التي یخشى فیھا من وقوع كوارث ضخمة قد    

ات تتفاوت آثارھا من سنة ألخرى كحالة التأمین ضد البرد والصقیع، ولھذا تسمح ھذه الطریقة لشرك

 التأمین بالتوسع في قبول عدة أخطار ألنھا تھدف أساسا إلى حمایتھا ضد النتائج السیئة التي یمكن أن

  إلى مجموع األقساط  % 60تھدد باستمراریتھا، فمثال یتحمل المؤمن المباشر بفرع معین ما یفوق نسبة 

  عادیة نفسھ ضد خسائر غیر المحصلة و ما یفوق ھذه النسبة یحال إلى إعادة التأمین ، فھو ھنا یحمي

  و یعتمد على أرباح محدودة لكنھا أكیدة 

و مع ھذا فقد تعد ھذه الطریقة أحیانا اقل مالئمة لشركات التأمین بسبب ارتفاع تكلفة تغطیة إعادة     

كذلك من سلبیات ھذه الطریقة ھو تعرض شركات التأمین إلى تحمل أخطار قد ال تقع وال . التامین

  .التأمین سوى بنھایة النشاط  یتدخل معید

و تعتبر ھذه الطریقة أكثر خطورة بالنسبة لشركات إعادة التأمین المتوسطة الحجم مقارنة بإعادة    

 .تأمین فائض الكارثة و إعادة التأمین بالمشاركة

غ كما قد تتعرض شركات التأمین إلى وضع شروط قاسیة من قبل معیدي التأامین فیما یتعلق بالمبال   

المحتفظ بھا و كذلك في حال إلغاء العقد یكون المؤمن مجبرا على اللجوء إلى شركات إعادة تأمین 

  . )1(أخرى
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  یجدر بالذكر إلى أن ھذا النوع من العقود أیضا یحتوى على بنود الثبات التي ذكرناھا سابقا 

  :مثال  

  وحدة نقدیة  8500و كحد أقصى أ %  90تقوم شركة تامین بتحدید نسبة التحمل بنسبة     

  وحدة نقدیة 5500من إجمالي األقساط و  %50الجزء الذي یتحملھ معید التأمین قدر كحد أدنى ب 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jaque blondeau, op-cit, p21 
 

 :و وفقا لھذه الفرضیات یكون لدینا مایلى
 
 

  (09) الجدول رقم   

  مین فائض الخسارة الكاملة أإعادة ت عن مثال                                         

 ملیون دج: الوحدة                                                                                                     

  نحصة معید التأمی الحد األقصى
 

 سنة النشاط قیمة األقساط نسبة التحمل

4000+8500  
 =12500 

  8000من  % 50 
 =4000            

 س 8000 8500

      10000من  % 50 14000
 =5000 

  من األقساط% 90
 =9000 

1+س 10000  

2+س 12000 10800 5500 16300  

  :المصدر  
  من اعداد الباحثة

  
صوى وھي قیمة اقل من نسبة التحمل الق 8000قدرت قیمة األقساط ب : بالنسبة لسنة النشاط س  -   

أي ما قیمتھ  50و التزام شركة إعادة التامین یكون حسب النسبة المتفق علیھا وھي  8500المحددة ب

  نسبة التحمل + حصة معید التامین = ، و علیھ یكون الحد األقصى لعقد إعادة التامین   4000

                                                                     =8000 +4000   

                                                                    =12500   

   1000(قیمة األقساط المحصلة تفوق نسبة التحمل المحددة بالعقد  2+و س 1+س: بالنسبة لسنتي   - 

  من قیمة األقساط  % 90و علیھ طبق علیھا الحد األقصى المحدد بنسبة ) على التوالي 12000و 

   2+بالنسبة للسنة س 5500و  1+بالنسبة للسنة س5000بلغت حصة تدخل معید التامین ب 

  16300و  14000:و یكون الحد األقصى لعقود إعادة التأمین
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  :ملخص لعملیة إلعادة التأمین غیر النسبیة  يو فیما یل     

  المؤمنة بالعقد رطاتھتم عقود إعادة التأمین غیر النسبیة بالكوارث الناتجة و لیس باألخ -   

تتم إعادة التامین غیر النسبیة عن طریق إعادة تأمین فائض الكارثة حسب الخطر أو حسب   -   

  الحادثة أو عن طریق إعادة تأمین فائض الخسارة الكاملة

  الجزء من الكوارث الذي یتجاوز نسبة التحمل المحددة للعقد تتم تغطیتھ ضمن الجزء المحدد بالعقد  - 

  .یحدد ثمن إعادة التأمین غیر النسبیة وفقا الحتمال وقوع الكوارث و التغیرات الحاصلة  - 

  و الشكل الموالي یوضح الطرق المتبعة في إتمام عملیات إعادة التأمین

  ) 05(الشكل رقم 
  مینأأنواع و طرق إعادة الت

 
  

  فائض           على اساس         فائض           فائض       فائض        على اساس    فائض      فائض      
  الطاقة    الكارثة         الخسارة          المشاركة         الطاقة            الكارثة     الخسارة  المشاركة 

    
  :المصدر                  
  من إعداد الباحثة                 

   
  
  
  
  
  
  
  
 

إعادة التامین  اختیار شركة التامین
 اإلجباریة

إعادة التامین 
 غیر النسبیة

مین إعادة التا
 النسبیة

إعادة التامین 
 النسبیة

إعادة التامین 
 غیرالنسبیة

إعادة التامین 
 االختیاریة

79 



  مینأأنواع أخرى إلعادة الت:  المطلب الثالث 
  

باإلضافة إلى األنواع السابقة التي ذكرناھا في إبرام عقد إعادة التأمین توجد ھناك طرق خاصة یتم      

  :اللجوء إلیھا إلتمام بنفس العملیة و تتمثل في 

  

   Les pools de réassurance مین أمجمع إعادة الت 1-

  

و ینتج  ةللجوء إلى ھذه الطریقة في حال وجود عملیات تأمینیة ذات درجة عالیة من الخطوریتم ا      

عنھا خسائر مالیة مرتفعة وبالتالي تتطلب قدرات و تقنیات خاصة للتعامل معھا من قبل شركات 

زل ومن أمثلة ھذه األخطار نجد أخطار البراكین ، الزال. التأمین وھذا  ال یتوفر في جمیع الشركات 

  .........الطیران،الكوارث الطبیعیة، النقل البحري

و علیھ یتم االتفاق بین مجموعة من شركات  التأمین على إنشاء مجمع و تقوم كل شركة عضوة     

بتحویل كافة العملیات التأمینیة التي تحصل علیھا إلى ھذا المجمع، و تتولى إدارة المجمع توزیع 

متفق علیھا مسبقا ووفقا لما قدمتھ كل شركة و على أساس نفس  العملیات على األعضاء حسب نسب

  .المستحقة بعد خصم مقدار العمولة المتفق علیھ  طالنسب  توزع األقسا

النوویة، أخطار التلوث  راألخطا: و نجد عدة أنواع من المجمعات التي انشات حسب األسواق    

األنواع من المجمعات التي انشات لتحقیق و ھناك بعض . أخطار اإلشعاعات ، األخطار البترولیة

أغراض و أھداف سیاسیة أكثر منھا اقتصادیة من اجل إجبار شركات التامین المحلیة على اللجوء إلى 

و نجد مثل ھذه المجمعات بالدول .  ) 1(السوق الداخلیة و عدم اللجوء إلى إعادة التامین بأسواق خارجیة

و ذلك من االحتفاظ بقسم كبیر ...... البحري، الحریق ، أخطار البناء و بمجال الطیران ، النقل  العربیة

  من  ھذه األخطار بالداخل ، و یوجد أیضا المجمع الذي انشأ من قبل المنظمة األفریقیة للتأمینات

  ).الطیران، الحریق ، النقل( 

  

    les captives de réassurance: مین الخاصة أشركات الت - 2

كات الصناعیة و المالیة الكبرى برامج تامین ذات تكلفة مرتفعة و لھذا فھي تبحث دائما تملك الشر      

عن االحتفاظ بجزء من األقساط المتنازل عنھا لشركات التأمین و لھذا عملت على إنشاء شركات تأمین 

  .خاصة بھا لتحویل أخطارھا إلیھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1) Ecole nationale d’assurance, op –cit. , p 216       

80 

81 



و بعدھا بالوالیات المتحدة األمریكیة أین  او كانت البدایات األولى لظھور ھذه الشركات بأوروب   

  .الشركات البترولیة الكبرى في االحتفاظ لنفسھا بجزء كبیر من األقساط المتنازل عنھا رغبت

دة لممارسة نشاطھا مباشرة بسوق التأمین التي تتواجد بھ أخطار الشركة و ھذه الشركات غیر معتم    

األم و إنما تؤمن ھذه األخطار من قبل شركات تأمین محلیة معتمدة و یعاد تأمینھا فیما بعد لدى ھذه 

  .الشركات

شركة و حالیا  800:  1980سنة  Bermudes )  (و بلغ عدد الشركات الخاصة بجزر البارمودس  

   )1(ملیار دوالر  30ویصل رأسمالھا إلى  طملیار دوالر من  األقسا 25شركة تكتتب  بـ  1500توجد 

، و أصبح ھذا النوع من الشركات على   Carmenكما أنشأت عدة مجمعات أیضا بجزیرة كارمن      

 .قدر كبیر من األھمیة و مصدرا ھاما بالنسبة لشركات إعادة التأمین المتخصصة 

 

   La rétrocession  :مین أادة التإعادة إع - 3

  

تكون شركات إعادة التأمین بحاجة إلى تحقیق التجانس بالمبالغ المالیة التي تحتفظ بھاو التصدي       

الحتمال وقوع كوارث غیر عادیة و مرتفعة التكلفة، و لھذا فھي تقوم بإبرام عقد إعادة إعادة تأمین لدى 

  .نازل عن جزء من األقساط إعادة تأمین أخرى مقابل الت شركات

و یحمل عقد إعادة إعادة التأمین نفس الخصائص عقد إعادة التأمین األصلي ، فیمكن أن یكون      

لكن عادة ما یتم اللجوء . أو إجباریا كما یمكن أن یكون وفق الطریقة النسبیة أو الغیر نسبیة  اختیاریا

امات األساسیة لشركات إعادة التأمین ھي الحصول إلى طریقة إعادة تأمین فائض الكارثة ألن االھتم

  .على حمایة ضد الكوارث الغیر العادیة كالزالزل و األعاصیر

و علیھ یشترط أن تكون عملیة إعادة إعادة التأمین ممارسة من قبل شركات ذات خبرة عالیة و مالءة   

  .مالیة مرتفعة

     

مختلفة لعقود التأمین تعرضنا خالل ھذا المبحث إلى مختلف بعد ما رأینا بالمبحث األول األنواع  ال      

الطرق التي یمكن لشركة التأمین إتباعھا إلتمام ھذه العقود ، و نستنتج من ذلك أن عملیة التفرقة بینھا 

فشركة التأمین ال تتبع طریقة واحدة فقط في إعادة تأمین عقودھا و إنما و یوجد تداخل بینھا  غیر سھلة

  بالمزج بین إعادة التامین على أساس الحصص و إعادة التأمین  فائض الطاقة بل ھاحیث یمكن ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( Mikaël hagopian, , op- cit. p 214   

  



  و حتى یكمن أن نجد مزیجا بین إعادة التأمین النسبیة و الغیر نسبیة كإبرام عقد إعادة تأمین فائض

د إعادة تأمین على أساس الحصص  و یعتمد اختیارھا أیضا على نوع شركات إعادة الكارثة بعد عق

  .و الشروط التي تعرضھا ھذه األخیرة إلتمام العقد  التأمین التي تتعامل معھا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  مین أسوق إعادة الت: المبحث الثالث
  

  العرض و الطلب لعملیات إعادة التأمین یخضع لقوى  ككل القطاعات االقتصادیة األخرى اللقاء بین    

و میكانزمات السوق ، فشركات التأمین تعرض جزء أو كل أخطارھا و بالمقابل شركات إعادة التأمین 

تقبل بتغطیتھا، و ھناك عنصر ثالث یتمثل في الوسیط الذي یجمع بین الطرفین و یدعى سمسار إعادة 

  .نات السوق و أھم التغیرات التي عرفھا سوق إعادة التأمین العالميو سنعرض فیما یلي لمكو. التأمین

  

  مینأمكونات سوق إعادة الت: المطلب األول 

  
  مینأشركات الت - 1

تھدف شركات التأمین التي تمارس عملیات التأمین العادیة إلى وضع استراتیجیة جیدة تمكنھا من      

عملیة إعادة التأمین وسیلة فعالة تمكنھا من تحقیق نوع  تسییر األخطار التي تقبل بتغطیتھا ، و تعتبر

  .من التجانس بقیمة ھذه األخطار

  :و فیما یلي نذكر األسباب األساسیة التي تدفع شركات التأمین للبحث عن شركات إعادة التأمین 

ة فعال ، المصاریف و النتائج المحققتالمتعلقة باإلیرادا تإمكانیة الحصول تضارب بین االحتماال  -

  .بالواقع 

المحققة مع األخذ بعین  ةالمكتتب بھا و المر دودی رصعوبة و ضع تعریفة تعكس العالقة بین األخطا  -

  .االعتبار التغیرات السیاسیة ، االقتصادیة التي تحدث مستقبال 

  .وجود فوارق بین تقدیرات المؤمن عن حدوث األخطار واألخطار المحققة فعال  -

  .بعدد الحوادث بفرع معین بطریقة غیر متوقعةارتفاع مھم   -

 

  مینأشركات إعادة الت - 2

  

  یمكن أن تمارس عملیات إعادة التأمین من قبل شركات التأمین المباشر التي تستطیع القبول    

كما یمكن أن . إعادة التأمین إلى جانب عملیاتھا المباشرة وال تعتبر بھذه الحالة ھیئات محترفة  بعملیات

  من قبل شركات إعادة تأمین متخصصة وال تقبل أبدا عملیات التأمین المباشر رستما



م نتیجة تزاید الحاجة إلى إعادة تأمین  19و قد ظھرت ھذه الشركات بدایة من منتصف القرن      

األخطار المتزایدة أصبحت ھذه الشركات تقدم النصح و اإلرشاد خاصة لشركات التأمین الصغیرة أو 

  . و التي تفتقر إلى الخبرة الكافیة نشأةحدیثة ال

       

  مین أتصنیف شركات الت - 3

  

تصنیف شركات التأمین و إعادة التأمین یعتبر وسیلة لتقییم القدرة المالیة لھذه الشركات على       

  الوفاء بالتزاماتھا و معالجة األخطار الھامة عند وقوعھا بتواریخھا المحددة

دولیة تھتم بتصنیف الشركات لكن ھناك أربع وكاالت فقط یتم الوثوق وكالة  140و ھناك     

،  AM BEST ،FITCH RATING  ،MOODY’Sشركة : بمصداقیتھا وھي 

STANDARD & POOR’S  و الوكالتین األخیرتین تعتبران أكثر الوكاالت انتشارا ، و تعتمد ھذه

ققة من قبل الشركة ، ھامش المالءة الوكاالت في التصنیف على معطیات كمیة كمعدالت النمو المح

الحصص السوقیة و معطیات نوعیة مثل السیاسة المتبعة في تسییر األخطار ، و ھذه المعطیات 

  .مستمدة من شركات التأمین و إعادة التأمین 

  :و الجدول الموالي یبین أسس تصنیف ھذه الوكاالت  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  )10(الجدول رقم

  مینأو إعادة الت مینأتصنیف شركات الت

  

STANDARD& 

POOR’S 

 

MOODY’S 

  

FITCH  

  

AM BEST 

  قویة  قویة  قویة  قویة

 +A+ + ,Aمتمیزة       AAAقویة جدا        Aaaمتمیزة           AAAممتازة           

 -A,Aجیدة             AAقویة جدا         Aaجیدة               AAقویة جدا           

 +B+,B        جد حسنة Aقویة                 A  حسنة            A             قویة    

         BBBحسنة           Baaحسنة             BBBحسنة             

  ضعیفة  ضعیفة  ضعیفة  ضعیفة

       -BBضعیفة              BBضعیفة قلیال       Baمتوسطة           BBغیر مستقرة       

  +B C++,Cضعیفة               Bضعیفة            Bضعیفة              

          غیر مستقرة       

  Caa CCC,CC ,C        ةجد ضعیف CCCجد ضعیفة       

  جد ضعیفة               

 -C,C          ضعیفة

CC           

  تعاني من صعوبات    

Ca 

      تعاني من صعوبات 

DDD ,DD,D    

  تعاني من صعوبات

  Dتعاني من صعوبات 

 Rتدخل الجھات       

  المختصة للمراقبة 

 E  توضع تحت الرقابة   Cاألقل انخفاضا       

 F وضع المیزانیة           

  S      ضمن   لال تدخ

 التصنیف    

  :المصدر 
Swissre, la  notation des sociétés d’assurance, sigma N ° 4, 2003, p15 

 

 

 

 



  مینأالت إعادةسمسار  - 4

ذكرنا أن إبرام عقد التأمین بین المؤمن لھم و شركات التأمین قد یتم مباشرة أو عن طریق وسطاء       

كذلك بالنسبة للعالقة بین شركات التأمین و شركات إعادة التأمین فھي تتم عن طریق وسطاء یدعون  

بنقل احتیاجات األولى و عرض إمكانیات الثانیة ألن شركات  و الذین یتكفلون نسماسرة إعادة التأمی

إعادة التأمین ال تملك إمكانیات بشریة و مادیة للتواجد بكل األسواق  الدولیة، و كذلك بالنسبة لشركات 

التأمین فھي ال تملك كل المعلومات و التفاصیل الخاصة بشركات إعادة التأمین الدولیة ، ولھذا فاللقاء 

ض و الطلب إلعادة التأمین یتم من خالل السماسرة، و یلعب السمسار دور الممثل لشركة بین العر

  التأمین فیقدم لھا النصح و الخبرة و یتولى مناقشة شروط العقد مع شركات إعادة التأمین من اختیاره

 و یتلقى أجره على شكل عمولة تحسب كنسبة مئویة من األقساط و تدفع لھ من قبل شركة إعادة  

و یمكن أن یمارس السماسرة الوساطة بعملیات إعادة التأمین إلى جانب القیام بالوساطة . التأمین

  .بعملیات التأمین المباشر

و قد توسعت مھام وأھمیة سماسرة إعادة التأمین و أصبحت وكاالت السماسرة تحتوي على مراكز     

المالیة لھذه الوكاالت إمكانیات شركات  خاصة بالخبراء و االكتواریین، و تفوق أحیانا اإلمكانیات

التأمین العادیة و تعتبر دول أوروبا الغربیة و أمریكا الشمالیة أھم المناطق لممارسة نشاط إعادة التأمین 

من إجمالي التنازالت عبر السماسرة تتبعھا   % 30عبر السماسرة حیث تحتل أمریكا الشمالیة حوالي 

تبر سوق لندن أھم مصادر سماسرة إعادة التأمین بأوروبا وأول سوق و یع %26ارویا الغربیة بنسبة 

  .   rétrocessionعالمي بإعادة إعادة التأمین   

  و الشكل الموالي یوضح المناطق التنازالت التي تتم عبر سماسرة إعادة التامین

الشكل رقم   (06)   توزیع مناطق التنازالت التي تتم عبر سماسرة إعادة         
یة 39 %التأمین ل شما ل كا ا ی امر

یة 26 % ب غر ل با ا ارو
یة 8 % ق شر ل با ا ارو
یا 8 % ق ی فر ا
یة 6 % ن ی ت ال ل كا ا ی امر
سط) 5 % الو شرق ا ل یا( ا س ا
یا 2 % ل ترا س ا
یب 3 % ی كارا ل ا
ناطق اخرى 3 %   م

  المصدر
: une activité en pleine  commercial et la réassurance, le courtage dans l’assurance Swissre  

sigma N°2, 2004, P14mutation,  
  

87 



فان  2002لسنة  )و ھي مجلة متخصصة بالتأمین( Sigmaمقدمة من مجلة إحصائیاتو حسب      

 و یمثل سوق. ملیار دوالر  3.4 يمین قدرت بحوالأالت إعادةسمسار  40المحققة من قبل اإلیرادات

