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 :كلمات شكر

  لك الحمد و الشكر یا رب العالمین 

  أن هدیت قلبي و نورت دربي و ألهمتني جمیل الصبر ألتم هذا العمل 

  فلك الحمد و الشكر و الثناء الحسن أنت كما أثنیت على نفسك یا رب

و دائما هي سطور الشكر و الثناء تكون في غایة الصعوبة عند الصیاغة، ربما دوما نشعر 

  بقصورها و عدم إیفائها حق من نهدیه هذه األسطر 

  من لم یشكر الناس لم یشكر اهللاو لكن 

الذي كان یتابع بإهتمام  " حسین بورغدة"طري أشكري الخاص و الخالص ألستاذي و م

   عملي و لم یبخل علي بتوجیهاته و نصائحه التي إستفدت منها أیما إستفادة

الذي لو اله لما أكملت هذا " حسین السید"كما أتوجه بشكري الجزیل إلى األستاذ الفاضل 

  عمل فلك جزیل الشكر یا أستاذي و یا والدي هكذا كما أردتني أن أسمیكال

  الذي بحق یعد مثال للتواضع و العطاء معا " عبورة كریم "شكر خاص أبعث به لألستاذ 

فرغم انشغاالته الكثیرة بحكم منصبه في وزارة المالیة لكنه لم یبخل علي بشئ فشكرا و ألف 

  ألف شكر لك أستاذ

و كل إطارات الشركة المركزیة إلعادة التأمین " أولمان عبد المجید"بشكري لألستاذ كما أتقدم 

الذین منحونا كل التسهیالت و ذللوا كل العقبات و أصبح المستحیل ممكنا لنتم هذا العمل 

  فلكم مني جمیل الشكر

ألقول لها شكرا و " لفتاحة سعاد"أما أكبر تحیة و شكر معطرة بنسائم الحب فهي لجوهرتي 

  ملیار شكر لك یا رفیقة دربي على صبرك و على تعاونك و إهتمامك 

  و في الختام أشكر كل من ساهم من بعید أو قریب في إنجاز هذا العمل المتواضع 

  



ءإهدا  

الم على رسول اهللا األمینبسم اهللا الرحمن الرحیم والصالة والس  

قینا ، إلى النهرین اللذین سُ المنبت كانا األصل و أهدي ثمرة جهدي و خالصة عملي إلى من

الذي ضحا من أجلنا بوقته  األبوجود ،إلى ، إلى أغلى من في الوجود  وأنفس مَ بمائهما

هدنا ترعانا وتتعللیالي الطوال ساهدة التي صبرت واصطبرت وبقیت ا األمإلى  و وجهده وماله

  الدعوات جملبالحب والعطف وتشد أزرنا بأغلى النصائح وأ

إلى من أردت أن یشهد معي هذا الیوم و یشاركني فرحة النجاح و لكن مشیئة اهللا كانت 

  رجاح عبد القادرأقوى إلى روح خالي الطاهرة 

  كل بإسمه تيإخوتي وأخوا إلىو تابعوا مسیرتي بإهتمام و معینا من كانوا لي سندا  إلى

  هشام تقي الدینموطن الفرح و السرور إلى الكتكوت  فأل الخیر وإلى حبیب الروح و 

  عبد الرؤوف،أحمد خلیل عبد المؤمن،، تسنیمإلى براعم العائلة 

  إلى األخوال و األعمام و الخاالت و العمات كل بإسمه

  عطوي خیر الدینو  جابي مصطفىإلى األستاذین الفاضلین 

  سعاد لفتاحةإلى كل زمالئي وزمیالتي و على رأسهم 

  إلى رقیها یسعىوٕالى كل حامل قلم یبغي رفع لواء هاته األمة و 

  هم في ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتيوٕالى كل من 
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  :مقدمة

وكل ما يراد التأمني عليه،  املنشآت احلديثة كونه يوفر احلماية لألفراد ويلعب التأمني دورا هاما يف ا�تمعات 

حيث خيلق نوعا من الراحة والطمأنينة من جهة ويساعد يف دفع عجلة النمو ودعم خطط التنمية من جهة 

لثروات ،إذ أصبح التأمني يعد واحد من اآلليات اليت يعتمد عليها يف إدارة املخاطر حيث يعمل على محاية اأخرى

احملتملة احلدوث وذلك بتوزيع هذه اخلسائر على جمموع  األخطارن حتقق عو املمتلكات من اخلسائر الناشئة 

املوجودة لدى املؤمن  التأكداألفراد الذين قبلوا التأمني من هته املخاطر، وبالتايل فإن التأمني يقلل من حالة عدم 

هلذا تدرج شركات التأمني وقطاع التأمني بصفة عامة .ؤمن لهامل إىلهلم وذلك عن طريق نقل عبئ هته األخطار 

  .  ضمن حماور وخمططات التنمية 

وحىت تتمكن شركات التأمني من القيام بالدور املنوط �ا وأن تكون يف مستوى تطلعات عمالئها بتحملها 

وجب عليها أن تواكب  ها،للمسؤولية امللقاة على عاتقها واملتمثلة يف تبعات جممل األخطار اليت قبلت تأمين

وتتماشى والسرعة اهلائلة اليت تصاحب إنشاء املشروعات و الذي بدوره يصاحبه زيادة األخطار من جهة وظهور 

  . أخطار جديدة من جهة أخرى 

فكان لزاما على شركات التأمني إما أن ترفض التأمني على األخطار العالية القيمة وبالتايل هذا األسلوب لن 

يصمد أمام منافسة السوق أو أ�ا تلجأ لوسائل أخرى أكثر فعالية، فبدأت البحث عن اآلليات اليت متكنها من 