  الشمالیة أمریكاتتم عبر وساطة السماسرة، و  التيمین أالت إعادةمن تغطیة عملیات  % 30 لندن نسبة 

، فرنسا، سویسرا و أسواق أخرى مھمة وھذا    ألمانیا تأتيو بعدھا   %14 وجزر البرمودس  % 26

 :بالشكل الموالي ھما سنوضح

  

  

الشكل رقم (07) 
  اھم االسواق لتغطیة إعادة التأمین عبر السماسرة

ندن 30 % ل

یة %26 ك ی المر تحدة ا لم یات ا ال لو  ا

برمودس 14 %       ل جزر ا

یا %9 ن لما ا

سا %5 ن فر

سرا %2 ی سو

یر 14 % غ ل ا

 

  

  :المصدر
 : une activité en pleine  , le courtage dans l’assurance commercial et la réassuranceeSwissr

mutation, sigma N°2, 2004, P23 
  
  
  
  

 % 78بنسبة  2002و قد قدرت اإلیرادات المحققة من طرف السماسرة العشر األوائل عالمیا سنة       

ت تمارس بنفس الوقت الوساطة بعملیات التأمین من إیرادات قطاع التامین و من بینھم ستة وكاال

  AON  ،Marsh ،Willis ،JLT  ،HLF  ،AJ .Gallayherو تتمثل في وكالة  المباشر

و الوكاالت األربعة الباقیة تمارس فقط الوساطة بعملیات إعادة التأمین و تتمثل في وكالتي 

Benfieled  وBMS  الموجودتین بلندن و وكالتي :John .B  وCollin  بالوالیات المتحدة

  :األمریكیة ، وھذا ما سنوضحھ بالشكل الموالي



الشكل رقم (08)         
     ایرادات اھم سماسرة إعادة التأمین لسنة 2002

0 200 400 600 800 1000
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ملیون دوالر

  : المصدر
: une activité en Swissre, le courtage dans l’assurance commercial et la réassurance   

sigma N°2, 2004, P21pleine mutation,    
  

  

  مین العالمي أق إعادة التتطور سو: المطلب الثاني 
      1980- 1970خالل الفترة  – 1  

  خالل سنوات السبعینات عرف العالم إعصارا ضرب البنغالدش وخلف خسائر بشریة قدرت     

الف قتیل و بدایة بسنة  250000الف قتیل و الزلزال الذي ضرب الصین و الذي خلف  300000بـ  

  یة حدوث أزمة بفرع المسؤولیة المدنیة نتیجة ارتفاع معدلعرفت الوالیات المتحدة األمریك 1980

و قد خلفت ھذه األزمة نتائج سلبیة حیث أدت إلى .  )1(بھا  الكوارث و ارتفاع التعویضات الخاصة

  بجزر الباردمودس) ( Captivesو ظھرت شركات التأمین الخاصة. إفالس العدید من الشركات

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1(  Swissre , la réassurance mondiale connaît une vague de concentration, sigma  N°9/1998  

   P 12 



  2003-1980 :خالل الفترة -2   

  بنھایة الثمانینات و بدایة التسعینات دخل قطاع  إعادة التأمین في مواجھة  سلسلة من الكوارث        

   1991التي ضربت الیابان سنة  Typhonتلف دول العالم نذكر منھا عاصفة الطبیعیة التي ألمت بمخ

و الذي كلف وحده شركات إعادة  1992بالوالیات المتحدة األمریكیة سنة   Andrewو إعصار 

 1989خسائر الكوارث الطبیعیة الواقعة خالل الفترة الممتدة بین وقدرت . ملیار دوالر 15 نالتأمی

    )1(ر دجملیا 29حوالي  1992و

ضربتا   Martinو Lotharاعتبرت سنة غنیة بالكوارث الطبیعیة منھا عاصفتي 1999كذلك سنة    

 % 40تحملت شركات إعادة التأمین نسبة وملیار دوالر  10اروبا و فرنسا بالتحدید حیث خلفتا 

   )2(.كذلك الزالزل التي ضربت تركیا، الیونان، التایوان   منھا

و كذلك  2000و 1970الیین یوضحان االرتفاع بعدد األخطار التي وقعت بین سنتي و الشكلین  المو   

  تكلفتھا
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الشكل رقم (09)   
 تطور عدد االخطار بین سنتي 1970  و 2000

 
  :لمصدر ا

Henri serin, assurance des dommages, l’argus de l’assurance N°6801, 20 septembre  
2002, p8 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) Swissre, catastrophes naturelles et techniques en 1999, sigma, N° 2, 2000, P24 
  ، مجلة الدراسات المالیة مینأخلفیة عامة عن األوضاع األخیرة لشركات إعادة التإدارة البحوث و الدراسات ،  (2)

  43، ص 1994، معھد الدراسات الجامعة األوروبیة، 2و المصرفیة ، العدد 



  :المصدر          

        Swissre, la réassurance : un risque systémique, sigma, N°5/2003, p15 

 

 من خالل الشكلین أعاله نالحظ االرتفاع الھائل بعدد األخطار الواقعة  ابتداء من نھایة الثمانینات    

مین والتي تفترض دائما حدوث و التي أثرت سلبا على شركات التأمین و خاصة شركات إعادة التأ 

  : تمركز بعملیات إعادة التأمین و نذكر من بین ھذه النتائج ما یلي

)   rétention(ارتفاع معدالت التعویضات المستحقة مما دفع بشركات التأمین إلى زیادة االحتفاظ  - 

  فتحتفظ بالمخاطر المنخفضة و تعید تامین المخاطر المرتفعة

الخاصة بفرع المسؤولیة المدنیة التامین و أسعار إعادة التأمین بشكل عام مع تزاید  ارتفاع باألسعار  - 

     )1(  الطلب على التأمین ضد الكوارث الطبیعیة

  . أصبحت شركات التأمین تبحث دائما عن شركات إعادة تأمین ذات قوة مالیة مرتفعة  -

كة و التي تعتبر األكثر قوة من الناحیة وتم حصر شركات إعادة التأمین العالمیة بخمسة عشر شر    

المالیة على المستوى الدولي و أصبحت ھذه الشركات توفر إمكانیاتھا للكوارث األكثر خطورة فقط مما 

  ةاجبر شركات التأمین على االحتفاظ بمبالغ مالیة مرتفع

  :و الشكل الموالي یوضح تمركز عملیات إعادة التأمین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1) La fédération française des sociétés d’assurance, les nouveaux métiers de la réassurance, 

assurer N°44, septembre 1999, p2 
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       ا        لشكل رقم (10)
 تكلفة الكوارث الواقعة بین 1970 و 2000

 



  )11(الشكل رقم 
  تمركز إعـادة التأمـین 

  

  
  :المصدر 

Gyril Gendron, la réassurance, www. Assurisk.com/thémes, recherche/réassurance ,21 
décembre 2004 

 
یتبین انھ خالل عشر سنوات استطاعت شركات إعادة التأمین من خالل مالحظة الشكل السابق       

الكبرى بالعالم من السیطرة على  سوق إعادة التامین و التحكم بشروط الضمانات المقدمة و كذلك 

و اغلب  اقل من عشر سنوات، خالل فترة% 38إلى  %21من  حیث انتقلت حصتھا السوقیة األسعار

و التي تعتبر أھم األسواق الرئیسیة التي تضم شركات )سویسرا،ألمانیا( ھذه الشركات من دول أوروبا

 .إعادة تأمین متخصصة ، باإلضافة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة

التي  2001سبتمبر  11لسوق إعادة التأمین العالمي حیث أن أحداث  كانت مھمة بالنسبة 2001سنة  -

  استھدفت مركز التجارة العالمي بالوالیات المتحدة األمریكیة  خلفت  أضرار باألشخاص  و الممتلكـات

  (1)ملیار دوالر تحملت شركات إعادة التأمین نصفھا  80و40و قدرت الخسائر بین  

  ھذه األحداث بالنسبة لشركات إعادة التأمینو الجدول الموالي یوضح تكلفة 
  
  
 

  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           , the market, N°4/2002, p 4nouvelle année, nouveau challengeLiyod’s,  (1)  

  

إعادة التأمین العالمیة  1990

الخمسة الغیر %61
عشر 
الباقون 

18%

الشركات 
الخمسة 
الكبرى 

21%

 

اعادة التامین العالمیة 1999

 الغیر  
44%

الشركات 
الخمسة 

الكبرى    
38%

 الخمسة 
عشر 
الباقون 
% 18 



  )11( الجدول رقم
  مینأمین و إعادة التأبالنسبة لشركات  الت  2001سبتمبر  11تكلفة أحداث 

  
  )ملیون أورو( الوحدة      

  لفةــالتك  ةــالشرك
  Swissre 2000                           سویسرا
  Allianz                                 1000 ألمانیا

  Zurich                              1000سویسرا
  Ing group                            612 ھولندا
  Axa                                    600فرنسا

  Hartford     500الوالیات المتحدة األمریكیة
  CNA RE    400     الوالیات المتحدة األمریكیة

  Scor                                    225فرنسا
  Munich                              195ألمانیا
  Le mans RE                         60فرنسا

  Copenhagen                     47سویسرا
  AGF                                    35   فرنسا

  Llyod’s                              1.9 بریطانیا
  

  :المصدر        
Jacques Gyard, la situation du secteur des sociétés d’assurance françaises après les 

attentats de 11 septembre 2001 et la catastrophe industrielle de Toulouse, septembre 2001,    
 www. Assemblée. Nat fr. 20 janvier 2005 

  
  :يو قد نتائج ھذه األحداث كاآلت

  تراجع بتصنیف شركات إعادة التأمین - 

مریكیتین ، األولى األ ST Paulو  Hartfordتوقف بعض الشركات عن االكتتاب مثل شركتي  -

  )1(.  2001 يو الثانیة بجانف 2001بأكتوبر 

ملیار دوالر  26إلى  2001حیث وصل مجموع األقساط المحصلة لسنة  نارتفاع بثمن إعادة التأمی -

الطلب العالمي على  ب تزایدببس  )2(ملیار دوالر لفروع التأمین األخرى  134لفرع تأمینات الحیاة و 

  دة التامین األكثر صالبة و تزاید حجم األقساط المحصل علیھا من  قبل  شركــات ضمانات شركات إعا

 :إعادة التأمین األكثر سیطرة على  السوق  العالمي و ھذا ما نوضحھ بالجدول الموالي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : des catastrophes techniques 001les catastrophes techniques et naturelles en 2Swissre,   )1(

, sigma N° 1/ 2001, P 34d’une nouvelle ampleur  
(2) Swissre, l’assurance non vie dans le monde à l’heure d’une pénurie de capacité, sigma 

N°4,2002, p 15 

 



  )    12(الجدول رقم 

  2001و  2000لسنتي  مینأشركة إعادة الت عشر ترتیب خمسة

 الوحدة ملیون دوالر

  

  إسم الشركة

  

  الـبـلـد

  

األقساط المحصل 

  2000علیھا لسنة 

  

األقساط المحصل 

  2001علیھا لسنة

  

نسبة 

 %التغیر

Munich re 8.7  16611  15277  ألمانیا  

Swiss re  6.6  15429  14479  اسویسر  

Berkshire hataway  الوالیات المتحدة

  األمریكیة

8575  9991  16.3  

Employer re  الوالیات المتحدة

  األمریكیة

7924  7047  -11.1  

Hannover re 25.9  6287  4994  ألمانیا  

Gerling globale re 7.1  4408  4117  ألمانیا  

Llyod’s 45.4  5746  3953  بریطانیا  

Allianz re 16.3-  3119  3727  ألمانیا  

Scor                         30  3651  2810  فرنسا  

Zurich re                 24.4  2483  2485  سویسرا  

Transatlantic            الوالیات المتحدة

  األمریكیة

1659  1906  14.9  

Axa re                 74.7  2489  1425  فرنسا  

Partener re            -  32.2  1825  1380  جزر البارمودس  

ST Paul                    الوالیات المتحدة

  األمریكیة

1252  -  -  

Everest re                الوالیات المتحدة

  األمریكیة

1219  1560  28  

  : المصدر    

Renaud de presigny, Olivier du Passage, Dominique Laure,  à la découverte de la 

réassurance des grands risques, www. AMRAE .Fr, 15 mars 2005 



  التطورات السریعة التي عرفھا سوق إعادة التأمین العالمي أصبحت  و  بعد 2003و خالل سنة  -   

 % 84شركات إعادة التأمین تركز أساسا على القبول بتغطیة األضرار المادیة  التي بلغت نسبة 

  )1(.و انحصرت ممارسة العملیات بین كل من ألمانیا و سویسرا 

  
  

ة التأمین و الدور الرئیسي الذي یلعبھ سماسرة ضمن ھذا المبحث رأینا العناصر الفاعلة بسوق إعاد   

العدیدة التي عرفھا  تإعادة التأمین في التقریب بین شركات التأمین و إعادة التأمین ، ورأینا التغیرا

و التي  2001سبتمبر  11سوق إعادة التامین العالمي على مدى ثالثین سنة و أھمھا كانت أحداث 

في تسییر عقود إعادة التأمین    اھا إلى التغییر من سیاستھأمست بالعدید من الشركات و دفعت

  المعروضة من قبلھا والضمانات

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( Fédération française des sociétés d’assurance, la réassurance en 2003, Assurer, N° 30 

Juin 2004, p3 



  الصة الفصل خ
     

إعادة التأمین ھي عقد بواسطتھ تتنازل شركة التأمین إلى شركات إعادة التأمین عن كل أو      

 ةجزء من األخطار التي تكتتب بھا ، فھي إذا تعتبر عملیة تأمین تسمح برفع الطاقة االستیعابی

انس بالمبالغ المحتفظ بھا و حمایتھا ضد فوارق االحتماالت المقام بھا، و كذلك تحقیق التج للشركة

و یمكن أن نفرق بین ثالثة . و أخیرا الحمایة ضد خطر اإلفالس في حال وقوع أخطار مھمة

اإلجباریة  -صور لعملیات إعادة التأمین فنجد إعادة التأمین االختیاریة و إعادة التأمین االختیاریة 

قة النسبیة على أساس المشاركة أو اإلجباریة، و نمیز ضمن كل عملیة بین الطری و إعادة التأمین

وتعتمد . فائض الطاقة، و بین الطریقة الغیر النسبیة على أساس فائض الكارثة أو فائض الخسارة 

  . شركة التأمین في االختیار بین ھذه الطرق على طبیعة و حجم األخطار التي تقبل  بتغطیتھا 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثالث 
دراسة حالة الشركة الجزائرية       

 CAATللتأمينات
 



  تمھید
  

بعد ما تناولنا بالجانب النظري مفھوم عملیات إعادة التأمین و المبادىء األساسیة لھا و مختلف        

الطرق المتبعة إلتمامھا، سنحاول  إسقاط ھذه المعطیات خالل الفصل التطبیقي من خالل دراسة إحدى 

یاسة إعادة التأمین أھمیة خاصة ضمن نشاط مختلف شركات التـأمین الجزائریة ، حیث تكتسي س

شركات التأمین باعتبارھا أكثر التقنیات استعماال لتوزیع عبء مختلف األخطار المھمة بالبحث عن 

أكثر الشروط مالئمة لتغطیتھا و السماح  لھذه الشركات من التوسع بقدراتھا االكتتابیة و توسیع نطاق 

  .نشاطھا

و یرجع أساس اختیارنا إلى   CAATل الدراسة بالشركة الجزائریة للتأمینات و قد اخترنا مجا     

كون الشركة تعد من أقدم و أھم شركات التأمین المتواجدة بالسوق الوطنیة للتأمین و تعتبر ذات : أوال

خبرة و كفاءة واسعتین في تسییر عقود التأمین ، و بعد رفع االحتكار و فتح سوق التأمینات استطاعت 

لشركة من التوسع في نشاطاتھا و احتلت مراتب متقدمة في ضمان مختلف فروع التأمین الموجھة ا

على األخذ  بنسب كبیرة  إلى إعادة التأمین إذ یعمل المسؤولون عن متابعة سیاسة إعادة التأمین بالشركة

  .و الحذر في تسییرھا  بمبدأ الحیطة

  و قد اعتمدنا مجـال  الدراسـة ضمن الفترة. ت المتاحة  لدینا واإلمكانیـا  إلى المعطیـات:  و ثانیا      

1998  -2004  .  

و قد ارتأینا تقسیم الفصل إلى ثالثة مباحث ، حیث یضم المبحث األول أھم المراحل لتطور سوق      

واجدة التأمینات بالجزائر، و بالمبحث الثاني نتناول سیاسة إعادة التـأمین بالنسبة لشركات التأمین المت

بالقطاع و دور الشركة المركزیة إلعادة التامین على اعتبار أنھا الشركة الوحیدة المخولة بممارسة 

عملیات إعادة التأمین بالجزائر ، وفي المبحثین الثاني و الثالث نتناول تطبیق سیاسة إعادة التأمین 

قساط المتنازل عنھا خالل بالشركة الجزائریة للتأمین و تقییمھا من خالل تتبع و تحلیل تطور األ

  .و كذا حجم التعویضات و العمولة المقدمة للشركة  1998-2004

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تطور سوق التأمینات الجزائریة :   المبحث األول
  

 عرف قطاع التأمینات بالجزائر تطورات عدیدة حیث كان خاضعا أثناء فترة االحتالل للتشریعات      

بادرت السلطات الجزائریة إلى إعادة تنظیمھ و صیاغة قوانین  لاالستقال و القوانین الفرنسیة و بعد 

و فیما یلي سنتعرض ألھم المراحل التي مر بھا قطاع التأمینات . جدیدة تخضع لھا الشركات المتواجدة 

  .الجزائري 

  

  تطور نشاط التأمینات : المطلب األول 
 المراحل التاریخیة لتطور النشاط - 1

  ) 1989- 1962( قابة و االحتكار مرحلة  الر 1- 1

 270بعد االستقالل كانت شبكة التأمین متكونة أساسا من شركات أجنبیة و التي یبلغ عددھا        

  :شركة أغلبھا فرنسیة ،  و قد عمدت السلطات الجزائریة إلى فرض الرقـابة علیھا لألسباب التـالیة

دخار، و قد عملت ھذه الشركات على تحویل تشكل أقساط التامین المحصلة نوعا ھاما  من اال -

جزء كبیر منھا إلى الخارج و حرمان الخزینة العمومیة الجزائریة منھا خاصة عن طریق 

  .عملیات إعادة  التأمین أین تملك الحریة المطلقة في تحویل ھذه األموال

قة و حمایة ضمان المالءة المالیة لشركات التأمین من أجل الوفاء بسداد التعویضات المستح -

 .مصالح  المؤمن لھم

توجیھ  ىیشكل تراكم األقساط المجمعة من قبل شركات التأمین قوة مالیة بإمكانھا التأثیر عل -

 .اإلقتصاد الوطني 

   1963جوان  8الصادر بتاریخ  63-201و كان فرض نظام الرقابة من خالل إصدار قانون رقم        

  :و الذي یتضمن ما یلي

جمیع الشركات المتواجدة بالتراب الوطني على الخضوع لرقابة وزارة المالیة و كذلك إجبار   -     

  تقدیم ضمانات مالیة كافیة من اجل ممارسة نشاط  التأمینات

إنشاء نظام التنازل اإلجباري لعملیات إعادة التأمین لفائدة الصندوق الجزائري للتأمین و إعادة   -     

  . CAARالتأمین 

أصبح  للدولة الجزائریة الحق في ممارسة نشاطات التأمین و إعادة  1964اء من سنة و ابتد     

و الذي یقر باحتكار الدولة  1966ماي  27بتاریخ  127- 66و تجسد ذلك بصدور األمر رقم  التأمین

: بعد صدور القرار رقم القطاع التأمینات  و إنشاء شركات تأمین جزائریة،  وقد رافق ھذا القرار فیم

  یقضي بتخصص ھذه الشركـات  في نشاطات معینة من أجل إلغـاء   1975ماي  21بتاریخ     828



بالمواعید المحددة وتوظیف وسائل الرقابة  بینھا لتقدیم خدمات أحسن للجمھور ، و السداد المنافسة

  .لتحقیق تسییر أحسن للنشاط

  : يوتتمثل ھذه الشركات فیما یل   

  

   CAAR:ین و إعادة التأمین للتأم يالجزائر الصندوق

بھدف ممارسة عملیات إعادة التأمین و التكفل بالوضعیة التي  1963جوان  8تأسس بتاریخ      

أصبح الصندوق  1966و بمقتضى األمر الصادر سنة . تركتھا الشركات األجنبیة عند مغادرتھا 

 صناعیة و أخطار البناءیمارس عملیات التأمین األخرى، و تخصص فیما بعد بتامین األخطار ال

و المسؤولیة المدنیة المھنیة و أخطار الھندسة و األخطار الناتجة عن حوادث النقل و أخطار  

المؤرخ  85-81و بمقتضى المرسوم رقم . المسؤولیة المدنیة للمنتجین، أخطار البرد، موت الماشیة 

  )1(.أصبح یسمى الشركة الجزائریة للتأمین  1985ماي  8بتاریخ 

  

   SAA : للتأمینالشركة الجزائریة  

جزائریة و جرى تأمیمھا فیما  –وھي شركة مختلطة مصریة  1963دیسمبر  12تأسست بتاریخ       

  و قد تخصصت في تأمینات السیارات1966ماي  27بتاریخ  129- 66بعد حسب األمر رقم 

متعددة التي تقع بالسكن  و األخطار الصغیرة ،السرقة وكسر الزجاج، أضرار المیاه، األخطار ال 

  .و تأمینات األشخاص الحوادث الجسدیة

أصبحت تحمل اسم الشركة الوطنیة  1985 لافر ی 30بتاریخ  خالمؤر 80-85و بمقتضى المرسوم 

  )2(.للتأمینات

    CCR: الصندوق المركزي إلعادة التأمین 

ن المخاطر التي تتنازل عنھا و قد انتقلت إلیھ مھمة إعادة تأمی 1973أكتوبر 01تأسس بتاریخ     

  .الشركات الوطنیة بالداخل و ھو یعید تأمین جزء منھا لدى شركات أجنبیة 

      CAAT: الشركة الجزائریة لتأمینات النقل 

في إطار إعادة ھیكلة الشركة  1985فریل  30بتاریخ  82- 85انشات بمقتضى المرسوم رقم    

  .أمینات حوادث النقل البري و البحري والجوي و قد تخصصت بت  CAARالجزائریة للتأمین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دیوان المطبوعات  1980اوت 9ات الجزائري المؤرخ بـمینأالتأمینات البریة الخاصة بضوء قانون التراشد راشد،  )1(

  7،ص 1992الجامعیة ،

  8المرجع السابق ، ص   )2(  



   CNMA: وق الوطني للتأمین التبادلي و الفالحي الصند

  و یعتبر شركة تأمین تعاونیة ال تھدف الى تحقیق الربح 1964 لافر ی 28أنشأ الصندوق بتاریخ     

ضد األخطار التي یتعرضون لھا خالل )  الفالحون( و إنما تحقیق التضامن و التعاون ألعضائھا  

  .ممارستھم نشاطاتھم

  

   MAATEC: لي لتأمین عمال الثقافة و التعلیم الصندوق التباد

و یأخذ أیضا شكل التعاونیة لحمایة مصالح عمال التربیة و  1964دیسمبر  16تأسس بتاریخ     

  .الثقافة

  

لیدعم قرار احتكار  1980أوت  9بتاریخ  خو عرفت ھذه الفترة  أیضا صدور قانون التأمین المؤر    

  :أھم ما جاء بھ ما یليالدولة لنشاط التامین ، وكان 

تأمینات بریة ، بحریة  : مراجعة التشریعات الخاصة بالتأمین و تقسیمھ إلى ثالثة فئات رئیسیة  - 

  .جویة و تضم كل فئة تأمینات إلزامیة و أخرى اختیاریة

العمل على تحسین  الحمایة الموفرة لمصالح المؤمن لھم و المستفیدین من عقود التأمین  و ذلك من  -

  .خالل إجبار شركات التأمین على تقدیم ضمانات مالیة كافیة

  اإلسراع في تسویة التعویضات المستحقة للمؤمن لھم -

  :و ما یمكننا القول عن ممیزات ھذه الفترة ما یلي      

   CAARالشركة الجزائریة للتأمینات   : تسییر نشاط التأمینات من قبل أربع شركات تامین عمومیة   -

و الصندوق التبادلي  CCRو الصندوق المركزي إلعادة التامین   SAAة الوطنیة للتامین و الشرك

    CNMAللتأمین الفالحي  

على  CAARو الشركة الجزائریة للتأمینات   SAAسیطرة كل من الشركة الوطنیة للتأمین    -

  .السوق الوطنیة  للتأمین

  .انعدام المنافسة بین ھذه الشركات    -

انظر الجدول ( مقارنة باألنواع األخرى  للتأمینات  ) خاصة السیارات ( بتأمینات األضرار  ارتفاع  -

  )  15رقم 

  ضعف بتأمینات األشخاص    -

  

 

  



غیاب لنشاط وسطاء التأمین ووجود مكاتب االكتتاب المباشرة التابعة للشركات العمومیة ، حیث   -

 )1(.1973كالة تابعة لھا سنة و 82 )CAAR (عرفت الشركة الجزائریة للتامین 

 )13( الجدول رقم 

                                                                     1982- 1973مین خالل الفترة  أتطور نشاط الت 

ملیون : الوحدة                                                                                                    

  :المصدر                                     دج
108Plger 1998, A, ENADet  OPU, les assurances en Algérieoualem tafiani, B 

  

  

 )  1989ابتداء من ( فتح السوق   مرحلة2-1 

  

تعتبر ھذه الفترة بمثابة الخطوة االنتقالیة لسوق التأمینات الجزائري و ذلك من خالل رفع        

قاللیة الشركات و السماح لھا بممارسة كل أنواع التأمین ما عدا التخصص و االحتكار و الدخول باست

و تجسد ذلك من  خالل  إدخال تعدیالت  على  القوانیـن   ، 1989التامین ابتداء  من  سنة  إعادة

 :و الذي یھدف إلى 1995جانفي  25بتاریخ  07السائـدة و إصدار قانون رقم 

 وضع حد للتخصص القائم  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ENAL, Alger 1984 introduction à l’étude des assurances économiques, Ali hassid  (1) 
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  1973  1974    1975   1976   1977  1978  1879  1980  1982  

  2335  1644  1302  1026  820  720  610  505  436  تأمینات األضرار- 1

  52  50  39  32  28  26  23  20  27  حوادث العمل

  1108  742  565  476  388  314  271  232  230  السیارات

  420  215  178  140  113  114  120  71  42  النقل

  332  212  209  126  101  89  74  61  50  الحریق

  358  361  258  208  160  146  104  104  90  أخطار متنوعة

  65  64  53  44  30  31  18  17  24  البرد

  333  166  98  45  25  21  22  12  10  تأمینات األشخاص- 2

  2668  1810  1400  1071  845  741  632  517  446  المجموع  3-



 انسحاب الدولة من مجال التسییر و حولت الشركات التابعة لھا إلى شركات مساھمة -

تم  2001و  1996ل الفترة الممتدة بین فتح السوق أمام رؤوس األموال الوطنیة و األجنبیة فخال  -

  :شركات تأمین جدیدة من بینھا سبع شركات خاصة ، وتتمثل ھذه الشركات في 11إنشاء

  1996جویلیة  2انشات بتاریخ CAGEX الشركة الجزائریة لضمان و تأمین العقارات *  

  1998 راكتو ب 5بـ   SGCIالشركة الجزائریة لضمان القرض العقاري *  

  1998نوفمبر   AGCI: 9 قروض االستثمار  لشركة  الجزائریة لضمان و تأمینا*  

  1998نوفمبر  18للتـأمین و إعادة التأمین بـTRUST شركة * 

  1999اوت 2A  :5الجزائریة للتأمینات  * 

   1998اوت 5بـ CIARالشركة العالمیة للتأمین و إعادة التأمین*  

  1999جویلیة  CASH18  الشركة الجزائریة لتأمین المحروقات* 

  2000مارس ALBARAKA OU ALAMAN :20  شركة البركة و األمان للتـأمین* 

  2001جویلیة  8بـ GAMالعامة للتأمینات المتوسطیة *  

  2001سنة:  STAR EL HANAالشركة العابرة للقارات للتأمین و إعادة التأمین   * 

  2001سنة :  EL RAYANشركة الریان * 

  األساسي من ذلك ھو تطویر السوق  و تحقیق تغطیة شاملة لھ وخلق مناصب عمل جدیدةو الھدف     

حیث ظھر أكثر )  الوكالء العامین و السماسرة( خلق نشاطات جدیدة تتمثل في ظھور الوسطاء  -

  .سمسار 16وكیل عام و  380من 

  : إنشاء ھیئات رقابیة تتمثل في    - 

من اجل  1994لأفر ی 24بتاریخ   UARو إعادة التامین  االتحاد الجزائري لشركات التامین*  

  .معالجة احتیاجات ھذه الشركات و الدفاع عن مصالحھا و اھتماماتھا

من اجل  07/95وفقا لألمر رقم  1995جانفي  25بتاریخ  CNAإنشاء المجلس الوطني للتأمینات *  

  : ى ما یليرقابة نشاط التأمین و إعادة التأمین و تطویرھما و ھو یھدف إل

 تحسین شروط ممارسة نشاط شركات التـأمین وإعادة التأمین من اجل ضمان مالءتھا •

  .و ضمان مصالح المؤمن لھم 

 تحسین وتطویر سوق التأمینات من خالل خلق مناصب عمل جدیدة و تكوین االدخار •

  .و مساھمة شركات التامین باالستثمار 

 ). خاصة المؤمن لھم ( امات أطراف عقد التأمین السعي نحو تحقیق التوازن بین حقوق و التز •
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  .وضع أسعار تأمین حسب دراسات إحصائیة و تعكس الواقع الحقیقي لسوق التأمینات  •

تطویر مبادرات المشاركة و التعاون مع مجالس تأمین لدول أخرى تجمعھا عالقات اقتصادیة  •

یة و فتح السوق أمام عملیات إعادة مع الجزائر ، و ذلك من أجل االستفادة من التجارب العالم

  .التأمین 

المساھمة بتحسین میزان مدفوعات الدولة من خالل المشاركة في تسییر التنازالت المقدمة  •

 .لفائدة إعادة التامین بالسوق الدولیة و محاولة الحصول على شروط أكثر مالئمة

و الذي  2003ماي  21را ومنھا زلزال و بعد سلسلة  الكوارث الطبیعیة التي عرفتھا الجزائر مؤخ     

قامت  )1(مالییر دج 4ملیار دوالر تكبدتھا الدولة و تحملت شركات التأمین  5خلف خسائر مالیة قدرت ب

والذي  2003أوت  26بتاریخ  12- 03الدولة بإجراء تعدیالت بقانون التـأمین و إصدار المرسوم رقم 

و تتكفل الشركة  )الزالزل، العواصف، الفیضانات( ة یفید بإجباریة التأمین ضد الكوارث الطبیعی

  . )2(بإعادة تأمینھا  CCRالمركزیة إلعادة التأمین  

 
  تطور اإلنتاج بسوق التأمینات بعد رفع االحتكار  - 2

عرف قطاع التأمینات عدة تغییرات جذریة عند االنتقال من االحتكار و التخصص إلى استقاللیة       

و الذي یعد الوثیقة النھائیة والرسمیة للتغیرات  95/ 07یدا إلصدار القانون رقم الشركات و ذلك تمھ

الحاصلة بالقطاع، منھا خلق نشاطات الوسطاء و الخبراء و الذي حمل تطورات عدیدة ، و نالحظ ذلك 

  .و خالل تسع سنوات 1995من خالل الزیادة المحققة باإلنتاج  ابتداء من سنة 

  :جدول المواليو ھذا ما سنبینھ بال 

  

  

  

 

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1)  Conseil national des assurances,  « l’assurance des Risques de catastrophes naturelles, » 

le 3éme  forum , Octobre 2002 
(2) Ordonnance N°3-12du 26 août relative a l’obligation d’assurance des catastrophes 

naturelles et a l’indemnisation des victimes, JO n°52, 27 AOUT 2003 
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  )14(الجدول رقم   
    2003 و  1995إلنتاج بین تطور ا           

  ملیون دج  : ة الوحد                                                                                                    
  الفروع

  
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  

  4920  السیارات
  

5692  5814  6707  7801  8173  8867  10268  12272  

ألخطار تأمین ا
  الصناعیة

األخطار و
  البسیطة

  
3216  

  
4056  

  
4529  

  
  

  
3810  

  
3331  

  
6272  

  
6979  

  

  
12058  

  
12529  

  
  النقل

  
2589  
  

  
2858  
  

  
2498  

  
  

  
2455  

  
2540  

  
2943  

  

  
3426  

  
3936  

  
4024  

األخطار 
  الزراعیة

686  590  795  798  768  955  1447  1216  1039  

  القبوالت الدولیة
  

537  452  391  310  284  294  255  422  638  

 مین القروضأت
  الداخلیة

  
تأمین قروض 

 التصدیر
 

0.004  
   
  
- 
  
    

0.003  
 
 
30 
  
  

9  
 
 
20 
  

9  
 
 
15  

26  
 
 

12  

71  
 
 
9 
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15  

370  
 
 

10  

274  
 
 

14 
 
 
  

  :المصدر
        Rapports du CNA des années 1998,2000,2003:باالعتماد على من إعداد الباحثة

  

من خالل األرقام الموضحة بالجدول  نالحظ الزیادة المستمرة لإلنتاج بالفروع المختلفة للتأمین        

تأمینات اإللزامیة،حیث یأتي فرع تامین السیارات بالمرتبة لكن ھذه الزیادة تظھر بصفة كبیرة بجانب ال

وقد عرف ھذا القطاع ابتداء من سنة   -األولى و فرع األخطار الصناعیة و البسیطة بالمرتبة الثانیة

و بعدھا فرع  - زیادة باإلنتاج تفوق الزیادة الخاصة بفرع السیارات و احتل المرتبة األولى 2002

لتأمینات االختیاریة  فنسب الزیادة المحققة بھا تعد ضئیلة مقارنة بالتأمینات اإللزامیة النقل، أما بالنسبة ل

خاصة تأمینات الحیاة بالرغم من أنھا تعد عنصرا مھما لتكوین االدخار، و ھذا ما یعكس عدم تحقیق 

ینات تحسنا و قد سجل ھذا النوع من التأم. األھداف المرجوة منھا بسوق التأمینات بعد ھذه التغییرات

مقارنة بالسداسي األول لسنة  % 30حیث سجل زیادة تقدر بنسبة  2004خالل السداسي األول من سنة 

  ویرجع ذلك طرح منتوج جدید یتمثل في إلزامیة اكتتاب عقد تأمین السفر من قبل المسافرین من  2003



 22بتاریخ  2204/17م أجل الحصول على تأشیرة السفر إلى الخارج بقرار من المجلس األوروبي رق

 . )1( 2003دیسمبر 

 

    )21(الشكل رقم   

 2003/2004تطور فروع التأمین خالل السداسي االول لسنتي                        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  :المصدر                       

semestre production du secteur des assurances au premier , Conseil national des assurances

Octobre 2004°3 le bulletin des assurances, N ,2004 

  

 

من جھة أخرى فإن الزیادة المحققة باإلنتاج ال تنعكس على االقتصاد الوطني فإذا رأینا نسب     

أین  1995مساھمة قطاع التأمینات  باالقتصاد الوطني نجد أنھا تسجل تراجعا مستمرا ابتداء من سنة  

 :من خالل الجدول الموالي ھ، وھذا ما سنوضح 2004سنة  0.59%تصل إلى ل 0.68 %كانت 

 

  

 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1) conseil national des assurances, l’assurance voyage, le bulletin des assurances, N° 2, 

JUIN 2004 
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  )15 (الجدول رقم

   2004 - 1995خالل الفترة  مینات بالناتج الداخلي الخاممساھمة قطاع التأ

         ملیار دج: الوحدة                          

  
  

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004   

  
رقم 

  األعمال

  
13.57  

  
  

  
15.55   

  
16.01  

  
16.35  

  
17.138  

  
19.51  

  
21.84  

  
29.00  

  
31.33  

  

  
36.09  

  
  
  

  
اتج الن

الداخلي 
  PIBالخام

  
1999  
  

  
2494  

  

  
2762  

  
2781  

  
3187  

  
4012  

  
4222  

  
  
  
  

  
4455  

  
  
  

  
5149  

  
  
  
  

  
6636   

نسبة 
  المساھمة

%      

  
0.68  

  

  
0.62  

  

  
0.58  

  
0.59  

  
0.54  

  
  

  
0.49  

  
0.52  

  
0.65  

  
0.61  

  
0.59  

  
  
  

  :المصدر

des assurances  le du secteura situation générarapport sur lConseil national des assurances, 
.  2002/2003  

  

نالحظ من خالل األرقام المبینة بالجدول الزیادة المحققة باإلنتاج حیث حقق القطاع رقم أعمال       

أي  2004ملیار دج سنة  36.09، و انتقل خالل تسع سنوات إلى 1995ملیار دج  سنة  13.6قدر بـ

قابل نالحظ التراجع المستمر لنسبة مساھمة القطاع بالناتج الداخلي   لكن بالم.  )1( %172.1بنسبة زیادة 

  . % 0.5وھي أقل من عتبة   % 0.49أین سجلت ألول مرة نسبة  2000الخام خاصة سنة 

نجد أن الجزائر تحتل المرتبة ) تونس و المغرب( و إذا ما قارنا الجزائر مع الدول المجاورة     

و تونس ، و للوصول إلى النتائج المحققة من قبلھما فیجب القیام بعدة األخیرة  بعد كل من المغرب 

  .%24خالل كل خمس سنوات بمعدل  باإلنتاجتحوالت لتحقیق ذلك و الزیادة 

  :و الجدول و الشكل الموالیین یظھران ذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

service de la  me des assurances plus rigueur auréforConseil national des assurances,  (1)

forum des assurances, 28 novembre 2005 éme, le 4 société  



  ) 16(الجدول رقم  

  مقارنة بین نسبة مساھمة قطاع التأمینات بالناتج الداخلي الخام للدول المغاربیة  

  نسبة مئویة: الوحدة                                                                                                     

  1995  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  0.58  0.61  0.65  0.52  0.49  0.55  0.59  0.58  0.68  الجزائر

  -     -     1.77  1.62  1.65  1.60  1.63  1.63  1.7  تونس

  -     -     2.47  2.28  2.32  2.15  2.53  2.53  2.50  المغرب

  :المصدر

  rapports du CNA des années 1998,2000,2003 :من إعداد الباحثة باالعتماد على

  

 
) 13(الشكل رقم   

         مقارنة بین الدول المغاربیة                                             

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
نسبة 

المساھمة%

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 السنوات2004

الج       زائر 

ت       ونس 

المغ    رب 

 
  كثافة التامین*
   

النسبة بین رقم األعمال المحقق بقطاع التأمین و العدد اإلجمالي للسكان من اجل مین أة التفكثاتمثل      

  :معرفة إنفاق الفرد الواحد من أفراد المجتمع على التأمین و ھذا ما نوضحھ بالجدول الموالي
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  )17(الجدول رقم 

  2003-1995مین خالل أكثافة الت

  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  

  رقم األعمال

  )ملیار دج(الوحدة

13.57  15.55  16.01  16.35  17.13  19.51  21.84  29.00  31.33  

عدد السكان 

  )ألف(الوحدة

28243  28852  29483  29501  29507  30416  30879  31357  31600  

  الكثافة

  )الفرد/دینار(

480.3  538.9  543.0  554.2  571.9  641.5  707.4  925.0  1008  

  الكثافة

  )الفرد/ردوال(

9.74  9.79  9.43  9.42  8.36  8.52  8.96  11.37  13.03  

 :المصدر
Conseil national des assurances, Rapports d’activité des années ; 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002,2003   

 

سنة  % 13.56من خالل الجدول نالحظ أن رقم األعمال حقق ارتفاعا ملحوظا حیث انتقل من     

  480.3لكن بالمقابل فان كثافة التأمین انتقلت خالل تسع سنوات  من  2003سنة    %31.3إلى  1995

بعدم اإلقبال الجید من قبل األفراد على اقتناء المنتج  ردینار للفرد الواحد و ھذا ما یفس 1008الى

    . التأمیني بعد  واالقتصار على التأمینات اإللزامیة بالدرجة األولى

  