دة التأمني اليت كانت متنفسا لشركات التأمني تغطية األخطار املعروضة عليها، فكانت بداية بظهور شركات إعا

شركات أخرى أكثر كفاءة  إىلاألخطار املكتتب فيها و حتويل اجلزء املتبقي  من جزء من حتملمن خالل متكينها 

إذ تعد عملية إعادة التأمني من أهم الوسائل اليت حتقق استقرارا يف قطاع التأمني وتساعد يف تطويره ، وقدرة مالية

  .نشاط شركات التأمني من خالل احلفاظ على سالمتها واستقرارها املايلوتدعم 

ظهور األخطار العالية القيمة واليت من املمكن أن ينجم عنها خسائر فادحة كما هو احلال يف  استمرارومع   

ريق ، دعت احلاجة لظهور طريقة أخرى إلعادة التأمني عن طلتكنولوجيةأخطار الكوارث الطبيعية أو أخطار ا

ا�معات لزيادة تفتيت األخطار وتوزيعها على أكرب عدد ممكن من الشركات هذا من جهة وزيادة للقدرة 

  .اإلستعابية من جهة أخرى ألعضاء ا�معة

  



	مقدمة
 

  ب
 

لذلك فإن دراسة األمهية اليت تنطوي عليها عملية إعادة التأمني بصفة عامة وا�معات بصفة خاصة سواء   

  .لشركات التأمني خاصة ،أمر يف غاية األمهيةبالنسبة للمؤمن هلم أو 

  :من هنا مت طرح التساؤل التايل

  ما هو الدور الذي تلعبه مجمعات إعادة التأمين في تغطية األخطار الكبرى ؟

  :وتندرج ضمن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية

 ؟أمهيتههي تقنياته وفيما تكمن  ما املقصود بإعادة التأمني وما 

 ماذا نعين باخلطر الكبري يف لغة التأمني؟ و ما هي أنواعه؟ 

 ؟كيف تقوم شركات التأمني بتغطية هذه لألخطار الكربى  

 ؟  كيف تسهم جممعات إعادة التأمني يف التخفيف من حدة األخطار الكربى 

  تغطية هذا  هي إسهاماته يف ما يف ظل امتالك اجلزائر �مع إلعادة تأمني املسؤولية املدنية العشرية

 اخلطر؟

  :ولإلجابة على هذه التساؤالت مت اقرتاح الفرضيات التالية 

 :الفرضيات

  إعادة التـأمني عبـارة عـن وسـيلة يعتمـد عليهـا املـؤمن املباشـر لتفـادي اخلسـائر املاليـة الضـخمة الـيت ميكـن أن

  ؛ترتتب عند حتقق اخلطر املؤمن منه

 وتكون نتائجها خسائر فادحة  قانون األعداد الكبريةل ختضعاليت ال هي تلك األخطار  األخطار الكربى

  .تنقسم هذه األخطار إىل أخطار طبيعية و أخرى تكنولوجيةو . و األرواح يف املمتلكات

 جممعـات ه األخطـار و فداحـة نتائجهـا تـتم تعبئـة القـدرات االسـتيعابية لشـركات التـأمني يفنظرا جلسامة هتـ 

  .لضمان تغطيتها للتأمني و أخرى إلعادة التأمني

   أفضل لألخطار الكربى انتشارتقوم جممعات إعادة التأمني بإعطاء.   
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  أعطى دفعا لشركات التأمني اجلزائرية من خـالل تنظـيم هـذا ا�مع اجلزائري إلعادة تأمني املسؤولية العشرية

  .األعضاء فيهالفرع، و زيادة القدرة اإلكتتابية للشركات 

   :أسباب اختيار الموضوع

يعــود اختيارنــا هلــذا املوضــوع بالــذات دون غــريه مــن املواضــيع لعــدة أســباب منهــا نــوع التخصــص و امليــول الشخصــي 

املـايل الـذي  االسـتقرارو التوسع أكثر يف موضـوع إعـادة التـأمني، والوقـوف علـى مـدى مسـامهته يف إحـداث للبحث 

ات التأمني، وكذالك نظرا لقلة الدراسات الـيت تناولـت قطـاع التـأمني بصـفة عامـة وإعـادة يعد اكرب حتدي يواجه شرك

التــأمني بصــفة خاصــة حبيــث يعــاين هــذا القطــاع نقصــا ملحوظــا فيمــا يتعلــق بــالبحوث العلميــة اخلاصــة  واملتخصصــة 

   .اسةو حماولة منا للوصول إىل طرح وأبعاد جديدة ملوضوع الدر . على مستوى الدراسات العليا

 :أهمية الدراسة

تكمن أمهية هذا البحث من خالل حماولة إظهار الدور الذي تلعبه عملية إعادة التأمني، وهذا نظرا لألمهية البالغة 

اليت تكتسي قطاع التأمني بصفة عامة بإعتباره أحد حمركات االقتصاد والنمو على حد سواء، كما يعمل هذا 

يف تدعيم نشاط شركات وذلك باملسامهة  تلعبه جممعات إعادة التأمني  ،البحث على إبراز أمهية الدور الذي 

  . االكتتابيةالتأمني واحلفاظ على استقرارها و تقوية مركزها املايل وزيادة لقدر�ا 

:أهداف الدراسة  

 معرفة تقنية إعادة التأمني نظرا ملا تلعبه من دور ضمن الصناعة التأمينية ؛  

 لتأمني عن طريق ا�معات ؛حماولة فهم طريقة إعادة ا  

 معرفة أنواع جممعات إعادة التأمني؛ 

 معرفة بعض األخطار الكربى املغطاة عن طريق هذه ا�معات؛  
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  : منهج الدراسة

على املنهج الوصفي و التحليلي من خالل إظهار خمتلف اجلوانب  لإلجابة على جممل األسئلة املطروحة، سنعتمد

  .وكذا ا�معات اخلاصة به واألخطار املغطاة من طرف هذه ا�معات. املتعلقة بإعادة التأمني

  :كما سنستخدم األدوات املتمثلة يف

  باملوضوعالكتب، األحباث، الدراسات، الرسائل العلمية، الدوريات و النشرات اليت هلا عالقة. 