  مین باإلنتاج أة شركات التمساھم*   

 إن التطورات  التي  عرفھا  سوق  التأمینـات  الجزائریة  من  خالل إنشاء شركـات تأمیـن خاصـة       

و أجنبیة و ظھور الوسطاء أدت إلى تحقیق تحسینات معتبرة بنشاط التأمین و لكن تبقى الشركات  

  : ما یظھر بالجدول المواليالعمومیة مسیطرة على السوق بالدرجة األولى و ھذا 
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  )18(الجدول رقم 
   2003-2000شركات التامین خالل  صحص

                                                    
                               

                                                                                                                             

 الف دج: الوحدة                                                                                
 :المصدر

 Conseil national des assurances, rapport de l’année/2003 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                  

 
  

النسبة  2003  %النسبة  2002  %النسبة  2001 %النسبة  2000  
%  

SAA 6818748  34.9  6772330  31 7322196  25.2 8488868  27.1  
CAAR  4229031  21.7  4586028  21  6985671  24.1  5146103  16.4  
CAAT  4049883  20.8  4081778  18.7  5327969  18.4  6824031  21.8  
CNMA  2330022  11.9  2847355  13  2681159  9.2  2590676  8.3  

MAATEC  16440  0.1  16442  0.075  19357  0.067  19515  0.1  
TRUST  821867  4.2  938920  4.3  2176780  7.5  2307284  7.4  
CIAR  381282  2.0  582859  2.7  814771  2.8  1376494  4.4  

2A  345294  1.8  668573  3.1  1011016  3.5  1090661  3.5  
CAGEX  9089  0.0  15620  0.07  10221  0.04  44287  0.0  

SGCI  12681  0.1  21582  0.10  44582  0.15  102379  0.3  
AGCI  -  -  -  -  572  0.00197  11494  0.0  

AL-BARAKA  -  -  92180  0.42  214170  0.74  382894  1.2  
CASH  -  -  1221748  5.6  1946190  6.7  1828891  5.8  
GAM  -  -  -  -  211962  0.7  726139  2.3  

ALRAYAN  -  -  -  -  168907  0.6  421421  1.3  
STAR 

ALHANA  
-  -  -  -  72303  0.2  -    

  اإلجمالي
  

19513556  100  21845436  100  29007827  100  31330834  100  



  
  مینأمین بالسوق الجزائریة للتأتطور نشاط إعادة الت :الثاني  طلبالم

   
الفروع التي بادرت السلطات الجزائریة إلى االھتمام بھا ووضع مین من أھم أیعتبر نشاط إعادة الت     

القوانین و التشریعات المنظمة لھا بعد االستقالل ، و سنبین خالل ھذا المطلب  تطور سیاسة إعادة 

  1998لمرسوم سنة و بعد صدور ا 1995التأمین خالل فترة االحتكار و فتح السوق مع إصدار قانون 

  .الذي حمل تعدیالت مھمة تخص عملیات إعادة  التأمین 

  

  1998-1963تطور النشاط خالل الفترة  - 1
  

  1995- 1963خالل فترة االحتكار  - 1 - 1
  

بعد االستقالل كان نشاط إعادة التأمین و التأمین االقتراني ممارسا من قبل شركات أجنبیة و قد        

ریة في إطار التغییرات التي قامت بھا على السیطرة على ھذا النشاط و ذلك من عملت السلطات الجزائ

، و قد حددت نسب التنازل 1963خالل إنشاء الصندوق الجزائري  للتأمین وإعادة التأمین سنة 

و قد عرف الصندوق عدة .  لصالحھ عن كل األخطار المكتتب بھا داخل الوطن  % 10اإلجباریة بـ

عقود إعادة التأمین المسندة إلیھ ، و لمعالجة ھذه الوضعیة قامت الجزائر  صعوبات في تسییر

بالمشاركة بمجمع إلعادة التـأمین یضم عدة دول بھدف توزیع عبء األخطار الوطنیة و بشروط أكثر 

  .مالئمة

كالنقل : تم تبني سیاسة جدیدة تتمثل في إعادة تأمین األخطار المھمة فقط  1971و خالل سنة     

حوادث العمل ، البرد : لحریق  أما بالنسبة لألخطار األقل أھمیة ال یتم التنازل عنھا إلعادة التأمین ا

  :وتھدف ھذه السیاسة إلى... الحیاة ، موت الحیوانات 

  تحقیق تراكم كبیر لرؤوس األموال  -

 ةقة االستیعابیرفع الطا( إعادة التوازن لمیزان المدفوعات و التقلیص من االسنادات الخارجیة   -

  )للشركات

التنویع بالعالقات القائمة مع شركات إعادة التأمین العالمیة من اجل الحصول على شروط مناسبة   -

لتغطیة األخطار المتنازل عنھا مع االحتفاظ بالعقود الجیدة و التي ال تھدد بالتوازن المالي لشركات 

  .التأمین 

إلى   1970سنة   % 91.56انتقلت نسبة إعادة التأمین من و قد حققت ھذه السیاسة نجاحا حیث      

  و من ھنا بدأ  التفكیر في إنشاء شركة متخصصة  تتكفل بعملیات إعـادة . (1)  1971سنة  %  33.70

ـــــــــــــــــــــــــــــ   
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)1 (  Ali hassid, op-cit, p106 

حیث تم إنشاء الشركة المركزیة 1973 رباكتو  01بتاریخ  74- 73التامین و تم ذلك وفق األمر رقم 

من قیمة  %90و اعتبرت الشركة الجزائریة للتأمین أول زبون لدیھا بأكثر من  CCRالعادة التأمین  

  و ذلك على أساس أنھا تخصصت في تأمین فرع األخطار الصناعیة  1976التنازالت الوطنیة سنة 

نھا و یأتي بالمرتبة الثانیة فرع النقل  ، و ال یدخل فرع األولى بالعقود المتنازل ع و الذي احتل المرتبة 

  .تأمینات السیارات و األخطار البسیطة ضمن عملیات إعادة التأمین

  

  ) 1998- 1995(بعد رفع االحتكار -2- 1

  حمل تغییرات جذریة بقطاع التأمینات 1995جانفي  25بتاریخ  95-  07إصدار القانون رقم     

و فتح السوق أمام الشركات الخاصة و األجنبیة،و ھذا ما أدى إلى ظھور حاجة و سمح بتوفیر الحریة  

ملحة إلى تنظیم قطاع إعادة التأمین و مراقبة خروج العملة الصعبة إلى الخارج ، فكان صدور القانون 

  :ةو الذي یكرس البیع اإلجباري  لفائدة الشركة المركزیة إلعادة التأمین وفقا للنسب التالی 07/95رقم 

  الوطنیة تالصناعیة باعتبارھا األخطار األكثر أھمیة المھددة للممتلكا ربالنسبة لألخطا  80% -

 ) السلع الواردات على مستوى الموانيء( بالنسبة لفرع البضائع البحریة  40% -

 بالنسبة  لألخطار الباقیة  25% -

ي التنازل عنھا سواء بالسوق أما فیما یخص النسب الباقیة فتملك شركات التأمین الحریة المطلقة ف  

  .المحلیة أم بالسوق الخارجیة

من خالل الجدول  1998- 1995و فیما یلي سوف نوضح تطور لنشاط إعادة التأمین خالل الفترة 

 :الموالي 
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  )19(الجدول رقم  

  1998- 1995مین خالل الفترة أتطور نشاط إعادة الت 

  ألف دج       :الوحدة                                                                                                         

  1995  1996  1997  1998  

  16353873  16011230  15550933  13565570  اإلنتاج الوطني

  4293427  4327114  3616905  2746908  العملیات الوطنیة المتنازل عنھا

  310530  391834  454457  537552  لعنھا بالداخ القبوالت الدولیة المتنازل

المبالغ المحتفظ بھا من قبل شركات 

  التأمین 

10818662  11934248  11684116  12060466  

  CCR  882996  680026  1112688  1479910المبالغ المحتفظ بھا من قبل  

  %26  %27  %23 %20  نسبة إعادة التأمین

ى المستو ىنسبة المبالغ المحتفظ بھا عل

  الوطني

86%  82%  80%  83%  

قیمة التنازالت وإعادة التنازالت 

 الخارجیة

 %النسبة 

1863912  

  
14% 

2936879  

  
19%  

  

3214426  

  
     20%  

2813517  

  
      17%  

 :المصدر         

   Rapport du CNA de l’année 1998  :من إعداد الباحثة باالعتماد على    

  

الجدول نالحظ االرتفاع المستمر لقیمة األقساط المتنازل عنھا لفائدة إعادة حسب البیانات الواردة ب      

، و التراجع المستمر لنسبة المبالغ  1998سنة %  93إلى  1995سنة %   84التأمین حیث انتقلت من 

كما   1997سنة % 80مقابل  % 83تحسنت ھذه النسبة أین بلغت  1998المحتفظ بھا ، لكن خالل سنة 

 1997دج  سنة  ملیار 4.7ملیار دج  مقابل  4.6األعمـال المحقق لھذه السنة أین سجلنا   تراجع رقم

و ھو فرع ال یدخل  و یرجع السبب في ذلك إلى االرتفاع المحقق بفرع تأمین السیارات ھذه السنة 

  .ضمن إعادة التـأمین 
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    مین بالتعویضاتأتقییم مساھمة عملیات إعادة الت*  

- 1995ییم مدى مساھمة عملیات إعادة التـأمین في التعویضات المستحقة خالل الفترة سنحاول تق     

  :من خالل الجدول الموالي 1998

  ) 20(الجدول رقم                                                      

  1998-1995مین بالتعویضات خالل أعملیات إعادة الت مساھمة                          

 الف دج:الوحدة                                                                                                         

  1995  1996  1997  1998  

  8711302  7987790  8472048  7740349  تعویضات الشركات المتنازلة

  1223201  1756093  1329584  608691  مساھمة شركة إعادة   التأمین

  %14  %22  %15.7  %7.9  %النسبة

  800608  1308094  1154505  571347  مساھمة شركات إعادة إعادة التأمین

  %9.2  %16.4  %13.6 %7.4  %النسبة

  

نسبة مساھمة شركات إعادة إعادة 

  التامین بتعویضات شركة إعادة التأمین

 

%93.9  

 

%86.8 

  

  
  

  

%74.5  

 

%65.5  

  :المصدر        

 Conseil national des assurances, rapport d’activité de l’année1998            

 

كانت الوضعیة أكثر مالئمة لشركات إعادة التأمین و إعادة إعادة  1998-1995خالل الفترة       

التأمین مقارنة بشركات التأمین المتنازلة وذلك بسبب الفوارق المسجلة بین نسب التنازل و نسب 

كات بالتعویضات المستحقة حیث سجلنا نسبة مساھمة من قبل شركة إعادة التأمین مساھمة ھذه الشر

  %14نسبة  1998من االقساط، كذلك  بالنسبة  لسنة   %20مقابل التنازل عن  1995سنة  %  7.9

 مساھمة شركات إعادة إعادة التأمین انتقلت من  أخرىمن التنازالت ومن ناحیة  % 26مقابل

 .  1998سنة  %65.5إلى  1995سنة %  93.9 

 

  2002-1999مین خالل الفترة أتطور نشاط إعادة الت  - 2
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  تعتبر سنة التحوالت بالنسبة إلى نشاط إعادة التأمین حیث عرفت صدور المرسوم رقم 1998سنة      

و الذي حمل تخفیضات مھمة بمعدالت التنازل اإلجباریة لفائدة  1998بتاریخ  سبتمبر  312- 98

  :لمركزیة إلعادة التأمین و كانت ھذه التخفیضات كاآلتيالشركة ا

  )، و الحدید و الصلبءالمرتبطة بالكیمیاء و البتر وكیمیا( بالنسب لألخطار الصناعیة 10% -

 )السفن، الطیران( بالنسبة ألخطار النقل%  5 -

 بالنسبة لبقیة األخطار  5% -

ي تفید بتعیین الشركة الوطنیة للتأمین و الت 1998دیسمبر  15بتاریخ  97كذلك صدور التعلیمة رقم 

كمستفیدة من عملیات التنازل اإلجباریة بدال من الشركة المركزیة إلعادة التأمین و التي تأثرت 

  .بالدرجة األولى من ھذه التغییرات

  2002- 1999و سنبین بالجدول الموالي تطور اإلنتاج خالل الفترة 

  )21(الجدول رقم                                                    

  2002- 1999مین خالل أتطور إنتاج إعادة الت                                   

  ألف دج : الوحدة                                                                                                          
  1999  2000  2001  2002  

الوطني                 اإلنتاج 
  *)رقم األعمال(

17138277  19513556  218454636  29007828  

  10671911  6756403  5060537  4135544  العملیات الوطنیة

المبالغ المحتفظ بھا من 
 قبل الشركات المتنازلة

13002733  14453019  15089034  18335917  

 %63.2 %69.1 %74.1  75.9  %النسبة
  10671911  6756403  5060537  4135544  اإلجمالیةقیمة التنازالت 

قیمة االسنادات 
  CCRإلى

  

3550270  4082083  5218453  4773264  

المبالغ المحتفظ بھا من 
  CCRقبل 

1051263  1270470  1045038  12412264  

المبالغ المحتفظ بھا من 
 SAAقبل 

22263  %0.00 %0.00 %0.00  

إلى  ةالتنازل مباشر
  الخارج

583011  978454  1537949  5898647  

  %55  %22.8 %19.3  18.9 %النسبة
القبوالت الدولیة المتنازل 

  CCRعنھا لفائدة 
  

284970  255824  422044  638740  

  : rapports du CNA des années 1999,2000,2002 :من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   CCR إلعادة التامینالمسند ة إلى الشركة المركزیة  القبوالت الدولیةرقم األعمال المحقق ال یضم  *
  SAA بعد التغییرات التي عرفتھا معدالت التنازل اإلجباریة و تعیین الشركة الوطنیة للتأمین    

م شركتین إلعادة كمستفیدة من عملیات التنازل اإلجباریة أصبح سوق إعادة التأمین الجزائري یض

العملیات  % 5.38تم التنازل عن  1999التأمین محلیا ، و نالحظ من خالل الجدول انھ خالل سنة 

كذلك ابتداء من ھذه السنة ارتفعت نسبة التنازالت المباشرة إلى .   SAAللتأمین  لفائدة الشركة الوطنیة

العملیات )  3/2(مومیة عن ثلثيتخلت شركات التأمین الخاصة و حتى الع 2000الخارج فخالل سنة

تنازلت عنھ لفائدة شركات إعادة تأمین خارجیة قد تكون الجزائر مساھما  )3/1(محلیا و الثلث المتبقي

وحتى شركات أخرى حیث تعاملت الشركة  AFRICA REالتأمین  األفریقیة إلعادة فیھا مثل الشركة

ا ما یفسر بتفضیل الشركات المحلیة ھذ  WILLISو  AONمع شركتي   CAAT الجزائریة للتأمین

  )1(.التعامل مع شركات إعادة تأمین أجنبیة بدال من التعامل مع شركات إعادة تأمین محلیة

تم اعتبار أن المبالغ التي تحتفظ بھا الشركة الوطنیة  2000و تجدر اإلشارة إلى انھ ابتدءا من سنة     

  .تساوي الصفر SAAللتأمین  

لم  ملیار دج غیر أن شركات التأمین 29حقق قطاع التامین رقم أعمال قدر ب 2002خالل سنة     

ملیار  5.9حیث وصلت قیمة التنازالت إلى  2001سنة  % 69.1مقابل  % 63.2سوى بنسبة  تحتفظ

تبني  وھذا التناقض  یعكس عدم قدرة شركات التـأمین المحلیة على 2001ملیاردج  سنة 1.6مقابل دج

مة لمعالجة التعویضات المستحقة عن الكوارث التي تقع و تفضل اللجوء إلى شركات سیاسة أكثر مالئ

  .إعادة تأمین أجنبیة 

 

  مین بالتعویضات أتقییم مساھمة عملیات إعادة الت*  

عرف قطاع إعادة التأمین بالسوق المحلیة تحوالت تخص التعویضات  2002- 1999خالل الفترة      

  :ة و ھذا ما سنتعرض إلیھ من خالل الجدول المواليالمستحقة للشركات المتنازل

                                           
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   28، ص 2001،  2رقم ، المجلة الجزائریة للتأمینات، تحوالت عمیقة: إعادة التامینعبد النور خلوط،  )1(  
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  )22(الجدول رقم 

  2002-1999مساھمة عملیات إعادة التأمین بالتعویضات خالل 
  

  الف دج:الوحدة                                                               
  1999  2000  2001  2002  

  12922066  1438163  13502978  11323676  التعویضات اإلجمالیة
  3318775  3794875  4663877  2753430  مساھمة شركات إعادة التأمین

  %25.7  %26.8  %34.5  %24.3  %النسبة
        CCR  1876710مساھمة 
  %17.8  %12.5  %16.3  %16.6  %النسبة

نسبة مساھمة شركات إعادة 
إعادة التأمین بالتعویضات 

  اإلجمالیة

14.7%  12.3%  10.2%  16.4%  

مساھمة شركات إعادة إعادة 
  CCRالتأمین بتعویضات 

  

88.5%  80.6%  81.9%  92.3%  

مساھمة شركات إعادة التأمین 
  األجنبیة المباشرة

  

876720  2599964  2030102  1024775  

نسبة مساھمة شركات إعادة 
التأمین األجنبیة بتعویضات 
  شركات إعادة التأمین المحلیة

31.8%  55.7%  53.5%  30.9%  

  
 :المصدر 

   2002/2003Rapport du CNA de l’année  : باالعتماد علىباحثة من إعداد ال 
   

 %24.3حیث سجلنا نسبة  1999خالل سنة  تحسنت مساھمة شركات إعادة التأمین بالتعویضات      

و التي تمیزت بمساھمة فعالة و معتبرة لعملیات   2000، كذلك بالنسبة لسنة  1998سنة   %14مقابل 

 2.5التعویضات المستحقة إلى إعادة التأمین، فقد تضاعفت مساھمة الشركات األجنبیة إلعادة التأمین ب

و بالمقارنة مع تعویضات شركات إعادة التامین المحلیة فقد  1999ملیار دج سنة  0.9ملیار دج مقابل 

تراجعت نسب مساھمة شركات إعادة التامین  2001لكن ابتداء من سنة . % 53.2سجلت نسبة 

و التي استھدفت مركز التجارة  2001سبتمبر  11األجنبیة بالتعویضات المستحقة و ذلك بسبب أحداث 

األمریكیة  و كان لھا اثر سلبي على سوق إعادة التأمین العالمي خاصة سوق  المتحدة العالمي بالوالیات

 .إعادة التأمین االختیاریة

  :ومن أھم نتائج ھذه األحداث مایلي   

  رفع معدالت األقساط المطلوبة و المقدمة من الشركات المتنازلة -

 ب العمولة المقدمة عن األخطار البترولیة و الطاقویةإلغاء نس -
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  تخفیض بمعدالت العمولة المقدمة عن األخطار الجویة  -

و أصبحت مساھمة شركات إعادة التأمین األجنبیة عن طریق الشركة المركزیة إلعادة التأمین    

  أحسن من مساھمتھا بطریقة مباشرة بالتعویضات اإلجمالیة

و الذي یلزم الشركة المركزیة إلعادة  2002جانفي  7صدور األمر بتاریخ  2002و قد عرفت سنة     

  )1(.على األقل BBBالتأمین على التعامل مع شركات إعادة تأمین عالمیة من الصنف 

  

  مین  أبسوق إعادة الت CCRمین ألتا المركزیة إلعادةتقییم دور الشركة :  لمطلب الثالثا

ب السابق إلى تطور نشاط إعادة التأمین بالسوق الجزائریة بصفة عامة بعدما تعرضنا خالل المطل     

  CCRالشركة الجزائریة إلعادة التأمین ةسوف نحاول التركیز خالل ھذا المطلب على دراسة وضعی

  و الدور الذي تلعبھ بصفتھا الشركة الوحیدة إلعادة التأمین ضمن القطاع 

  :2002- 1995مین خالل الفترة أالت تطور عملیات الشركة المركزیة إلعادة - 1  

  :سنقوم برصد نشاط الشركة المركزیة إلعادة التأمین من خالل الجدول الموالي       

  )23(  الجدول رقم                                                    

   2002- 1995ة مین خالل الفترأتطور االسنادات المقدمة للشركة المركزیة إلعادة الت             

  الوحدة ملیون دج                                                                                                        

  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  

العملیات الوطنیة 

  المتنازل عنھا

2746  3616  4327  4293  41355  5060  6756  1067  

  CCR  100% 100%  100%  100%  80.3%  80.6%  79.2%  45%حصة

  القبوالت الدولیة 

  

5375  4544  3918  3105  2849  2558  4220  6387  

  %5.6  %5.9  %4.8  %6.4  %6.7  %8.3  %11.2  %16.4  %النسبة

  11310  7178  5316  4420  4603  4718  4071  32844  إجمالي العملیات

 rapports du CNA des années 1998,2000,2002من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر 

  بعد رفع االحتكار عن قطاع التأمینات و فتح السوق الوطنیة أمام الشركات الخاصة و األجنبیة

  لممارسة النشاط بالداخل  نالحظ  من خالل البیانات الواردة بالجدول أن الشركة المركزیة إلعادة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 le bulletin des évolution législative et réglementaire, ,Conseil national des assurances (1) 

N° 1, Mars 2004assurances   



 التأمین ال تزال تسیطر على نشاط إعادة التأمین و ال توجد شركة أخرى قادرة على منافستھا محلیا  

حصتھا بتلقي العملیات الوطنیة بعد التعدیالت التي حصلت ابتداء من سنة تراجعت  و مع ذلك فقد 

 .في معدالت التنازل اإلجباریة و كذلك وجود الشركة الوطنیة للتأمین كمعید تأمین ثان بالقطاع 1998

تبر من ناحیة أخرى فان القبوالت الدولیة المتنازل عنھا لفائدة الشركة المركزیة إلعادة التأمین تع       

 %16.4من  تجدا مقارنة بإجمالي العملیات المتنازل عنھا حیث سجلت انخفضا مستمرا وانتقل ةضعیف

  .2002سنة  % 5.6إلى  1995سنة 

و سنبین بالجدول الموالي تطور األقساط المحصل علیھا من قبل الشركة المركزیة إلعادة التأمین      

   2003-2001خالل الفترة 

  )24(الجدول رقم                                                         

  2003-2001خاللمین أتطور أقساط الشركة المركزیة إلعادة الت                         
  ملیون دج:  الوحدة                                                                                                      

  2001  2002  2003  

  5413  5640  4338  رقم األعمال

  4774  5128  4082  العملیات الوطنیة - 1

  1790  1974  2030  الحریق

  650  420  430  الھندسة

  235  242  227  الحوادث

  1094  1545  430  )الطیران( النقل الجوي

  458  417  408  النقل البحري

  faculté ( 557  620  572(الحمولة على السفن

  639  422  256  یات الخارجیةالعمل - 2

  279  186  135  الدول العربیة - أفریقیا     

  -  10  7  آسیا- أمریكا

  360  226  114  اروبا و دول أخرى

  3494  4173  2812  إعادة التنازل - 3

  بھاقیمة المبالغ المحتفظ  - 4

  

1526  1467  1920  

 :المصدر       

Compagnie centrale de la réassurance (CCR), Rapport d’activité de l’année 2003  



من خالل الجدول نالحظ أن مجموع األقساط المحصل علیھا من قبل الشركة  المركزیة  إلعادة         

التأمین تتشكل بصفة كبیرة من العملیات الوطنیة والتي یحتل ضمنھا فرع تأمینات الحریق المرتبة 

عدھما تأتي التأمینات الجویة بالمرتبة الثالثة و قد حقق و باألولى و تامین الھندسة المرتبة الثانیة 

 بسبب % 29.2- بنسبة  2003مجموع األقساط المتنازل عنا بھذا الفرع تراجعا ملموسا خالل سنة 

حیث حققت ھذه السنة اكتتاب  2001سبتمبر  11مین بالسوق العالمي بعد أحداث أتغیر شروط إعادة الت

  .) بالنسبة للطائرات و المسؤولیة المدنیة( د أخطار الحرب مین  ضأمكثف لعقود إعادة الت

  أما بالنسبة للقبوالت الدولیة سجلت الشركة المركزیة إلعادة التأمین نسبا ضعیفة من التنازالت     

و یقتصر تعاملھا مع شركات من أفریقیا و الدول ا لعربیة بصفة كبیرة على اعتبار أن الجزائر تشترك  

و ھذا ما یفسر بعدم كفاءة برامج إعادة . لمجمعات الخاصة بالتأمین و إعادة التأمین معھا في بعض ا

  . الشركة ضمن السوق الدولیة القتسام األخطار المقدمة من قبل نالتأمی

للتوقع بنسب إعادة التنازل إلى إعادة التأمین التي تمر عبر  2000و خالل دراسة تم القیام بھا سنة     

ة إلعادة التأمین و خارجھ خالل خمس سنوات تم التوصل إلى أن نسب التنازل الشركة المركزی

على اعتبار أن  قدرات االحتفاظ بالنسبة للشركات  2005سنة  % 30ستستمر باالرتفاع لتصل إلى 

 :المتنازلة ستظل ضعیفة و ھذا ما سنوضحھ من خالل الجدول الموالي 

  

 )25(الجدول رقم 

  الدولیةالتوقع لسو ق القبوالت 

  ملیون دج : الوحدة                                                                                                      

  إعادة التنازل  السنوات

  

نسبة إعادة 

  التنازل

نسبة القبوالت الدولیة   القبوالت

  إلى إعادة التنازل

1999  3082  17.63%  285  9.25% 

2000  4072  18. %  611  15. %  

2001  5327  20. %  1065  20. %  

2002  6953  22. %  1738  36. %  

2003  10548  25. %  3165  30. %  

2004  14444  28. %  5778  40. %  

2005  18928  30. %  9464  50%  

 :المصدر
, revue algérienne des assurances, n°4 juin 2001, p 20,Projection 2005 Mohamed.V,  



و إذا ما قارنا بین النتائج المبینة بالجدول و النتائج المحققة فعال لوجدنا أن نسب إعادة التنازل إلى       

الخارج ھي أكثر ارتفاعا مما كان متوقعا حیث بلغ إجمالي األقساط المتنازل عنھا لفائدة إعادة التامین 

شركات التأمین المحلیة ھي أكثر ملیار دج  مما یدل على أن  طاقة االحتفاظ لدى  9.424: 2002لسنة 

  ضعفا مما كان متوقعا 

  

   2002-1995مین خالل الفترة أھیكل میزان العملیات التقنیة للشركة المركزیة إلعادة الت - 2

من خالل العالقة بین  CCRنتعرض فیما یلي إلى وضعیة الشركة المركزیة إلعادة التأمین       

  :بالجدول التالي 2002- 1995مسندة إلیھا  خالل الفترة مختلف العملیات المتنازل عنھا و ال

  
  )26(الجدول رقم

  2002-1995میزان العملیات التقنیة للشركة المركزیة إلعادة التأمین خالل 
  ملیون دج: الوحدة              

  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
عملیات اعادة 

  التنازل
                

  -4173  -2811  -2573  -2449  -2813  -3214  -2936  -18639  االقساط-
  66  - 10  - 29  - 28  - 150  - 24  56  29  االخطار الجاریة-
  729  676  554  483  614  942  891  573  العمولة-
الحوادث -

  المستحقة
745  309  522  382  3830  1334  2017  1321  

  - 13  1439  10874  56  -1166  - 465  - 525  54  الرصید
القبوالت الدولیة 

  للشركةالمسندة 
                

  422  255  294  284  310  391  454  537  األقساط-
  - 21  - 2  33  - 2  74  - 13  20  13  األخطار الجاریة-
العمولة     -

  المدفوعة
210 -  199 -  174 -  139 -  125-  131-  68 -  145 -  

الحوادث -
  المستحقة

22  103  89  92  121  42  85  57 -  

  - 59  11  4  11  8  3  30  - 129  الرصید
  73-  1451  1089  68  - 115  - 46  - 49  - 74  المیزان
  :المصدر

   rapports du CNA des années 1999,2000 ,2003:من إعداد الباحثة باالعتماد على 
 
  
بعد عرض لمكونات میزان مختلف العملیات التي تقوم بھا الشركة المركزیة إلعادة التأمین رأینا       

 ت إعادة التأمین و نسب مساھمتھا بالتعویضات أن الفوارق المسجلة بین نسب إعادة التنازل لشركا



المستحقة تظھر بشكل كبیر و تؤثر على وضعیة الشركة المركزیة إلعادة التأمین التي سجلت عجزا  

أین وصل العجز   1998و خاصة سنة  1997، 1996برصید العملیات المتنازل عنھا خالل سنوات 

 ، ووصل العجز بین خروج العملة الصعبة 1997ملیون دج سنة  46 5.8ملیار دج مقابل 1.1إلى 

و ھذا ما دفع بالسلطات الجزائریة إلى  1997ملیون لسنة  462ملیار دج مقابل 1.158و دخولھا الى

إعادة النظر في البرامج المتبعة لعملیات التنازل من قبل الشركات المحلیة و تعیین الشركة الوطنیة 

ازل اإلجباریة إلى جانب الشركة المركزیة إلعادة التأمین كمستفیدة من عملیات التن SAA التأمین

CCR. 

سجلت الشركة المركزیة إلعادة التأمین رصیدا ایجابیا  بجانب العملیات  1999و ابتداء من سنة     

ملیون دج و یرجع السبب في ذلك إلى المساھمة  11.8المتنازل عنھا ألول مرة منذ ثالث سنوات و بـ

 68.7دة التأمین األجنبیة بالتعویضات و كذلك سجلت رصید نھائي موجب بقیمة القویة لشركات إعا

الحظنا عودة العجز بمیزان العملیات المتنازل عنھا و بالرصید  2002ملیون دج   لكن خالل سنة 

النھائي بسبب تأثیر التعویضات المرتفعة المقدمة اثر النتائج السلبیة التي عرفھا سو ق إعادة التأمین 

  .2001المي سنة الع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دراسة حالة الشركة الجزائریة للتأمینات : المبحث الثاني 
بعد عرضنا لتطور سیاسة إعادة التأمین بالسوق الجزائریة للتأمینات و دور الشركة المركزیة      

تامین و قد إلعادة التأمین، سنتناول خالل ھذا المبحث تطبیق سیاسة إعادة التأمین داخل شركات ال

    CAATاخترنا إحدى أھم الشركات العمومیة المتواجدة بالجزائر و ھي الشركة الجزائریة للتأمینات

  

   تقدیم الشركة: المطلب األول   
 تعریف الشركة الجزائریة للتأمینات -1   

 1985افریل سنة 30بـ  82-85وفقا لألمر رقم  CAATانشات الشركة الجزائریة للتأمینات       

وقد  CAARتحت شكل شركة عمومیة اقتصادیة في إطار إعادة ھیكلة الشركة الجزائریة للتأمینات 

بعد اإلصالحات   1989أوكلت إلیھا مھمة ضمان أخطار النقل البري، البحري ،الجوي ، و خالل سنة 

ة االقتصادیة التي حدثت وعرفت استقاللیة المؤسسات العمومیة اتخذت الشركة شكل شركة مساھم

SPA  ملیار دج و أصبحت تمارس جمیع عملیات  2.9ملیون دج و حالیا  60براس مال اجتماعي

  .التأمین الخاصة بالفروع األخرى

و االنتقال من االحتكار إلى مجال المنافسة قامت  1995و بعد صدور قانون التأمینات الجدید سنة      

مارسة جمیع أنواع التأمینات حیث استطاعت الشركة بإحداث تغییرات عدیدة بھیاكلھا للتأقلم مع م

ملیون  339خالل فترة قصیرة من التوسع عبر كامل  التراب الوطني و مضاعفة رقم أعمالھا الذي بلغ 

ملیار دج خالل سنة  8.914ملیار دج لیصل إلى  3وانتقل خالل عشر سنوات إلى  1986دج سنة 

2004 .  

العمومیة المتواجدة بالجزائر من خالل مساھمتھا الفعالة  و بھذا أصبحت  تعتبر من أھم  الشركات   

في تطویر نشاط التأمینات عن طریق تجربتھا في تسییر األخطار و تطویر المنتجات المقدمة للمؤمن 

لھم بما یتوافق مع احتیاجاتھم  مع الحرص على تقدیم أحسن الضمانات ، فباإلضافة إلى كونھا تعتبر 

قل استطاعت زیادة قدراتھا االكتتابیة الخاصة بالفروع األخرى كتامین األخطار رائدة بتأمینات فرع الن

من  %17و تأمینات السیارات، األشخاص ،األخطار البسیطة بنسبة  % 22.14الصناعیة بنسبة 

  . 2004سنة  % 20، و 2003سنة  % 21و بلغت حصتھا السوقیة نسبة  اإلنتاج

ییر الشركة على تسویة التعویضات المستحقة للمؤمن لھم في كما تحرص الھیئات القائمة على تس    

اقصر اآلجال الممكنة و التي تعتبر من االھتمامات الرئیسیة للشركة فھي تشتمل على أكثر من 

 عقد تامین لمختلف الشركات العمومیة و الخاصة الكبرى و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  400000

 



 100000ما یمثل ملیار دج  و ھو 3.258إلى  2004خالل سنة  ووصلت قیمة التعویضات المسددة

  .عن مختلف الفروع عقد تامین

ملیون دج  559أما فیما یخص اإلیداعات المالیة للشركة فھي في ارتفاع مستمر حیث انتقلت من    

  .   2004ملیار دج خالل سنة  7.847لتصل إلى  2000ملیون دج سنة  4290إلى  1986سنة 

 

  الشركة أھداف  *

  :تسعى الشركة الجزائریة للتأمینات إلى تحقیق األھداف التالیة   

  الدفاع عن مكانتھا كرائدة بفرع تأمینات النقل  -

 التنویع بمحفظة عقودھا و العمل على تطویر و طرح منتجات جدیدة  -

 العمل على زیادة حصتھا بسوق التأمینات  -

 عصرنة و تطویر طرق التسییر داخل الشركة -

 صورة الشركة لدى زبائنھا و الجمھور  تحسین -

ومن خالل النتائج الحسنة التي حققتھا الشركة الجزائریة للتأمینات خالل السنوات األخیرة تمكنت من 

   Standard & Poor ‘sالحصول على أحسن تصنیف مقدم لشركة تامین افریقیة من قبل وكالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  الھیكل التنظیمي للشركة - 2

  

  تعتمد الشركة الجزائریة للتأمینات على جھاز إداري محكم  و متنوع یتمتع بالكفاءة العالیة      

  :يو الخبرة الالزمة  من أجل تقدیم أحسن الخدمات و االقتراب أكثر من الجمھور و ھو یتكون مما یل

  اإلدارة العامة  *

مكلفة بتسییر القیم المنقولة وعشر  تحت رئاسة الرئیس المدیر العام و تضم مدیر عام مساعد ، ھیئة   

ادارة التسییر ، إدارة التخطیط اإلعالم و التنظیم، إدارة التسویق، إدارة األخطار : مدیریات مركزیة

الصناعیة، إدارة تامین السیارات،األخطار البسیطة واألشخاص، إدارة إعادة التأمین، إدارة تأمینات 

و تتلخص مھام اإلدارة . الموارد، اإلدارة المالیة و المحاسبیة النقل، إدارة الموارد البشریة، إدارة 

  تقنیة، إداریة و مھمة التسییر: العامة في ثالثة مھام 

  المدیریات الجھویة *

بكل من وھران  تحیث تتواجد ثالثة منھا بالجزائر العاصمة و تتوزع باقي المدیریا 7یبلغ عددھا      

كل مدیریة نفس الشكل اإلداري  للمدیریة العامة و ھي تتوفر على قسنطینة، عنابة و الجنوب و تأخذ 

  لمباشرة أعمالھا ةاإلمكانیات المادیة و البشریة الالزم

  المفتشیات الجھویة  *

  تعتمد الشركة الجزائریة للتأمینات على ثالثة مفتشیات جھویة بكل من الشرق الغرب و الوسط      

  مو ھي على اتصال دائم بالمفتش العا

  الجھاز التجاري* 

  نقطة بیع موزعة كاآلتي 128یتكون الجھاز التجاري من 

  وكالة 84وكاالت التأمین المباشرة و یبلغ عددھا  -

  مكاتب للتأمین المباشر  وھي ممثلة للوكاالت لالقتراب أكثر من الزبون 6 -

  و كیل عام 42الوكالء العامون و یبلغ عددھم  -

  موظف  1476وظفین بالشركة الجزائریة للتأمینات و یبلغ العدد اإلجمالي للم

  و الشكل الموالي یوضح الھیكل التنظیمي للشركة 
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الوكیل 
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ھیئة تسییر 
 القیم المتنقلة

 اإلدارة العامة

المدیریات 
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 میناتأالھیكل التنظیمي للشركة الجزائریة للت

  :المصدر
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  مین بالشركة الجزائریة للتأمینات أسیاسة إعادة الت :المطلب الثاني
  

    مین المتبعأبرنامج إعادة الت  - 1

  

سة إعادة التأمین ھي تقنیة تسمح لشركة التأمین بمواجھة التزاماتھا و ضمان مالءتھا المالیة سیا     

أمام المؤمن لھم خاصة مع تزاید عدد العقود المكتتب بھا و المبالغ المؤمن علیھا، و لھذا تحرص 

  .الشركة الجزائریة للتأمینات على اختیار العقود و الطرق األكثر مالءمة لھا

  االتفاقیة ة التأمینإعاد 1- 1

  تعتمد الشركة الجزائریة للتأمینات على إعادة التأمین االتفاقیة فیما یتعلق بفرع التأمینات البریة     

و الذي یضم كل من تأمینات الحریق ، البناء، الھندسة ،المسؤولیة المدنیة العامة و أضرار الممتلكات   

ألخطار الخاصة بھا و یتم االتفاق مع شركات إعادة التأمین أكبر لتحمل ا ةألنھا تمنحھا قدرات استیعابی

  :على 

  طرق السداد -

  بنود التحكیم -

مدة سریان االتفاقیة و تاریخ انتھاءھا، حیث یملك كل طرف الحریة في إنھاء العقد من خالل إرسال  -

  :رسالة مستعجلة و ذلك بالحاالت التالیة

ضمن عقد  ةتؤثر بالعروض والضمانات المقدمإذا عرفت شركات إعادة التأمین تغییرات  •

 إعادة التامین 

 إذا تنازلت شركة التأمین عن محفظة عقودھا تحت رقابة شركة تامین أخرى  •

 إذا تعذر سریان عقد إعادة التأمین ألسباب قانونیة أو وجود ظروف قاھرة •

كوارث التي تحدث خالل و في حال إلغاء عقد إعادة التامین تبقى  مسؤولیة الشركات منعقدة  عن ال

  فترة الضمان و ذلك  إلى غایة تسویتھا

  

  إعادة التأمین االختیاریة 2- 1

تتناول عقود إعادة التأمین االختیاریة فروع التامین ذات الطابع التراكمي و التي ال تقع بصفة        

نات النقل و الذي یضم كل كبیرة و لھذا تعتمد الشركة الجزائریة للتأمینات علیھا إلعادة تامین فرع تأمی

  من النقل البحري و الجوي ألنھا تؤمن بمبالغ مرتفعة و ال یمكن إدخالھا ضمن نطاق االتفاقیة

شركات تامین منافسة ضمن فرع تأمینات النقل أصبحت الشركة توجھ جزء من عقود  لو مع دخو 

  .ضمن نطاق االتفاقیة  النقل البحري



تأمینات إلى عقود إعادة التامین االختیاریة لتغطیة أخطار التأمینات كما تلجا الشركة الجزائریة لل 

  .البریة التي ال تدخل ضمن نطاق االتفاقیة خاصة فیما یتعلق باألخطار الصناعیة 

  

  التأمینطرق إعادة  3- 1

و إما وفقا  رأینا أن عقود إعادة التأمین یمكن أن تتم وفقا للطریقة النسبیة و التي تھتم بالمبالغ المؤمنة    

للطریقة الغیر النسبیة التي تھتم بمقدار الخسائر الناتجة ، و بالنسبة للشركة الجزائریة للتأمینات فھي 

تعتمد في إتمام عقود إعادة التأمین على الطریقة النسبیة و ال تستعمل أبدا الطریقة غیر النسبیة ، و فیما 