 التقارير  املنشورة يف الصحف و ا�الت و املواقع اإللكرتونية  اليت هلا صلة باملوضوع.  

  :هيكل الدراسة

  لإلملام بكافة جوانب املوضوع ولإلجابة على التساؤالت السابقة ارتأينا أن تكون دراستنا على النحو التايل

  :  الجانب النظري 

  :  مت تقسيمه إىل فصلني

  سنتناول يف الفصل األول بالتفصيل عملية إعادة التأمني، و نبني فيه خمتلف املفاهيم واحملاور اليت حيث

  .تنطوي ضمن هته التقنية بالذات

  الكربى املغطاة من طرف هذه  األخطارالفصل الثاين سنربز فيه جممعات إعادة التأمني  ونتناول فيه أهم

 .ا�معات 

  :اإلطار التطبيقي 

   .قاط الدراسة النظرية على أرض الواقع من خالل دراسة ميدانيةحماولة إس

  :الكلمات المفتاحية  
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عملية فنية يقوم مبوجبها املؤمن املباشر بتأمني جزء من املخاطر اليت تعهد بتأمينها عند مؤمن آخر : إعادة التأمني

  1خوفا من عجزه عن تعويضها

هي منظمة يقوم فيها عدد من املؤمنني بالتعاون مع بعضهم لتوزيع عبئ اخلسائر الغري عادية الناجتة عن : ا�معة 

   اختصاصهااألخطار اليت تقع يف 

  :الدراسات السابقة

 ):2003" (دور إعادة التأمين في دعم الصناعة األردنية" دراسة عبد اهللا حممد الزبيدي 

حيث سلط الضوء على الدور اهلام الذي . األردنيةتناول هذا البحث دور إعادة التأمني يف دعم صناعة التأمني  

يلعبه إعادة التأمني يف دعم سوق التأمني األردين وتشجيعه، من خالل الفوائد الكبرية اليت حيققها لشركات التأمني 

السلبيات اليت تنجم عن زيادة عمليات إعادة التأمني  كما بني هذا البحث. على حنو يضمن بقاءها واستمرارها

لصاحل الشركات األجنبية، وكيفية التوفيق بني احلاجة املاسة إلعادة التأمني من جهة وبني احلد من املخاطر اليت 

ة ترتتب على زيادته على مستوى األسواق األجنبية من جهة ثانية،وأخريا طرح فكرة إنشاء شركة إعادة تأمني أردني

 .ومدى جدوى ذلك يف ظل ظروف السوق األردنية

 :دراسة 

Peter ZIMMERLI, catastrophes naturelles et réassurance, publications de swiss re, Suisse, 

2003 : 

تطرقت هذه الدراسة إىل خطر الكوارث الطبيعية من خالل حماولة عرض مفهوم هذا اخلطر، و كذا ما يضمه من 

كما ختللت الدراسة بعض األمثلة عن هاته . أخطار فرعية أمهها الفياضانات، األعاصري ، احلريق،  خطر الزالزل

ة من قبل شركات التأمني و إعادة التأمني يف األخطار ، كما تناولت الدراسة خمتلف األساليب الكمية املستخدم

تقييم األخطار الطبيعية، و من أهم النتائج املتوصل إليها من قبل هذه الدراسة أنه على معيدي التامني خاصة 

الدوليني منهم توفري تشكيلة متنوعة من التغطيات ملثل هذا النوع من املخاطر  بالنظر إىل مردودية خمتلف األسواق 

 .  فيها، و كذا العمل على تشكيل حمفظة متنوعة ملخاطر الكوارث الطبيعيةالناشطني

 : دراسة 

                                                           
 109،ص2005أمحد سامل ملحم ، إعادة التأمني وتطبيقا�ا يف شركات التأمني اإلسالمي،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، -  1



	مقدمة
 

  ح
 

Adlane HAFFAR et Lubica HIKKEROVA, Gestion et titrisation des risques de  

catastrophe naturelle par les options, working paper series, IPAG business school, France, 

2014 : 

جياد أساليب حديثة إلدارة إ هذه الدراسة إشكالية تغطية أخطار الكوارث الطبيعية، من خالل حماولتهاتناولت 

هذا النوع من املخاطر يف شركات التأمني دون اللجوء إىل عملية إعادة التأمني التقليدي، وهذا من خالل 

أن : لنتائج اليت توصلت هلا هذه الدراسة استخدام التوريق و املشتقات املالية ممثلة بعقود اخليارات، و من أهم ا

من أهداف التأمني ضمان احلماية للممتلكات، و بتحقيق هذا اهلدف يتحقق هدف آخر أال و هو ضمان 

استمرار النشاط االقتصادي مبا فيه النسيج الصناعي الذي يعترب حسب هذه الدراسة األكثر تأثرا بالكوارث 

و املشتقات املالية يف احلد و التعامل مع هذه املخاطر من خالل قيام شركة الطبيعية، و يتم استخدام التوريق 