  س طریقة فائض الطاقة والتي تمكنھا من تحقیق یخص الطریقة النسبیة تبرم الشركة عقودھا على أسا

و التي ) على أساس الحصص(التجانس بالمبالغ و األخطار المحتفظ بھا أفضل من طریقة المشاركة

 تعتمد علیھا ضمن فرع تأمینات النقل  

  

   la rétention: حد االحتفاظ  4- 1

قدیمھا عن مجموع العقود المتنازل عنھا و ھو یمثل الحد األقصى للمبالغ التي یمكن لشركة التأمین ت    

الحریق،الحوادث (عدة مستویات تختلف باختالف فروع التأمین إلعادة التأمین ویأخذ ھذا الحد

و تأخذ الشركة الجزائریة للتأمینات بمبدأ الحیطة والحذر عند القیام ) الجسدیة، النقل البحري، الجوي 

من مجموع  % 3و %  0.5ن الشركة فھو یتراوح بین بتقدیر ھذا الحد ، و حسب معلومات مقدمة م

  .األموال الخاصة بالشركة حسب الفروع و كلما كان الخطر كبیرا كلما كان حد االحتفاظ منخفضا 

دج مع تقدیر لنسبة الكارثة    100000000وعادة ما یقدر بالنسبة لتأمینات األخطار الصناعیة بـ     

  .دج   6000000النسبة لتأمینات النقل فیقدر بـ أما ب  %50القصوى الممكنة بنسبة 

  

   التأمینثمن إعادة   5- 1

یمثل ثمن إعادة التأمین النسبة من األقساط التي تتنازل عنھا شركة التأمین لفائدة شركات إعادة      

فة التأمین مقابل حصولھا على تغطیتھا و تتكفل شركات إعادة التأمین بتحدید الثمن عن طریق تقدیر تكل

الحوادث حسب كل اتفاقیة بعد أن تتلقى نسخة من عقود التأمین الخاصة باألخطار المتنازل عنھا ضمن 

االتفاقیة، و تقوم الشركة الجزائریة للتأمینات باإلبالغ  بقیمة المبالغ التي احتفظت بھا و كذلك األقساط 

وعادة ما تقوم بإرسالھ كل  bordereau de cessionالمتنازل عنھا عن طریق إرسال إشعار التنازل 

  .ثالثة اشھر متضمنا كافة التعدیالت التي یمكن أن تطرأ على األخطار المتفق علیھا

  

  



  مین المبرمة من قبل الشركةأأمثلة عن عقود إعادة الت - 2

  : المثال األول -1- 2

نات األخطار أبرمت الشركة الجزائریة للتأمینات عقد إعادة التأمین بفرع تأمی 2002خالل سنة    

  :عنھا مبینة بالجدول التالي الصناعیة على أساس طریقة فائض الطاقة و كانت النسب المتنازل

  )27(الجدول رقم 

  بالشركة الجزائریة للتأمینات فائض الطاقةمین على أساس أإعادة ت

  دج: الوحدة                                                                                                             

  األقساط المتنازل عنھا  األقساط ا لمحتفظ بھا  %نسبة التنازل  أقساط التامین  العقود

1  193595  31.13  133329  60266  

2  1622054  92.11  127980  1494074  

3  790866  83.14  133340  657526  

4  119558  33.09  79996  39562  

5  2950052  91  265504  2684548  

6  1178629  85.01  176671  1001958  

7  349910  65.56  120509  229401  

8  635311  74.45  162322  472989  

9  2121375  91.93  171195  1950180  

10  378954  64.82  133316  245638  

11  468338  71.53  133336  335002  

12  2807856  93.87  172122  2635734  

13  1666854  89.20  180021  1486833  

14  141468  23.66  107997  33471  

15  87300  8.36  80002  7298  

16  56640  36.44  36271  20369  

  :المصدر
  وثائق خاصة بالشركة الجزائریة للتأمینات: من إعداد الباحثة باالعتماد على  

  

  

  



  مرتفعة  نالحظ من خالل األرقام الموضحة بالجدول أن نسب األقساط المتنازل عنھا ضمن العقود     

یسمح للشركة  و اختالفھا بالنسبة لكل عملیة على حدا % 93.87و  %8.36حیث تراوحت بین  

  .ةو قدراتھا االستیعابی یتناسببتحدید قدرتھا على االحتفاظ بما 

  :المثال الثاني -2- 2

تأمینات  اتفاقیة إعادة تأمین على أساس المشاركة تتعلق بفرع للتأمینات أبرمت الشركة الجزائریة    

بالنسبة لكل العقود و قدرت قیمة األقساط  3/2و قد حددت حصة التنازل بـ  2000النقل،  خالل سنة 

  :المحتفظ بھا و المتنازل عنھا بالجدول الموالي

  

  )28(الجدول رقم 

  مین على أساس المشاركة بالشركة الجزائریة للتأمیناتأإعادة ت

  دج:الوحدة                                                                                              

  األقساط المتنازل عنھا  األقساط المحتفظ بھا  مینأأقساط الت  العقود

1  8343191  5562127  2781064  

2  413957  275971  137986  

3  527049  351366  491883  

4  703850  469233  234617  

5  2648392  1765594  882798  

6  97200  64800  32400  

7  89738  59825  29913  

  : المصدر      
   وثائق خاصة بالشركة الجزائریة للتأمینات: من إعداد الباحثة باالعتماد على      

  

نالحظ من خالل البیانات الواردة بالجدول أن الشركة تتنازل عن نسبة ثابتة و موحدة بالنسبة      

یة سواء الجیدة أم الردیئة و ھذا ما ال یوفر لھا الحمایة الكافیة في حال لجمیع العقود الواردة باالتفاق

  .وقوع األخطار الردیئة و یجبرھا على االحتفاظ بمبالغ اكبر لمواجھتھا

  

  

 

  



 مین أأقساط إعادة  الت: المطلب الثالث 
  2004-1998تطور أقساط إعادة التأمین خالل   - 1

  ین المنتھجة من قبل الشركة الجزائریة للتأمینات من خالل سنعرض تطور سیاسة إعادة التأم     

  : بالجدول الموالي  2004- 1998مالحظة تطور األقساط المتنازل عنھا خالل الفترة 

  

  )29(الجدول رقم   
  2004-1998خالل  أقساط إعادة التأمینتطور     

ملیون دج                                                                                        : الوحدة                                                                                                     

  :                                                                                                   المصدر     
   2001، 2000، 1999، 1998: من إعداد الباحثة باالعتماد على تقاریر الشركة الجزائریة للتأمینات لسنوات

2002 ،2003 ،2004  
  

                                                                                 
تمكنت الشركة الجزائریة للتأمینات من تحقیق زیادة  2004و 1998خالل الفترة الممتدة بین      

خاصة مع   2004ملیار دج سنة  8.19بـ  مستمرة بمختلف فروع التأمینات و حققت رقم أعمال قدر

حدیات المنافسة بظھور الشركات الخاصة و األجنبیة  بعد إصدار قانون التأمینات الجدید سنة مواجھة ت

، و قد رافق ھذه الزیادة باإلنتاج ارتفاع مستمر بقیمة األقساط المتنازل عنھا لفائدة شركات  1995

كة تعد رائدة بھذا إعادة التامین و یأتي في مقدمة ھذه األقساط فرع  تأمینات النقل على اعتبار أن الشر

أي ما یعادل  2000سنة  % 7.6النوع من التأمینات حیث بلغت حصتھا من اإلنتاج الخاص بھ 

  
  

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  4890  3558  2529  1256  1129  1112  1141  التأمینات البریة

  3879  1826  1224  484  418  355  394  األقساط المتنازل عنھا
  79.3  51.3  48.4  38.6  37  32  35  %النسبة

  1209  1328  1157  1370  1514  1465  1555  تأمینات النقل
  905  1072  801  1000  1102  1117  1165  األقساط المتنازل عنھا

  74.8  80.7  69.2  73  72.8  76.24  74.9  %النسبة
  207  182  170  171  237  212  197  تأمینات األشخاص

  13  4  0.3  4  -  -  -  األقساط المتنازل عنھا
  6.3  2.7  0.18  2.61  -  -  -  %النسبة

  5  -  -  -  -  -  -  تامین الكوارث الطبیعیة
  5  -  -  -  -  -  -  األقساط المتنازل عنھا

مجموع األقساط المتنازل 
  عنھا

1559  1489  1521  1484  2025  2903  4802  

  نسب التنازل اإلجمالیة
  

53.9  52.8  52.8  53.2  52.5  57.2  76  



التنازل خاصة  بو یحتل فرع التأمینات البریة المرتبة الثانیة حیث عرف تحسنا بنس. ملیار دج 1.514

  لك إلى تدھور شروط  إعـادةأین حققت تراجعا و یعود  ذ 1999ما عدا سنة    2002ابتداء  من  سنة  

التأمین بالسوق العالمي إلعادة التأمین و ھذا ما یعكس تحسین قدرة الشركة الجزائریة للتأمینات على 

من  % 40.8نسبة  2003ضمان األخطار المتعلقة بھذا النوع من التأمینات حیث سجلت خالل سنة 

األولى ضمن ترتیب شركات التأمین كما  و احتلت المرتبة اإلنتاج الخاص بفرع التأمینات البریة،

  . %51.3وصلت نسبة التنازل إلى 

أما فیما یتعلق بتأمینات األشخاص كانت الشركة تتكفل بضمان ھذه األخطار كاملة و ابتداء من سنة     

  .تخلت الشركة عن نسبا من األقساط إلى شركات إعادة التأمین لكنھا تعتبرا ضئیلة  2001

ملیون دج  5.8تنازلت الشركة عن  2004لزامیة التأمین ضد الكوارث الطبیعیة سنة ومع ظھور إ     

الشركة المركزیة إلعادة التامین باعتبارھا المستفیدة الوحیدة من عملیات التنازل  ةمن األقساط لفائد

  .الخاصة بھذا النوع من التأمینات

ركة قد قلصت من نسب  التنازل ابتداء و من خالل مالحظة نسب التنازل اإلجمالیة نالحظ ان الش    

أین   2004و ذلك مقارنة بالسنوات الثالث األولى ، لترتفع مجددا بصفة ملحوظة سنة  1998من سنة 

    %76وصلت الى 

  2004 - 1998و الشكل الموالي یبین تطور نسب التنازل عن أقساط مختلف فروع التأمین خالل     

  

  

   

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر
  عداد الباحثة من ا
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من خالل الشكل المبین أعاله نالحظ  التراجع المستمر لألقساط المتنازل  عنھا ضمن تأمینات النقل     

   2004سنة % 18.9إلى  1995سنة %89بالنسبة إلى مجموع األقساط المتنازل عنھا حیث انتقلت من 

لتأمینات البریة خاصة خالل سنة التامین بفرع ا إلعادةالموجھة  و بالمقابل ارتفعت نسب األقساط

،  أما بالنسبة لتأمینات  1995مسجلة بسنة   % 11مقابل   % 80.8حیث تنازلت الشركة عن  2004

تعتبر ضعیفة، و كذلك األمر بالنسبة للتأمینات ضد الكوارث الطبیعیة  األشخاص فنسب التنازل بھا

  .التي تعتبر منتجا حدیث النشأة

  

    
  مین أمتنازل عنھا ضمن فروع التتطور األقساط ال - 2

سوف نعرض من خالل الجدول الموالي تطور نسب األقساط المتنازل عنھا لفائدة إعادة التأمین       

   2004-  1998ضمن مختلف الفروع خالل الفترة 

  )30(الجدول رقم 

  مین ضمن الفروعأتطور نسب أقساط إعادة الت     

  نسبة مئویة: الوحدة                                                                                                                 

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  100  100  100  100  100  100  100  التامینات البریة

  89  94.3  90.83  34  82.8  84.2  39.1  الحریق

  8.6  5.6  7.2  64  11.4  13.3  60.8  البناء

  2.4  -  0.1  2  2.5  2.3  -  المسؤولیة المدنیة

  -  -  1.7  -  3.2  -  -  األضرار المادیة

  100  100  100  100  100  100  100  تأمینات النقل

  4.8  7.6  10.4  19.6  24.5  26.3  22.8  النقل الجوي

  95.2  92.4  89.6  80.4  78.5  73.6  77.2  النقل البحري

  100  100  100  100  100  100  100  تأمینات األشخاص

  100  100    100  -  -  -  الحوادث الجسدیة

  100  -  -  -  -  -  -  تامین الكوارث الطبیعیة

  :المصدر      

    Tableaux de bord des années 1998,1999,2000 ,2001,2002   : باالعتماد على  من إعداد الباحثة     

                              2003,2004                                                              



 من خالل الجدول أعاله نالحظ انھ ضمن فرع التأمینات البریة تحتل تأمینات الحریق المرتبة      

  حیث 1999األولى بمجموع األقساط الموجھة إلعادة التامین ما عدا االنخفاض المحقق خالل سنة

بسبب األوضاع  % 34أین بلغت  2001ة بسبب انخفاض أقساط التأمین وسن % 39.1بلغت 

ارتفعت  2002المضطربة التي عرفھا سوق إعادة التأمین العالمي خالل ھذه السنة ، و ابتداء من سنة 

حیث تمكنت الشركة خالل ھذه السنة من الحصول  2003سنة  %9 4.3نسب التنازل مجددا لتصل الى

مین أملیون دج و عقد ت 270راك بمبلغ سونطبمجمع  ةعلى عقود تأمین لألخطار الصناعیة خاص

قد تخلت عن نسبة كبیرة منھا لشركات إعادة التأمین و فقا لعقود   ملیون دج 370 ـالتجھیزات ب

  .  االتفاقیة و العقود االختیاریة 

أما فیما یتعلق بتأمینات النقل تتشكل نسب التنازل أساسا من تأمینات النقل البحري التي حققت      

، بینما شھدت  نسب األقساط المتنازل عنھا 2004خالل سنة  % 95.2حیث وصلت إلى   مھما ارتفاعا

بفعل تراجع شروط إعادة التامین بالسوق  2001بالتأمین الجوي انخفاضا بصفة كبیرة خاصة بعد سنة 

ا العالمي الخاص بھذا النوع من التأمینات مما دفع بالشركة الجزائریة للتأمینات إلى رفع طاقتھ

  .    و ھذه الوضعیة عرفتھا باقي شركات التأمین المحلیة ةاالستیعابی

  

  التوقع بحجم األقساط المتنازل عنھا من قبل الشركة  - 3

ووفقا لطریقة  2004- 1998باالعتماد على حجم األقساط المتنازل عنھا خالل  الفترة سنحاول       

لمعرفة مدى )   2007، 2006، 2005(لسنوات  المربعات الصغرى التوقع بحجم أقساط إعادة التأمین

  . اعتمادا لشركة على عملیات إعادة التأمین في تغطیة األخطار التي تقوم بضمانھا 

سنقوم باالعتماد على طریقة المربعات الصغرى و التي تستعمل من أجل تحدید خط االتجاه العام      

ط و یعتمد على توفر البیانات التاریخیة المتعلقة ألي سلسلة زمنیة ، و یتم اختیارھا الن أسلوبھا بسی

  .بعدد من السنوات

و نمیز ضمن طریقة المربعات الصغرى بین طبیعة المتغیرات الخارجیة و ھي المتغیرات المفسرة     

و المتغیرات الداخلیة و ھي المتغیرات المراد تفسیرھا و تكون على عالقة تبعیة مع المتغیرات 

  .یمكنھا التأثیر فیھا و إنما تتأثر بھاالخارجیة ، و ال 

و متغیر مستقل و حید   yt)(تتمیز طریقة المربعات الصغرى بالبساطة ألنھا تربط بین متغیر تابع   

(xt)  و یمكن صیاغتھا كاآلتي الخطأمضافا الیھما عنصر ،:  

=  a + b xt+et      ŷ 

عن سوء أو صعوبة تشخیص الظاھرة المدروسة و الناجم ) البواقي( المتغیر العشوائي  et حیث یمثل 

  و یمثل المتغیر العشوائي الفرق بین . و األخطاء التي تعتري البیانات ، أو سوء تقدیرنا لشكل الدالة



،و تعتمد طریقة المربعات الصغرى على  تقلیل مجموع  tالقیم الفعلیة و القیم المقدرة عند الزمن 

  :یم المقدرة   الى اقل ما یمكن أيانحرافات القیم الحقیقیة   عن الق

Min et 2  أي           Min ∑ (yt- ŷt) 2  

   

  :فرضیات الطریقة  

  :تشترط طریقة المربعات الصغرى مجموعة من الفرضیات سنذكرھا كاآلتي      

  العالقة بین المتغیرات الداخلیة و الخارجیة تأخذ شكال خطیا  - 

  و المتغیر المستقل صحیحة أن تكون قیاسات المتغیر التابع  - 

  اكبر من عدد معالم النموذج المراد تقدیرھا nأن یكون عدد المشاھدات    - 

القیمة المتوسطة لحد الخطأ العشوائي تساوي الصفر، بمعنى أن یكون األمل الریاضي للخطأ    - 

  E(et)=0: معدوما أي 

 :خطأ نفسھ خالل فترة الدراسة أي یبقى ثابتا مما یعني بقاء ال  xt تباین الخطأ للقیم    -

E (et
2) = σ et

 2                                                        

 :بقاء األخطاء مستقلة عن بعضھا  البعض و غیر مرتبطة  -

COV (et, et') = 0  

  الصفریساوي   xtو etبمعنى أن التغایر بین  xt)  (عن المتغیر المستقل  ) (et استقاللیة الخطأ -

COV ( xt,et)=0 

 و تباین ثابت یساوي الصفر يالتوزیع الطبیعي و بوسط حساب et) (ع الخطأبأن یت  -

  

  تقدیر معلمات النموذج

ھي الثوابت التي یحتویھا النموذج خالل فترة زمنیة معینة ، حیث یمكن ان تتغیر بفترة زمنیة اخرى   

  و ألجل نفس الظاھرة المدروسة

etقاق الجزئي للمقدار عن طریق االشت   
 :نتوصل إلى  الصیغ لحسابھما  bو aبالنسبة لكل من    ∑ 2

  

  ΣX ΣXY - Σ X2 Y Σ                              ΣY X Σ NΣ XY-      
    =aـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ,           =bـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

NΣ X2-(ΣX)2                                 NΣ X2-(ΣX)2                                     

   
و باالعتماد على ما سبق سنقوم بالتوقع من خالل المتغیر المستقل و المتمثل في الزمن ، و المتغیر     

    التابع المتمثل في أقساط إعادة التامین



  2004- 1998نات المتعلقة بأقساط إعادة التامین خالل الفترة الممتدة بین والجدول الموالي یضم البیا

  )31(الجدول رقم

  مین للشركة الجزائریة للتأمیناتأالتوقع بحجم أقساط إعادة الت

 ملیون دج  :الوحدة                        

 السنوات    

      (Xt) 

  حجم األقساط

(Yt) 

Σ XY  

 

ΣX2  

1  1555  1555  1  

2  1472  2944  4  

3  1521  4563  9  

4  1484  5936  16  

5  2025  10125  25  

6  2903  17418  36  

7  4802  33614  49  

28  15762  76155  140  

 

  

  : كما یلي bو  aبعد القیام بالخطوات الالزمة تم التوصل إلى تحدید قیمة كل من    

    28.15762-7.76155      
 a =ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ    =  468.107                         

282-7.140  

  
                               28.76155-140.15762              

 =bــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =   379.296                        
282  -7.140    

  

  :                                       وعلیھ فمعادلة االتجاه العام ستكون على الشكل التالي  

 468.107xt + 379.296 = ŷ  

في المعادلة     xtنعوض قیم ) 2005،2006،2007(ومن اجل التوقع بحجم أقساط إعادة التامین للفترة 

  :على التوالي) 10، 9، 8( بالقیم

 

     



ŷ2005 = 468.107(8) +379.296= 4124.1  

  

ŷ2006 = 4592.259 

ŷ2007 = 5060.366 

 

من خالل متابعة النتائج المحصل علیھا نالحظ أن أقساط إعادة التأمین في ارتفاع لكن مقارنة بحجم     

نالحظ أنھا منخفضة ، و قد یرجع ذلك إلى أن حجم األقساط  2004األقساط المتنازل عنھا خالل سنة 

أن عملیة التوقع وفقا لطریقة  عرف ارتفاعا استثنائیا، باإلضافة إلى 2004المتنازل عنھا خالل سنة 

المربعات الصغرى تنقصھا الدقة بسبب تدخل عدة عوامل داخلیة و خارجیة و من شانھا التأثیر على 

  .اتجاه حجم أقساط إعادة التأمین 

  

  

مین بتعویضات الشركة الجزائریة أشركات إعادة الت ةمساھم: المبحث الثالث 

  للتأمینات

مین بالشركة الجزائریة للتأمینات سنتعرض أین السابقین تطبیق سیاسة إعادة التبعد أن تناولنا بالمبحث   

من خالل متابعتنا لتطور  ،مین بالتعویضات المستحقةأخالل ھذا المبحث إلى مساھمة شركات إعادة الت

  .2004-1998المحصل علیما خالل الفترة الممتدة بین و التعویضات  حجم العمولة  لكل من

  

  مینأعمولة إعادة الت : ول المطلب األ 

    
تمثل العمولة قیمة األقساط التي تمنحھا شركات إعادة التأمین للشركة المتنازلة كمشاركة منھا       

و تحدد .بالمصاریف اإلداریة لھذه األخیرة ، كما یتضمن مقدار العمولة عمولة المشاركة باألرباح 

  ل شركة التأمین و كلما كانت قیمة العقود المتنازل عنھاكنسبة مئویة من  األقساط المتنازل عنھا من قب

  . كبیرة كلما انخفض مقدار العمولة المستحق 

و فیما یلي سنعرض تطور مقدار العمولة المحصل علیھا من قبل الشركة الجزائریة للتأمینات خالل     

  : 2004-1998الفترة 
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    2004- 1998تطور مقدار العمولة المحصل علیھا خالل                             

  ملیون دج: الوحدة                                                                                                      

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  231  198  215  107  97  100  99  التأمینات البریة

  189  167  188  67  83  86  62  تأمینات الحریق

  61  31  20  38  11  12  36  مین البناءأت

  1  -  0.5  1  1  -  -  مین المسؤولیة العامةأت

  -  -  6  -  2  -  -  مین أضرار الممتلكاتأت

  267  291  232  259  291  288  306  تأمینات النقل

  1  9  5  9  8  3  23  ويمین النقل الجأت

  266  282  226  249  282  285  283  مین النقل البحريأت

  1  0.6  0.03  0.5  -  -  -  تأمینات األشخاص

  0.5  -  -  -  -  -  -  تامین الكوارث الطبیعیة

  503  491  447  367  389  412  405  المجموع

نسبة العمولة المحصلة إلى 

  األقساط المتنازل عنھا

25.98  27.99  25.6  24.6  22.1  16.91  10.50  

،   2000، 1999، 1998: من إعداد الباحثة باالعتماد على تقاریر الشركة الجزائریة للتأمینات لسنوات :المصدر   

2001،2002،  2003 ،2004         
                                                  

من قبل الشركة نالحظ أنھا حققت خالل متابعتنا لتطور إلجمالي العمولة المحصل علیھا من         

 .2001و  2000ارتفاعا  بسیطا  من سنة ألخرى ما عدا  التراجع الذي حققتھ خالل سنتي

مقدار العمولة أساسا من العمولة المستحقة عن فرع تأمینات النقل حیث تراوحت النسب   و یتشكل    

لغ المحصل علیھا من النقل البحري و یعود ذلك إلى ارتفاع المبا % 29و %  25المحصل علیھا بین 

أما فیما یخص النقل الجوي فقد تراجعت العمولة المقدمة من شركات إعادة التأمین تدریجیا بسبب 

انخفاض األقساط المتنازل عنھا من جھة و تقلص نسب العمولة  الممنوحة على مستوى السوق العالمي 

 1لتصل إلى  2001مالیین خالل سنة  9مقابل  مالیین دج 6إلعادة التأمین من جھة أخرى حیث بلغت 

  . 2004ملیون دج خالل سنة 



و تأتي التأمینات البریة بالمرتبة الثانیة أین یتشكل مقدار العمولة بصفة كبیرة من تأمینات الحریق      

ألنھ یمثل أھم فروع ھذا النوع من التأمینات، و قد سجلت الشركة تراجعا مستمرا و یظھر بصفة جلیة 

مقابل التنازل  2002ملیار دج خالل سنة  0.2خالل السنوات الثالثة األخیرة ،  أین حصلت الشركة 

ملیار دج أما خالل سنة  1.8مقابل التنازل عن  2003ملیار دج خالل سنة  0.1ملیار دج ، و  1.2عن 

  .من األقساط ملیار دج   3.8ملیار دج كعمولة مقابل التنازل عن  0.2فقد تلقت الشركة مبلغ  2004

ونحن نعلم أن الشركة تعتمد على إبرام معظم عقود إعادة تأمین فرع التأمینات البریة وفقا لعقود    

االتفاقیة بینما تتنازل عن عقود  فرع تأمینات  النقل وفقا للعقود االختیاریة و مقدار العمولة المحصل 

  . عن العقود اإلجباریة  عن العقود االختیاریة یكون اقل من مقدار العمولة المحصل

من جھة أخرى من خالل حساب نسب العمولة المحصل علیھا  إلى إجمالي  األقساط المتنازل عنھا      

 10.5الى  1995سنة  %23.4خالل عشر سنوات نالحظ أنھا سجلت انخفاضا كبیرا حیث انتقلت من 

  :و المنحنى الموالي  یوضح ذلك  2004سنة  %

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الباحثة: المصدر                 
  
  

  مینأتعویضات عملیات إعادة الت  :المطلب الثاني
  

  2004-1998تطور حجم التعویضات المستحقة خالل الفترة  - 1
  

بعد عرضنا  لتطور مقدار العمولة التي حصلت علیھا الشركة الجزائریة للتأمینات من خالل إبرام     

وضح فیما یلي و من خالل الجدول الموالي مدى مساھمة شركات إعادة  عقود إعادة التأمین ، سن

  :2004- 1998التأمین بالتعویضات المستحقة خالل الفترة 

الشكل رقم (16)
تطور نسب العمولة المحصل علیھاخالل 2004-1998
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  2004-1998تعویضات عملیات إعادة التأمین خالل 

  ألف دج: الوحدة                                                                                                          

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
 

السنوات              
 التعویضات    

 التأمینات البریة 224000 310000 516908 331355 1130945 1233454 857617
مساھمة شركات  52000 67000 147764 108612 635233 890807 150740

إعادة التأمین 
 لتعویضاتبا

 %نسبة المساھمة 18.3 21.6 28.6 32.7 56 72.2 17.6
 تأمینات النقل 447000 626000 651265 508287 881176 681282 339188
مساھمة شركات  337000 484000 614114 442166 656287 603742 299929

إعادة التأمین 
 بالتعویضات

  %نسبة المساھمة 75.4 77.3 94 87 74 89 88
  تأمینات األشخاص  245000 207000 31119 34270 11922 17098 7932

مساھمة شركات   - - - - 5220 540 -
إعادة التأمین 
  بالتعویضات

  %نسبة المساھمة  - - - - 43.8 3.1 -
نسبة مساھمة   56 48.2 58.9 65.6 64 77.4 37.7

شركات إعادة 
التأمین بالتعویضات 

  اإلجمالیة
  :المصدر

  2003 ،2002 ،2001، 2000، 1999 ،1998ثة باالعتماد على التقاریر السنویة للشركة لسنوات حامن إعداد الب
2004  

  

  من إعداد الباحثة: المصدر          

الشكل رقم (17)
 تطور نسب تعویضات اعادة التأمین خ الل  1998 -2004
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عرفت الشركة ارتفاعا بقیمة التعویضات المستحقة خاصة بالسنوات األخیرة والتي عرفت ارتفاع    

احتلت الشركة المركز الثالث بعد كل  2001و 2000بتعویضات فرع التأمینات البریة، فخالل سنتي 

في قیمة العقود المعالجة  CAARو الشركة الجزائریة للتأمینات   SAAمن الشركة الوطنیة للتأمینات 

  .على التوالي % 27 ، %32.2بنسب 

 1.23حققت الشركة سیرورة جیدة في معالجة الكوارث أین سددت ما قیمتھ  2002و خالل سنة      

فیما یتعلق بإجمالي التعویضات الذي یضم  جمیع فروع   % 41.9ار دج إلى المؤمن لھم و نسبة ملی

فرع  ملیون دج و 787فرع تأمینات الحریق حیث بلغت التامین  و یرجع ذلك أساسا إلى تعویضات

  .ملیون دج    725النقل البحري و التي بلغت قیمة التعویضات بھ 

  شركات إعادة التامین بھذه التعویضات ومن خالل مالحظة الجدول  أما فیما یتعلق بمساھمة     

 و الشكل أعاله نالحظ أنھا حققت ارتفاعا و بصفة اكبر بجانب فرع تأمینات النقل خاصة خالل سنة

، و بالنسبة لفرع التأمینات البریة فعرفت مساھمة  2003سنة % 89و  %94.2أین بلغت نسبة  2000

و ھي الفترة التي عرفت زیادة باألقساط المتنازل  2001من سنة  حسنا ابتداءشركات إعادة التأمین ت

   2003عنھا ضمن ھذا الفرع و حققت مساھمة شركات إعادة التأمین أعلى نسبة لھا خالل سنة 

  كارثة األخطار الصناعیة  بوحدة بمجمع سونطراك بسكیكدة  و یرجع ذلك إلى وقوع % 72.2بـ 

من قیمة الخسائر مع معیدي التأمین  % 83.5تبرة للشركة حیث تحملت نسبة و التي خلفت خسائر مع 

 تراجعت مساھمة شركات إعادة التأمین بالتعویضات بصفة  2004و خالل سنة . )1(المتعاملین معھا 

  بالرغم من ارتفاع قیمة األقساط المتنازل عنھا  %17.6ملیون دج و بنسبة  150كبیرة حیث بلغت 

 .     ملیار دج   3.8و التي بلغت  

و فیما یلي سوف نعرض ضمن الجدول الموالي التعویضات التي حصلت علیھا الشركة الجزائریة 

  : 2004-  1998للتأمینات من خالل عقود إعادة التأمین االتفاقیة و العقود االختیاریة خالل الفترة 

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  du sinistre  , a propos ,de la CAAT DG-erview avec Abdelkrim Djaàfri, PIntC.  Raouf (1)

de Skikda, El Moudjahid, le 6 Janvier ,p 8 
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2004- 1998للفترة  مین اإلجباریة و االختیاریةأتعویضات عقود إعادة الت  
 

ملیون دج: الوحدة   

 
  :المصدر            

  2004،  2003، 2002،  2001، 2000:لشركة للسنواتلمن اعداد الباحثة باالعتماد على تقاریر السنویة            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السنوات 1998 1999 2000 2001 2002 2003   2004 20
 التعویضات االتفاقیة االختیاریة االتفاقیة االختیاریة االتفاقیة االختیاریة االتفاقیة االختیاریة االتفاقیة االختیاریة االتفاقیة االختیاریة االتفاقیة االختیاریة

التأمینات  48 15 54 12 36 111 52 56 554 81 327 563 150 - 
 البریة

تأمینات  266 169 294 188 226 387 210 231 343 313 171 432 169 130
 النقل

تأمینات    -  -  -  -  -  -  -  5 -  0.5 -  - 
 األشخاص

 المجموع 314 174 348 201 262 498 263 287 897 399 498 995.5 319 130

142 



ذكرنا سابقا أن الشركة الجزائریة للتأمینات تعتمد على العقود اإلجباریة بصفة كبیرة ضمن فروع        

التأمینات البریة وعلى االختیاریة إلتمام عقود إعادة تأمین فرع تأمینات النقل ، و حسب البیانات 

أعاله نالحظ أن مبالغ التعویضات المقدمة من العقود االختیاریة سجلت ارتفاعا الواردة بالجدول 

 2002، ولكن خالل سنة 2001و 2000مقارنة بالتعویضات المقدمة من العقود اإلجباریة خالل سنتي 

ملیون دج  مقابل  897ارتفعت قیمة التعویضات المقدمة بالعقود اإلجباریة بصفة ملحوظة حیث بلغت 

و یرجع ذلك إلى انخفاض التعویضات المقدمة من سوق إعادة التأمین  2001ون سنة ملی 287

  االختیاریة بصفة عامة وخاصة تلك المتعلقة بفرع النقل الجوي حیث بلغت قیمة التعویضات 

، و ابتداء من ھذه السنة رفعت الشركة الجزائریة 2001ملیون دج سنة  71ملیون دج مقابل  34

الخاصة بتأمینات النقل الجوي  بسبب تدھور شروط إعادة التأمین  ةھا االستیعابیللتأمینات من طاقت

على تعویض  2003المقدمة ضمن السوق العالمي إلعادة التـأمین حیث  حصلت الشركة خالل سنة 

، و نالحظ ارتفاع مبلغ تعویضات العقود  2004ملیون دج خالل سنة  5ملیون دج فقط و  12قدره 

ملیون دج، و السبب في ذلك یكمن في وقوع  995.5حیث بلغ  2003دا خالل سنة االختیاریة مجد

كوارث ضمن فرع األخطار الصناعیة كما ذكرنا سابقا  و تحملت شركات إعادة التامین نسبة كبیرة 

  . منھا ضمن نطاق العقود االختیاریة ألنھا ذات مبالغ مرتفعة و لم تستوعبھا العقود اإلجباریة كاملة 

  

  مین  أقییم سیاسة إعادة التت - 2

سیاسة إعادة التأمین المتبعة من قبل الشركة الجزائریة للتأمینات من خالل المقارنة  مسنقوم بتقیی     

العمولة المحصل علیھما ضمن الجدول و الشكل   بین حجم األقساط المتنازل عنھا و قیمة التعویضات و

  :التالیین

  )35(الجدول رقم 

 2004- 1998مین خالل أدة التاتقییم سیاسة إع

  جملیون د :الوحدة                                                                                              

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  )4804(  )2903(  )2025(  )1489(  )1521(  )1472(  )1559(  األقساط المتنازل عنھا

  503  491  447  367  389  412  405  العمولة 

  450  1495  1296  550  761  549  389  التعویضات المقدمة

  )3851(  )917(  )282(  )572(  )371(  )511(  )765(  الرصید

  : المصدر  
  32، 31، 29باالعتماد على معطیات الجداول رقم   من إعداد الباحثة



الشكل رقم (18)
تطور حجم التنازالت، التعویضات، العمولة خالل الفترة  
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  من إعداد الباحثة: المصدر              

  

نالحظ أن الشركة تسجل عجزا  بین  من خالل متابعتنا لألرقام الموضحة بالجدول و الشكل أعاله      

األقساط المتنازل عنھا و المبالغ التي تحصل علیھا من شركات إعادة التأمین سوءا في شكل عمولة أو 

ملیون دج اكبر  405ملیون دج و كان مقدار العمولة   765قدر العجز ب 1998ضات فخالل سنة تعوی

 1999ملیون دج ، و استطاعت الشركة من تحسین العجز ابتداء من سنة  389من قیمة التعویضات 

و التي عرفت مساھمة قویة لشركات إعادة  2003سنة % 50، 2000خالل سنة  %27و %33بنسبة 

أین انخفضت مساھمة شركات إعادة التأمین بالتعویضات     2001ستثناء التراجع المسجل سنة التأمین با

ملیار دج  حیث ارتفعت قیمة أقساط إعادة  3.851یظھر العجز جلیا بقیمة   2004و ضمن  سنة 

ملیون دج مقابل  450إلى  انخفضت التعویضات انخفاضا سریعا ملیار دج و بالمقابل 4.8التأمین إلى 

  .2003ملیار دج سنة  1.4

  

  
  
  
  
  
  
  
  

المبالغ               
 ملیون دج



  خالصة الفصل
   

تعرضنا خالل ھذا الفصل إلى تطور نشاط التأمین بالجزائر منذ االستقالل و سیطرة الدولة علیھ       

، و التي عرفت  1989إلى غایة سنة   1963من خالل فرض نظام الرقابة االحتكار بدءا من سنة 

  95 -  07فیھا شركات التأمین و بعدھا إصدار قانون التأمینات رقم استقاللیة المؤسسات العمومیة بما 

و الذي حمل تغییرات عدیدة من خالل فتح سوق التأمینات أمام ممارسة النشاط من قبل  1995لسنة 

الخواص و كذلك ظھور الوسطاء بھدف تحسین الخدمات المقدمة للجمھور و توسیع نطاق ممارسة 

كما تتبعنا المراحل التي مر بھا تطور نشاط إعادة التأمین . راب الوطني شركات التامین على كامل الت

بتحریره بصفة كبیرة و السماح لشركات التأمین المحلیة باالتصال مباشرة  1998و أھمھا كانت سنة 

  .باألسواق العالمیة إلبرام عقود إعادة التأمین الخاصة بھا

من خالل  2004-1998لجزائریة للتأمینات ضمن الفترة كما تناولنا قرار إعادة التأمین بالشركة ا   

متابعة برامج إعادة التأمین المتبعة و حجم األقساط المتنازل عنھا، و تقییم سیاسة إعادة التأمین عن 

طریق متابعة تطور حجم التعویضات و العموالت التي حصلت علیھا الشركة من قبل شركات إعادة 

  .  التأمین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  خاتمة البحث و نتائجھ
  

مین بتعویض المؤمن لھم أمین ھو نظام بموجبھ تتعھد شركات التأرأینا أن الت دراستنامن خالل         

األخطار المؤمن ضدھا مقابل الحصول على أقساط  عن الخسائر المادیة التي تلحق بھم نتیجة تحقق

اسیا باقتصادیات مختلف الدول من خالل حمایة محددة بالعقد ، و بھذا تلعب شركات التأمین دورا أس

  . الممتلكات و المنشات و السماح بتكوین رؤوس األموال و منع تجمیدھا و تنشیط عملیات االئتمان العام

عملیات تأمینیة تفوق إمكانیاتھا  نو في خضم تنامي األخطار و تزایدھا تواجھ شركات التأمی       

 ة إعادة التأمین التي تمكنھا من تحقیق التوازن بقیم األشیاء المؤمن علیھاالمالیة و لھذا تلجا إلى تقنی

و األجزاء المحتفظ بھا من خالل تفتیت األخطار و توزیعھا على عدد من شركات إعادة التأمین  

بالداخل والخارج، و یشبھ عقد إعادة التأمین عقد التأمین األصلي حیث تمثل شركة إعادة التأمین دور 

و بعدما تناولنا في الجانب النظري . لھم من مختلف دول العالم في مواجھة طلبات المؤمن المؤمن

  :لمفھوم وخصائص عملیات إعادة التأمین توصلنا إلى النتائج التالیة

تقدم شركات إعادة التأمین مجموعة من العقود تتالءم و طبیعة األخطار التي تتنازل عنھا            •

ة التأمین اإلجباریة تعتبر أكثر العقود استعماال وانتشارا فھي تتناول شركات التامین فإعاد

عددا من األخطار المحددة مسبقا بالعقد و تكون شركة التأمین مضطرة إلى التنازل عن 

جمیع األخطار، وكذلك الحال بالنسبة لشركات إعادة التأمین التي تكون ملزمة بالقبول  

ل كل عملیة على حدا و كذا الحاالت االستثنائیة التي ال أما العقود االختیاریة فھي تتناو

 ...یمكن إدخالھا ضمن نطاق االتفاقیة كأخطار الطیران و اإلشعاعات النوویة

یكون مصیر شركة التامین مرتبطا بقرار من  عند إبرام عقود إعادة التأمین االختیاریة •

ھدد بالتوازن المالي للشركة شركات إعادة التأمین إما بالقبول أو الرفض و ھذا ما قد ی

و بین عقود االتفاقیة و االختیاریة توجد . باإلضافة إلى أنھا تتطلب وقتا و جھدا كبیرین

اإلجباریة و ھي أكثر مالءمة للشركات المتنازلة من  –عقود إعادة التأمین االختیاریة 

عنھا بحریة  التي تتنازل رالعقود االختیاریة حیث تتمكن وفقا لھا من اختیار األخطا

یمكن لشركة . ضمن عقود إعادة التأمین وتكون شركات إعادة التأمین ملزمة بالقبول

إعادة  التأمین غیر النسبیة  حیث تھتم  و التامین االختیار بین طرق إعادة التأمین النسبیة