و الذي يعترب أحد  » options sur indice de sinistralité« التأمني بشراء خيار على مؤشر الكارثية 

ع الكوارث املنتجات املشتقة، الذي يأخذ بعني االعتبار  النسبة بني املطالبات املسددة و األقساط احملصلة لفر 

و من أهم التوصيات املقرتحة من قبل . الطبيعية لشركة التأمني يف فرتة حمددة، مث اختاذ إسرتاتيجية التحوط املثلى

 تنمية لتعزيز) أفريقيا ومشال األوسط الشرق أوروبا،(هذه الدراسة العوملة املالية من خالل إنشاء سوق مايل إقليمي 

التأمني و ضمان التغطية املالية للمشاريع اإلسرتاتيجية هلذه املناطق �دف حتقيق املالية يف جمال  املشتقات تطبيق

  .التنمية املستدامة

  :موقع الدراسة من الدراسات السابقة

  :جند أن غالبية هذه الدراسات تناولت موضوع إعادة التأمني من عدة نواحي كالتايل

دور إعادة التأمني يف تدعيم سوق التأمني األردين، من ركزت على إبراز  عبد اهللا حممد الزبيديإذ جند دراسة 

خالل ما يوفره هذا النشاط من أمان لشركات التأمني املباشر األمر الذي حيفز هذه األخرية على الزيادة يف طاقا�ا 

الدراسة  االكتتابية، نظرا للدعامة املالية الذي يقدمها السوق اخللفي ممثال بشركات إعادة التأمني، و أيضا تركيز

على وجوب احلد من عمليات اإلسناد املوجهة لسوق اإلعادة األجنبية من خالل إنشاء شركات إعادة تأمني 

  .أردنية

للرتكيز على أحد أنواع األخطار الكربى ممثال بأخطار الكوارث  HAFFAR et HIKKEROVAو جاءت دراسة 

العمل على تطوير و حماولتها ، كأداة لتغطية هذه املخاطرالطبيعية من خالل طرح الدراسة لفكرة املشتقات املالية  



	مقدمة
 

  خ
 

هذه املشتقات باعتبارها أحد املنتجات املالية اليت ستساعد شركات التأمني للمضي قدما، دون اللجوء إلعادة 

  .التأمني أو التأمني املشرتك

الطبيعية، و كيفية للتطرق إىل أهم الفروع اليت يضمها خطر الكوارث   ZIMMERLIيف حني خصصت دراسة 

تقييم هذا النوع من األخطار على مستوى شركات التأمني و إعادة التأمني مع الرتكيز على جانب معيدي 

  .التأمني، من خالل كيفية حساب األقساط و خمتلف سبل اإلسناد املستخدمة يف هذا ا�ال

  .أمني من عدة جوانب كما بينا سابقامن خالل ما سبق ميكن القول أن مجيع هاته الدراسات تناولت إعادة الت

و لكن تعترب هذه الدراسة هي األوىل اليت تطرقت إىل موضوع جممعات إعادة التأمني و األخطار الكربى بنوعيها 

الدراسة فالدراسات السابقة مت إجراءها يف بيئات الطبيعية و التكنولوجية  هذا من جهة، و من جهة أخرى حملية 

عربية و أخرى غربية لتكون دراستنا أول دراسة تناولت املوضوع و كان جمال دراستها اجلزائر، و أخريا من حيث 

ففي حني ركزت بعض نتائج الدراسات السابقة على دور إعادة التأمني و بعضها اآلخر على كيفية تغطية : النتائج

الكربى من خالل إعادة التأمني أو من خالل املشتقات املالية، إال أن نتائج دراستنا ركزت على نوع األخطار 

آخر من األخطار ممثال باملسؤولية العشرية و كيفية تغطيتها باستخدام جممعات إعادة التأمني كحل أمثل مقارنة 

.اليةباملشتقات املالية اليت تواجه أخطار تقلبات األسواق امل
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  :تمهيد

الكبري الذي  لتطور االقتصاديذلك أن اأي دولة  اقتصاد عليها يستند اليت الركائز أهم من التأمني تعترب صناعة

أوجد أمهية بالغة هلذه الصناعة ملا توفره من  ،امليادينستثمارات ضخمة يف خمتلف وما رافقه من ا يشهده العامل

 القومي الناتجيات الدول و ذلك بزيادة اقتصاد تنمية يف تساهم حيث، محاية لألفراد و املشروعات على حد سواء

 الصعيد على االستقرار هذا كان سواء اهل الالزم االستقرار ما خيلق ا،االجتماعي لشعو� الرفاه قيقهلا و كذا حت

  .معاً  كليهما أو االجتماعي أو االقتصادي

وكي تتمكن شركات التأمني االضطالع مبهامها و توفري تغطية تأمينية تكون يف مستوى التطلعات  وجب عليها 

البحث عن اآلليات اليت متكنها من اكتساب سعة أو باألحرى قدرة إكتتابية مهما تعددت األخطار و مهما كان 

أبرز اآلليات و أمهها بل أن شركات التأمني مهما كان حجمها ال تستغين عن هذه اآللية أال فكان من  ،حجمها

والذي لواله الضطرت  باالكتتاب فيها، التأمني شركات تقوم اليت املباشر التأمني عمليات علىوهي إعادة التأمني 

 . هذه الشركات حصر نشاطها وعمليا�ا التأمينية يف نطاق ضيق جدا

  :فصلنا األول والذي سنتطرق فيه إىل ما يلي حمور هوهذا  و

من مفهوم و مبادئ و خصائص و كذا التقسيمات املختلفة  عن التأمني شاملة فكمبحث أول قمنا بتقدمي حملة