شركات إعادة التأمین على  طریقة إعادة التأمین النسبیة بمقدار المبالغ المؤمنة و تتحصل

 المستحقة ، وھي  التعویضات نسبة من األقساط المحصلة و تساھم بنفس النسبة بقیمة

      

 



بالتنازل عن نسبة  شركة التأمین تضم كال من إعادة التأمین على أساس المشاركة والتي تلزم

تفوق طاقتھا  االحتفاظ بأخطار و ھذا ما قد یعرضھا إلى خطر رثابتة من العقود ال تتغی

فائض الطاقة والتي تعتبر أفضل من طریقة المشاركة ألن نسبة المبالغ  أمینوإعادة ت

واألقساط المتنازل عنھا من قبل شركة التأمین تتغیر حسب طبیعة األخطار وقدرة الشركة 

بینما تھتم عقود إعادة التأمین غیر النسبیة بمقدار  .على االحتفاظ بالنسبة لكل عملیة على حدا

تتحمل شركات إعادة التأمین جمیع الكوارث التي تفوق  مبلغ معین  ناألضرار الناتجة أی

في العقد، و تضم كل من  ) plafond(و تدخل ضمن نطاق حد أقصى  التامین تحدده شركة

فائض الكارثة أین تتحمل شركة إعادة التأمین الخسائر الناجمة عن وقوع الكارثة  إعادة تأمین

ة التي تأخذ بجمیع الخسائر الناتجة عن وقوع مجموعة فائض الخسارة الكامل بفرع معین، و

و یتم اللجوء إلیھا من قبل شركات تأمین ذات . من الكوارث التي تدخل ضمن نطاق العقد 

 .مركز مالي ممتاز وال یتأثر بالخسائر الجسیمة

تواجھ شركات التأمین كل سنة تجدید اتفاقیاتھا و توزیعھا وفقا لشروط شركات إعادة  •

المالیة بسبب األوضاع  ان والتي أصبحت تعاني من صعوبات لتحقیق توا زناتھالتأمی

 11التي عرفھا سوق إعادة التأمین العالمي بالسنوات األخیرة، وأھمھا كانت أحداث 

، و موجة التمركز و مضاعفة العروض و ھذا ما یؤثر على وضعیة  2001سبتمبر 

ألولى إلى التشدد بالعروض و المغاالة الشركات المسندة التي أصبحت تتعرض بالدرجة ا

  .باألسعار

أما فیما یتعلق بالجانب التطبیقي فقد تناولنا تطور سیاسة إعادة التأمین بالسوق الجزائري بصفة عامة 

  ، و تطبیقھا على مستوى الشركة الجزائریة للتأمینات خالل الفترة 2002 -1995خالل الفترة 

  :تائج التي توصلنا إلیھا ضمن النقاط التالیةویمكننا أن نذكر الن  2004- 1998 

و احتكار الدولة لنشاط  1963عرف قطاع إعادة التأمین محطات مھمة بدءا من سنة  •

مع فتح السوق و السماح بإنشاء شركات تأمین خاصة وتحریر  1995التأمینات إلى غایة 

ائدة الشركة نشاط إعادة التأمین بصفة جزئیة من خالل فرض حصص البیع اإلجباري لف

. تالمركزیة إلعادة التامین و بنسب مرتفعة تخص األخطار األكثر أھمیة و تھدیدا للممتلكا

وبعد الصعوبات التي عرفھا النشاط بسبب نقص الكفاءة في تسییر برامج إعادة التأمین 

المتبعة على مستوى شركات التأمین و تسجیل فوارق بین النسب الموجھة إلعادة التأمین 

والذي  1998مساھمة شركات إعادة التأمین بالتعویضات كان البد من إصدار قانون  ونسب

 اعتبر مسارا تنظیمیا مغایرا حمل تخفیضات ملموسة بمعدالت التنازل اإلجباریة و تعیین 

 



كمستفیدة من عملیات التنازل اإلجباریة إلى جانب الشركة   SAAالشركة الوطنیة للتأمین  

لتأمین و ھذا ما سمح بفتح المجال أمام شركات التأمین المحلیة للبحث عن المركزیة إلعادة ا

شروط أكثر مالئمة بالسوق العالمیة إلعادة التأمین حیث وصلت نسبة التنازل المباشرة إلى 

  . 2002سنة  55%

و التي أدت إلى تعدیل   2001بعد األوضاع التي عرفھا سوف إعادة التأمین العالمي سنة  •

وط إعادة التأمین سجلنا تناقضا یتمثل في استمرار ارتفاع حجم األقساط  ومراجعة شر

المتنازل عنھا لشركات إعادة التأمین، ومن جھة أخرى أصبحت مساھمة شركات إعادة 

التأمین األجنبیة في التعویضات أكثر فعالیة عبر الشركة المركزیة إلعادة التأمین من 

وبة تأقلم شركات التأمین المحلیة مع متغیرات مساھمتھا المباشرة ، وھذا ما یعكس صع

 .السوق العالمي 

القیام  وقد أسفرت عملیة التوقع لسوق القبوالت الدولیة للسنوات الخمس القادمة والتي تم •

عن استمرار االرتفاع بحجم األقساط الموجھة إلعادة التأمین لیصل إلى   2000سنة  بھا

  .       2005دج  سنة ملیار18

  2003- 1995الفترة ضمن مین أتتبعنا لنشاط الشركة المركزیة إلعادة الت من خالل •

وسجلت ضعفا بنسب  مین الوطنیةأأقساط إعادة الت على تعتمد في الغالب الحظنا أن 

القبوالت الدولیة المسندة إلیھا ، حیث یقتصر تعاملھا مع شركات تأمین و إعادة تأمین 

وھذا ما یعكس عدم ارتقاء الشركة بعروضھا إلى تكون الجزائر عضوا أو مساھما فیھا، 

  . مستویات الشروط  والضمانات المقدمة  في السوق العالمي إلعادة التأمین

بقي نشاط  1995فتح سوق التأمینات وفقا لقانون التأمینات المؤرخ بسنة من مالرغ على •

التأمین مع  إعادة التأمین منحصرا في ممارسة وحیدة من قبل الشركة المركزیة إلعادة

و ھذا ما جعل الشركة تعاني من اختالل بعملیاتھا التأمینیة وھذا  تجنب المنافسة،

  . االختالل یعكس ضخامة األخطار التي تفوق إمكانیاتھا وحدود االتفاقیات المبرمة

یعتبر اختیار الشركة الجزائریة للتأمینات لعقود إعادة التأمین اختیارا مالئما  یتوافق مع  •

و حجم األخطار التي تقوم بضمانھا و التي تتكون أساسا من التأمینات البریة طبیعة 

تعتمد في إعادة تأمینھا على عقود االتفاقیة ضمن  الحدود القصوى  وتأمینات النقل ،حیث

لتدخل شركات إعادة التأمین و ما یفوق ھذه الحدود تتم إحالتھ على عقود إعادة التأمین 

النقل البحري الموجھة للسوق  نالشركة من عقود تأمیاالختیاریة ، و قد قلصت 

 االختیاریة بعد فتح السوق المحلیة ودخول المنافسة، ما عدا فرع النقل الجوي الذي تتم 

    



  إعادة تأمینھ بصفة كلیة  ضمن سوق إعادة التأمین االختیاریة وھذا بسبب ارتفاع قیمة  

اإلجباریة لعدم       - على عقود إعادة التأمین االختیاریةوال تعتمد الشركة  .المبالغ المؤمن علیھا  

  .وجود عقود مھمة  تخص التأمینات على الحیاة 

تعتمد الشركة على الطریقة النسبیة إلتمام عقود إعادة التأمین االختیاریة واإلجباریة  •

وتلجا ضمن فرع التأمینات البریة لطریقة فائض الطاقة أین یمكنھا تحدید خطوط 

فاظ لكل خطر على حدا ، أما بالنسبة لتأمینات النقل فھي تتم على أساس الحصص االحت

و ال . بدرجة اكبر و ھذا ما قد یفوت على الشركة إمكانیة االحتفاظ بعقود تنازلت عنھا

  .تطبق الشركة طریقة إعادة  التأمین غیر النسبیة بسبب غیاب أخطار ضخمة

عنھا من قبل الشركة الجزائریة للتأمینات على  من خالل تتبعنا لتطور األقساط المتنازل •

مدار سبع سنوات رأینا أنھا تحقق ارتفاعا مستمرا بالرغم من تحسن رقم األعمال 

وفي السنوات األخیرة أصبح فرع التأمینات البریة یشكل النسبة األكبر من قیمة . المحقق

لشركة الحصول علیھا األقساط المسندة ، وھذا یرجع إلى أھمیة العقود التي تمكنت  ا

ضمن ھذا النوع من التأمینات، وإن كان ذلك یوفر لھا الحمایة فھو من ناحیة أخرى ال 

 .یسمح بتكوین ھامش مالئم  لمواجھة التزاماتھا عند تحقق األخطار األكثر احتماال

 2006، 2005(أسفرت عملیة التوقع لحجم األقساط المتنازل عنھا ضمن الفترة المقبلة  •

عن استمرار االرتفاع في عملیات التنازل، ولكنھا بمقارنة المبالغ المتوقع بھا ) 2007

نالحظ أنھا  2004مع األقساط المتنازل عنھا في سنة 2006و 2005خالل سنتي

تراجعت ویرجع سبب ذلك إلى االرتفاع االستثنائي ألقساط إعادة التأمین ضمن فرع 

 .  79.3%التأمینات البریة و التي بلغت نسبة

- 1998عرفت نسب عمولة إعادة التأمین المقدمة للشركة تراجعا مستمرا خالل فترة  •

وھذا ما یؤثر على نشاط الشركة ألن العمولة تعتبر مصدرا ھاما لتغطیة  2004

  .المصاریف اإلداریة التي تتحملھا الشركة لجلب عقود التأمین المعاد تأمینھا 

الشركة الجزائریة للتأمینات أكثر فعالیة  تعد مساھمة شركات إعادة التأمین بتعویضات •

في جانب فرع تأمینات النقل مقارنة بفرع التأمینات البریة على الرغم من ارتفاع 

  .التعویضات المستحقة بھا و كذلك األقساط الموجھة إلعادة التأمین  

 نالحظ فوارق بین أقساط 2004-1998من خالل تقییم سیاسة إعادة التأمین ضمن الفترة  •

إعادة التأمین و مساھمة شركات إعادة التأمین بالتعویضات المستحقة ، حیث تتنازل 

إلى   2004الشركة عن أكثر من نصف األقساط المحصلة والتي وصلت خالل سنة 

   %  37.7و بالمقابل بلغت نسبة مساھمة شركات إعادة التأمین في التعویضات   76%



  .ملیار دج  3.8-ل الشركة إلى من قب لمما أدى إلى تفاقم العجز المسج

  :و على ھذا األساس یمكننا تقدیم بعض االقتراحات كاآلتي

رأینا أن مستوى تدخل شركات إعادة التأمین ضمن نطاق عقود االتفاقیة یفرض على الشركة  •

إبرام عقود اختیاریة تخص المبالغ الزائدة عن تلك الحدود و مع التطورات التي عرفھا سوق  

ینبغي على الشركة االقتصار  -خاصة االختیاري – 2001مین العالمي بعد سنة إعادة التأ

اإلمكان على العقود التي یمكن إدخالھا ضمن نطاق االتفاقیة مما یجنبھا اللجوء إلى  قدر 

والقبول بشروط إعادة تأمین قد یكون مبالغ فیھا من قبل شركات إعادة  تغطیة اختیاریة

وفر حتى على الشروط المناسبة، و التشدد و رفع أثمان إعادة التأمین التأمین العالمیة قد ال تت

االنسجام  قیفرض أمام الشركة الجزائریة للتأمینات خیارات صعبة لتغطیة األخطار وتحقی

ینعكس بصورة  یضطرھا إلى الرفع من خطوط احتفاظھا و ھذا بین عملیاتھا التأمینیة مما

 .المؤمن لھم و التي ستتجھ نحو االرتفاع  من  سلبیة على معدالت األقساط المطلوبة

    ینبغي على الشركة العمل على الحصول على شروط مالئمة تراعي الفروق بین مقدار  •

    العموالت و مقدار الخسائر، و ذلك من خالل مراعاة التوازن بین حجم األقساط المحصلة 

 .والحدود القصوى لمسؤولیاتھا عن العقود

     ة باالھتمام بالعقود المسعرة وفقا ألسس فنیة سلیمة تسمح لھا بالمحافظة كما ننصح الشرك •

 .على نتائجھا التأمینیة

مع شركات تامین              (coassurance )القیام بمبادرات و تشجیع سیاسة التأمین المشترك  •

  ، حیث محلیة تخص األخطار األكثر أھمیة مثل األخطار الصناعیة و أخطار النقل الجوي 

  تعرف ھذه السیاسة تطبیقا لغایة اآلن على الرغم من وجود اإلطار التشریعي لھا لم   

   في الداخل و التقلیل من اللجوء إلى إعادة  ةتطبیقھا قد یساعد على رفع الطاقة االستیعابی و      

  .التأمین       

 .إنشاء مجمعات التي تھتم بضمان األخطار المھمة داخل الوطن  •

 من ) االكتواریین( الھتمام بمستوى التأھیلي داخل الشركة و االستعانة بخبراء مختصین ا •

  .أجل الوصول إلى وضع تقدیرات أكثر دقة لألخطار المتنازل عنھا و األخطار المحتفظ بھا
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  الملخص
  

دور في توفیر األمان  یحتل نشاط التأمینات مكانة معتبرة ضمن اقتصادیات الدول لما یقوم بھ من      

و الحمایة من الناحیتین االجتماعیة و االقتصادیة، وبھذا یتسم نشاط شركات التأمین بتعدد و تنوع 

العملیات التأمینیة و ضخامة حجمھا، و لھذا و لكي تبقى شركات التأمین على استعداد دائم للوفاء 

لتتمكن من توزیع األخطار الكبرى التي تقبل بالتزاماتھا تجاه زبائنھا تلجا إلى تقنیة إعادة التأمین 

و حمایتھا ضد فوارق  ةبتغطیتھا  على شركات إعادة التأمین حیث تسمح بمضاعفة طاقتھا االستیعابی

  . االحتماالت المقام بھا  عبر تحقیق التجانس بالمبالغ المحتفظ بھا

عدد العملیات :عدة اعتبارات منھا و یعتمد اتخاذ قرار إعادة التأمین من قبل شركة التأمین على      

المكتتب بھا، حد االحتفاظ و الحد األقصى لتدخل شركات إعادة التأمین ضمن العقود المبرمة  

باإلضافة إلى نوعیة ھذه العقود سواء كانت عقود اختیاریة أو إجباریة، والتي یتم اختیارھا حسب 

  .طبیعة األخطار التي تضمنھا الشركة 

لنا دراسة قرار إعادة التأمین بالشركة الجزائریة للتأمینات من خالل تتبعنا لحجم األقساط و قد تناو      

و كذلك حجم التعویضات المستحقة خالل نفس الفترة ، وقد  2004- 1998المتنازل عنھا خالل الفترة 

، و إعادة  تبین لنا أن الشركة تعتمد بصفة أساسیة على عقود االتفاقیة إلتمام عملیات إعادة التأمین

المبرمة و أنھا تتخلى عن أكثر من  تالتأمین االختیاریة فیما یتعلق باألخطار التي تفوق حدود االتفاقیا

األخیرة التي تزایدت بنسبة  نصف األقساط المحصلة لفائدة عملیات إعادة التأمین خاصة بالسنوات

عن ارتفاع ) 2007- 2006-2005(و قد أسفرت عملیة التوقع لنسب إعادة التأمین للفترة . كبیرة 

  .مستمر ألقساط إعادة التأمین

من جھة أخرى ومن خالل تقییم سیاسة إعادة التأمین المتبعة من قبل الشركة الجزائریة للتأمینات     

الحظنا أنھا سجلت مساھمة ضئیلة بحجم التعویضات و العموالت المقدمة من قبل شركات إعادة 

  .المتنازل عنھا  التأمین مقارنة بحجم األقساط

  

  

  

  

  :الكلمات المفتاحیة

عقود  - أقساط إعادة التأمین -حد االحتفاظ  -قرار إعادة التأمین -شركات إعادة التأمین -شركات التأمین 

 التعویضات  –العقود االختیاریة  - االتفاقیة



Le résumé : 
 

      L’activité d’assurance occupe une place importante dans l’économie des 
pays, pour le rôle qu’elle joue dans la contribution à la sécurité et la protection 
sur les deux plans social et économique, ainsi se distingue l’activité  des 
sociétés d’assurance par sa diversité et par son importance.                          
      Les compagnies d’assurance recourent à la technique de la réassurance 
pour assurer ses engagements vis à vis des souscripteurs, et ce par la 
répartition des risques majeurs, de ce fait, elle multiplie ses capacités 
d’assurer les  risques d’une part, et se prémunirent en face d’un important 
écart des probabilités, par la réalisation de l’homogénéité de ses retentions. 
     La décision de recours à la réassurance par les compagnies d’assurance est 
conditionnée par plusieurs critères ; tels que le nombre des opérations 
souscrites, la rétention, et la limite supérieure de l’intervention des 
compagnies de réassurance dans le cadre des contrats souscrits, en plus de la 
nature de ses contrats ; facultatifs ou obligatoires selon la nature des risques 
encourus couverts par les compagnies d’assurance. 
  Au cours de notre recherche nous avons choisi comme type d’étude celle de 
la décision de la réassurance par la compagnie algérienne des 
assurances(CAAT) , afin de suivre l’évolution du volume des primes cédées 
durant la période (1998-2004) ainsi que le volume des prestations reçues pour 
la même période .Il s’avère que la compagnie recourt principalement aux 
traités pour la finalisation des opérations de réassurance , et aux contrats  
facultatifs dans le cas ou les risques dépassent les limites prévues lors de la 
souscription. Ces dernières années la compagnie cède plus de la moitié des 
parts acquises par elle au profit des compagnies de réassurance, du fait de 
l’augmentation des risques. 
     En effet, les prévision annoncent une augmentation des parts qui 
reviendront aux compagnies de réassurance (primes de réassurance) pour la 
période (2005, 2006,2007), alors que l’apport des compagnies de réassurance 
en matière des prestations et commissions apparaît bien en dessous des parts 
faisant l’objet de désistement de la part de la  compagnie d’assurance. 
 
 
 
 
Mots clés : 
  Compagnies d’assurance - compagnies de réassurance - décision de 
réassurance - taux de rétention - primes de réassurance – traités - contrats 
facultatifs - prestations 
                                                                                                                                             
 



 
The summary:  

 

    The activity of insurance occupies a significant place in the economy of the 
countries, for the role which it plays in the contribution to safety and 
protection as regards on both plans social and economic, so is distinguished 
itself the activity from the insurance companies by its variety and its 
importance.                           
      The insurance companies resort to the technique of reinsurance to ensure 
its engagements with respect to the subscribers, and this by the spread of the 
major risk, so it multiplies its capacities to ensure the risks on the one hand, 
and were secured opposite a significant variation of the probabilities, by the 
realization of the homogeneity of its retentions.  
     The decision of appeal to the reinsurance by the insurance companies is 
conditioned by several criteria; such as the number of the subscribed 
operations, retention, and higher limit of the intervention of the companies of 
reinsurance within the framework of the subscribed contracts, in addition to 
the nature of its contracts; optional or obligatory according to the nature of the 
incurred risks covered by the insurance companies.  
   During our research we chose like type of study that of the decision of 
reinsurance by the Algerian company of assurances(CAAT), in order to 
follow the evolution of the volume of the premiums yielded during the period 
(1998-2004) as well as the volume of the services received for the same Il 
period proves that the company resorts mainly to the treaties for the 
finalization of the operations of reinsurance, and with the optional contracts in 
the case or the risks the limits envisaged at the time of the subscription 
exceed. These last years the company yields more half of the parts acquired 
by it for the benifit of the  companies of reinsurance, because of increase in 
the risks.  
     Indeed, the forecast announce an increase in the parts (premiums of 
reinsurance) which will return to the companies of reinsurance for the period 
(2005, 2006,2007), whereas the contribution of the companies of reinsurance 
as regards the services and commissions appears well below the shares being 
the subject of desistance on behalf of the insurance company.  
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