الوظائف املختلفة اليت يضطلع �ا وكذا اخلصائص املختلفة و إعادة التأمني بالتطرق إىل تاريخ نشأته ، مث تناولنا له

الطرق و الصور اليت يتم �ا إسناد وقبول  فقد مت ختصيصه ملعرفة خمتلف ثاينالبحث د اإلعادة ، وأما امللعق

 .أهم أسواق اإلعادة العاملية باإلضافة إىلعمليات إعادة التأمني 
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  تأمينو إعادة ال تأمينمفاهيم أساسية حول ال: األول  المبحث

أحد األنشطة اخلدمية اليت تعرف تطورا و انتشــارا كبريين، نظرا لألمهية البالغة اليت  تأمنيوإعادة ال تأمنييعترب ال    

ية للعمالء، بل تعود منافعها على ا�تمع  تأمينإذ ال تقتصر فقط على توفري التغطية ال ية،تأمينسيها اخلدمة التتك

تأخذ أبعادا كبرية سواء على املستوى احمللي أو كما  ،ككــل سواء على املستوى االقتصادي أو االجتماعي

 .                                                                        اإلقليمي و كذا الدويل

  تأمينماهية ال: المطلب األول

هذا اخلطر الذي من خطر ما هي إال وليدة حلاجة اإلنسان للتعاون مع أخيه اإلنسان ملواجهة  تأمنيإن فكرة ال   

قد ينجم عن حتققه خسائر ميكن أن تصيب الفرد يف شخصه أو ممتلكاته أو ذمته املالية، وال يستطيع حتمل تبعا�ا 

ته املخاطر و مواجهتها عن طريق توزيع عبئ اخلطر عند حتقق اأحد أهم الوسائل إلدارة ه تأمنيمبفرده، هلذا يعد ال

يعمل على توفري احلماية لألفراد و  تأمنيملعرضني لنفس اخلطر، ومنه فالاخلسارة على أكرب عدد من األشخاص ا

سنحاول يف هذا و .اليت �ددهم وقد تعصف مبصاحلهم خطارعليه من خمتلف األ تأمنياملنشئات وكل ما يراد ال

 تأمنيلنعرج بعدها ملختلف أقسام ال تأمنيو التطرق ملبادئ و خصائص عقد ال تأمنيال مفهوم التعرف علىاملطلب 

  .هذا املطلب يف ختام أمهيتهلنتناول عه و وفر 

  تأمينال تعريف: الفرع األول

كل جهة بدراسته من زاوية   هتمتإوهذا لتعدد وجهات النظر، حيث  تأمنيلقد تعددت التعاريف اليت تناولت ال

  :معينة نذكر منها على سبيل املثال

تأمني كوسيلة قانونية يرتتب عليها بالنظر إىل عقد ال تأمنييهتم التعريف القانوين لل: تأمينللالتعريف القانوني /أوال

من له العالقة بني املؤمن واملؤَ  تأمنيربز التعريف القانوين للللطرفني املتعاقدين، حيث يُ  حقوقلتزامات وتنشأ عنها إ

  :على أنه حيث يعرف ،التعاقداملزايا املرتتبة على هذا  لتزامات كل طرف منهما وإوحيدد 



	الفصل األول                                                 األساس النظري للتأمین و إعادة التأمین
 

 3 

 شرتطأأو إىل املستفيد الذي ) املَؤْمن له(أن يؤدي إىل الطرف الثاين ) املَؤمن(يلتزم مبقتضاه الطرف األول  إتفاق" 

حال وقوع احلادث أو  يف) تأمنيمبلغ ال(مبلغا من املال أو إيرادا أو مرتبا أو أي عوض مايل آخر  ،لصاحله تأمنيال

  .1"أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها املَؤْمن له للمَؤِمن) قسط(املبني بالعقد وذلك مقابل ) اخلطر(حتقق 

وسيلة لتوزيع اخلسائر اليت تلحق "بأنه  تأمنيال Dandelدنديل ولقد عرف  :تأمينالتعريف االقتصادي لل/ثانيا

تكوين صندوق خاص يساهم فيه الكثريون ويعوض منه القليلون الذين لويهدف  ،بالفرد على مجاعة من األفراد

  .2"عليها در كاف من األخطار املتشا�ة للتأمنيق ختيارإيتوقف جناحه على  يصابون خبسائر أو أضرار، و

املعرض هلا جمموعة من األشخاص  خطارطريقة يتم بواسطتها جتميع األ"بأنه   Williams et Hinesعرفهكما 

  .3"اليت تعترب مبثابة رأس املال الذي يدفع منه التعويضات) األقساط(شرتاكات إلعن طريق حتصيل ا ،أو املنشآت

َؤمن هلم إىل شركات  خطاربأنه توزيع اخلسائر العرضية من خالل نقل األ" جورج رجيداكما يعرفه 
ُ
أو حتويلها من امل

  .4"خطارتعويض مثل هذه اخلسائر عند حتقق تلك األاليت تقبل  تأمنيال

 وهذا التعريف هواجلوانب  ألنه يأخذ بعني االعتبار كافةتأمني والتعريف التايل يعترب أحد التعاريف الشاملة لل

  :تعريف الفرنسي جوزيف إميار الذي يرى بأن

لصاحله أو لصاحل الغري حالة حتقق خطر ما على ) املستأمن(حيصل أحد األطراف  مبقتضاهاهو عملية  تأمنيال"

يقوم باملقاصة بينها وفق قوانني  خطارالذي يأخذ على عاتقه جمموعة من األ ،)املؤمن(أداء من طرف آخر 

  .5"مقابل أداء من املستأمن هو القسطاإلحصاء 

هو وسيلة لتوزيع عبئ خطر ما على جمموعة  تأمنينستخلص أن الو من خالل مجلة التعاريف اليت مت إستعراضها 

 تأمنيمتشا�ة بالقدر الكايف الذي يضمن ال خطارمن األفراد املعرضني لنفس اخلطر، شريطة أن تكون هذه األ

                                                           

.78، ص 2007التأمني، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، اخلطر وإدارة أسامة عزمي سالمة، نوري موسى شقريي،     - 1  

  .75،ص 2012االصول العلمية والعملية للخطر والتأمني،  ، شريف حممد العمري و حممد حممد عطا  - 2 

  .94،ص2009األردن، عمان،عيد أمحد أبو بكر و وليد إمساعيل السيفو، إدارة اخلطر والتأمني، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،    - 3 

     .51، ص2006جورج رجيدا، ترمجة حممد توفيق البلقيين، إبراهيم حممد، دار املريخ للنشر، مصر -  4

.51، ص 1999، 3شوقي سيف النصر سيد، األصول العلمية والعملية للخطر و التأمني،دار الثقافة العربية، القاهرة، ط  - 5  
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امجة و اليت تتوىل بدورها تعويضه عن مجلة اخلسائر الن تأمنيعليها، و هذا مقابل أقساط يدفعها املؤمن له لشركة ال

   .عن حتقق اخلطر

   خصائصه و المبادئ التي تحكمه تأمينال عقد: الفرع الثاني

، فهو يعترب الرابط ةيتأمينالالركيزة األساسية لقيام العملية  يعدجتسد العالقة بني طالب التأمني و شركة التأمني بعقد 

  .تأمنيفبدونه ال معىن لل القانوين بني املؤمن و املؤمن له

  :تأمينال عقد تعريف/أوال

يتعهد فيه املؤمن بتعويض املؤمن له عن األضرار واخلسائر املغطاة ، بني املؤمن و املؤمن له )إتفاق (هو عقد"

  .1تأمنيمبوجب العقد ويكون التعويض عينيا أو ماليا وذلك مقابل قيام املؤمن له بدفع قسط ال

 وقوع نتيجة اخلسارة احملققة بتعويض املؤمن ويسمى األول الطرف يتعهد طرفني بني إتفاق" كما يعرف على أنه

 أقساط بدفع له املؤمن يقوم املقابل ويف العقد، يف املنصوص عليه املبلغ يتجاوز ال التعويض هذا منه، املؤمن اخلطر

  .2املستفيد يدعى آخر شخص لصاحل أو لصاحله ويكون اخلطر، حتقق عليه عند حيصل الذي التعويض لقاء

 قانونية، عالقة إنشاء إىل يهدف أكثرو  شخصني بني إتفاق هو تأمنيال فعقد :"ئرياجلزا تأمنيال قانون حسبأما 

 لتزامإ مقابل شرتاكإ أو قسط بدفع له ناملؤمَ  مبقتضاه يلتزم ،)اخلطر( الوقوع حمتمل حمل أو موضوع على وينصب

  .3"منه ناملؤمَ  اخلطر وقوع وقت املال من مبلغ بأداء ناملؤمِ 

 :وهيالتأمني التالية يف عقد ) العناصر( ركاناألتوفر  لنا سابقة الذكر يظهر التعاريفمن 

مبلغا من املال أو إيراد أو أي  عوض مايل آخر  بدفع يتعهد ،تأمنيال عقد يف األول الطرف وهو :المؤمن .1

 .اخلطر املؤمن منه وقوع حالة يف )املؤمن له ( إىل الطرف الثاين

                                                           
  .100ه، صمرجع سبق ذكر شقريي نوري موسى،   أسامة عزمي سالمة،  -1
  .65 ص ،1987لبنان، بريوت، اجلامعية ،  دار التأمني، يف مبادئ ،هيكل فهمي العزيز عبد -2

  .34- 33: ص  ، 2000اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان اجلزائري، التأمني قانون لدراسة مدخل معراج، ديديج -  3
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و الذي ميثل الشخص املستأمن أو اجلهة  ،و هو طالب التأمني العقد يف الثاين الطرف وهو :له المؤمن .2

يكون شخصا  أنوميكن  ،تأمنييف دفع قسط ال لتزاماتهإلاملقابلة  لتزاماتاإل تأمنياليت تؤدي إليها شركة ال

  .اعتبارياطبيعيا أو 

 الذي أي الشخص حتقق اخلطر،عند  التعويض مبلغاجلهة أو الشخص الذي يستحق   وهو :المستفيد .3

 معظم يف له املؤمن يكون وقد وقوع اخلطر، عند له تأمنيال مبلغ املؤمن يدفع بأن تأمنيال عليه عقد ينص

 له القانون خيول من أحد يكون أن ميكن كما  ،لصاحله تأمنيأو أي طرف آخر يشرتط عقد ال احلاالت

 .)احلياة على تأمنيال عقود يف مثال املتوىف عائلة (التعويض

 يف لتزامهإلاملستفيد حيث ميثل احلد األعلى  أو له املؤمن إىل املؤمن يدفعه الذي املبلغ وهو :تأمينال مبلغ .4

 .اخلطر املؤمن منه وقوع حالة

 تأمنيعملية ال لقاء للمؤمن يدفعه الذي املبلغ و هو تأمنياملؤمن له يف عقد ال لتزامإو ميثل  :تأمينال قسط .5

 .،حيث يكون هذا القسط على دفعة واحدة أو بشكل دوري

 وقد  )أشخاص ممتلكات، (املؤمن منه للخطر معرضا يكون من وهو :تأمينال موضوع الشخص أو الشيء .6

 ) .احلياة (نفسه املؤمن يكون

   .الطرفني املؤمن واملؤمن له لتزامإمنه ويعترب حمل  املؤمن اخلطر وهو :تأمينال موضوع الخطر .7

حتكم  مراعا�ا كو�ا األساسية جيب املبادئ من جمموعة تأمنيال لعقد :تأمينال لعقد القانونية المبادئ/ثانيا

وصوال ملرحلة إبرام  تأمنيوطالب ال تأمني، بدأ من مرحلة التفاوض بني شركة القة بني أطراف التعاقد يف التأمنيالعال

ف االواردة فيه واملتعلقة بكل أطر  تزاماتلاالكذا   و، وهذا مراعاة للحقوق هوحىت خالل فرتة سريان تأمنيعقد ال

النافع الذي يقوم به كأداة لدرء اخلسارة  االجتماعيعن الدور  تأمنيذا حىت ال خيرج الهو 1.تأمنيالتعاقد يف ال

ات األشخاص أو املمتلكات أو املسؤولية تأمينسواء كانت  تأمنيوتشرتك مجيع عقود ال ،والتخفيف من عبئها

من املبادئ الثالث  لوفاةات احلياة واتأمينات األشخاص مثل تأميناملدنية يف هذه املبادئ الست،بينما تستثىن 

  :فيما يليسنعرض مجلة هذه املبادئ بالتفصيل و  .)التعويض،املشاركة،احللول(خرية األ

مصلحة مادية مشروعة يف بقاء الشيء  تأمنييكون للشخص موضوع اليقصد به أن  :يةتأمينال المصلحة مبدأ/ أ

حالة حتقق اخلطر املؤمن  يفيلحق به ضرر  ال أو الشخص املؤمن عليه على ما هو عليه و أن ،تأمنيموضوع ال
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أو الشخص املؤمن  للشيءأن يكون للمؤمن له مصلحة مادية و مشروعة يف عدم حتقق اخلطر  آخر مبعىن منه،

 . حتقق اخلطر خسارة مادية تلحق به نوأن يرتتب ع ،عليه

  تأمنيأن يقدم إىل شركة ال تأمنييقوم هذا املبدأ على أساس أنه جيب على طالب ال :النية حسن منتهي مبدأ / ب

الشيء موضوع (كافة املعلومات و البيانات و احلقائق اجلوهرية اليت تتعلق باخلطر أو الشيء املعرض للخطر 

أي ) املؤمن له (  تأمنيطالب ال لىأال ختفي ع تأمنيوالظروف احمليطة به، كما جيب على شركة ال)  تأمنيال

و  املعلومات و  املقصود بالبيانات و .تاملغطاة و املستثنا خطارالعقد و شروطه واأل حولمعلومات جوهرية 

ؤثر تأو  تأمنياللطلب  ث قبوهلا أو رفضها من حي تأمنياليت تؤثر على قرار شركة الاحلقائق اجلوهرية تلك البيانات 

 .الواجب دفعه تأمنييف تقديرها لقيمة قسط ال

أو السبب  يقصد به أن يكون اخلطر املؤمن منه هو السبب القريب أو السبب األصلي :القريب السبب مبدأ /ج

الذي بدأت به سلسلة  احلوادث و اليت أدت يف النهاية  ليالسبب الفع املباشر حلدوث اخلسارة ،مبعىن أن يكون

بدفع ) تأمنيشركة ال(وذلك حىت يلتزم املؤمن  ،إىل وقوع اخلسارة دون تدخل أي مؤثر خارجي غري السبب األصلي

  .1تأمنيمبلغ ال قيمة التعويض أو

يعادل قيمة اخلسارة املادية الفعلية بدأ بأحقية املؤمن له يف احلصول على تعويض هذا امليقضي :التعويض مبدأ / د

على  تأمني، وهذا املبدأ ال ينطبق على عقود اللك مبلغ التأمني احملدد يف العقداليت حلقت به بشرط أال يتعدى ذ

يهدف هذا كما  .ألن حياة الفرد ال تقدر بثمن تقدير اخلسارة الناجتة عن حتقق اخلطر ستحالةإلاحلياة وذلك 

  .بل اهلدف فقط هو تعويضه عن اخلسائر املادية اليت حدثت تأمنياء املؤمن له على حساب العدم إثر  إىل املبدأ

على  تأمنيلدى أكثر من شركة  تأمنييقضي هذا املبدأ أنه إذا قام املؤمن له بال :تأمينال في المشاركة مبدأ / ه

 ،التعويض مرة واحدة ، فإن املؤمن له سيحصل على مبلغومن نفس اخلطر وخالل نفس املدة نفس الشيء

كل شركة حسب ،  من له عند حتقق اخلطر املؤمن منهيف دفع قيمة التعويض للمؤ  تأمنيوتشرتك مجيع شركات ال

ن على نفس الشيء ومن مِ مبعىن أن هذا املبدأ ينص على أنه إذا تعددت الوثائق اليت تؤُ  .تأمنيحصتها يف مبلغ ال

 قتسامإفإنه يتم  ،ة فيها وكانت مجيعها سارية املفعول وقت حتقق اخلطرية واحدتأميننفس اخلطر وكانت املصلحة ال
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س نسبة مبلغ املصدرة هلذه الوثائق على أسا تأمنيالتعويض املستحق للمؤمن له والواجب دفعه بني شركات ال

  .التأمني لدى كل منها

يف مباشرة  له املؤمن حمل حيل أن )تأمنيال شركة(املؤمن  من حقو املقصود به أنه  :الحقوق في الحلول مبدأ/و

و ذلك قبل أو بعد سداد  ،كافة احلقوق املدنية و مقاضاة الغري املتسبب يف احلادث و مطالبته بالتعويض املناسب

 املتسبب يف قيمة التعويض املستحق للمؤمن له، وال جيوز للمؤمن له أن يتنازل عن حقوقه املدنية جتاه الغري 

  .التعويض املطلوب من شركة التأمنياحل مع الغري، و إال أعترب متنازال عن حقه يف احلادث وال جيوز له التص

 مبجموعة من اخلصائص تأمنييتميز عقد ال :تأمينال عقد خصائص/ثالثا

نعقاده تراضي طريف العقد وهو العقد الذي يكون فيه إلوهو ذلك العقد الذي يكفي  :رضائي عقد تأمينال .1

  .1هي الوسيلة إلثبات هذا العقد تأمنيجيب أن يكون مثبتا وبوليصة ال تأمنيإجياب وقبول، وعقد ال

من عقود املعاوضة ذلك أن كال من طرفيه يأخذ مقابال ملا يعطي،  تأمنيعقد ال :معاوضة عقد تأمينال .2

 .2تقدم األمان بتغطية اخلطر املؤَمن منه تأمنياملتعاقد يسدد القسط وشركة ال

لتزامات متقابلة يف ذمة كل من إامللزم هو العقد الذي ينشأ عنه  العقد :للجانبين ملزم عقد تأمينال .3

حيث يلتزم  ،)املؤِمن واملؤَمن له(طرفيه  بنيتقابلة املتزامات لإلا كذلك هذه  يف عقد التأمني تنشأو ، املتعاقدين

باملقابل يلتزم املؤِمن بدفع و  ،حسب الرتتيب الزمين املتفق عليه عند التعاقد تأمنياملؤَمن له بدفع قسط ال

 لتزامإاملؤَمن له بدفع األقساط هو  لتزامإحيث أن .املؤَمن منه واملبني يف العقدالتعويض يف حال وقوع اخلطر 

حتمايل قد يقع أو إغري مؤكد إمنا هو أمر  لتزامإفهو  تأمنياملؤمن بدفع التعويض أو مبلغ ال لتزامإمؤكد بينما 

  .3ال يقع

حتديد املنفعة اليت سيحصل   همن طرفي وهو العقد الذي ال يستطيع أيُ  :االحتمالية العقود من تأمينال .4

عليها عند التعاقد حيث ال ميكن حتديدها إال عند حتقق اخلطر، فاحتمال الكسب واخلسارة أمر حمقق لطريف 

املؤِمن دون مقابل، وإذا حتقق فإذا مل يتحقق احلادث خيسر املؤَمن له قيمة القسط والذي يرحبه ، تأمنيعقد ال

 .4لتزم بدفعهإن له مبلغا أكرب من القسط الذي وكسب املؤمَ  تأمنياحلادث خسر املؤِمن مبلغ ال

                                                           

.101، ص املرجع نفسهامة عزمي سالم وشقريي نوري موسى،أس - 1  
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هو العقد الذي يكون فيه الزمن عنصرا جوهريا حيث يلتزم املؤِمن بتحمل تبعة اخلطر  و:زمني عقد تأمينال .5

يرتتب على هذه الصفة أنه إذا مت  و.األقساط يف مواعيد حمددةملدة حمدودة وكذلك فاملؤَمن له ملتزم بسداد 

فإن أثار هذا الفسخ ال تكون بأثر رجعي، حيث يتقاضى املؤَمن له  مبدة ما بعد سريانه تأمنيفسخ عقد ال

أما الفرتة من بداية  املتفق عليها، تأمنيجزءا من القسط عن املدة الباقية من تاريخ الفسخ وحىت �اية مدة ال

 .1سرتدادهإالعقد حىت تاريخ الفسخ فيستحق عنها القسط للمؤمن وليس بإمكان املؤمن  نرياس

الذي يكون فيه طرف قوي ميلي شروطه على الطرف  العقدعقد اإلذعان هو :اإلذعان عقود من تأمينال .6

ويعرضه على اجلمهور وال ميلك طالب  )تأمنيشركة ال(املؤمن  بإعدادهيقوم  تأمنيوحيث أن عقد ال اآلخر،

ولكن التشريعات يف مجيع الدول حترص على محاية مجهور املؤمن  .الشروط أو أغلبها ندأن ينزل ع إال تأمنيال

حبيث  ،للعقود اجلاهزة املعدة سلفا تأمنيستخدام شركات الإأي تعسف ميكن أن يلحق �م نتيجة هلم من 

الذي  تأمنيلنموذج عقد ال ستخدامهال املؤمن نتيجةأن يقوم به تعسف ميكن  أيحتفظ حق املؤمن له من 

فة متوازنة بني املؤمن واملؤمن له جبعل النصوص اليت تنظم فحرصت التشريعات على جعل الك ،يقوم بتسويقه

تفق أ ذاوإيكون ذلك يف مصلحة املؤمن له  أن إال ،تتضمن محاية املؤمن له وال جيوز خمالفتها تأمنيعقود ال

  .2يكون باطال اإلتفاقن هذا إفعلى خمالفتها ملصلحة املؤمن 

 تأمينللالمختلفة تقسيمات ال:الفرع الثالث 

أو ختالف املعيار املستخدم للتصنيف إوهي ختتلف ب لتأمنيلتصنيف ا عتمدتأهناك العديد من التقسيمات اليت 

أو من حيث  تأمنيمن حيث الغرض من ال تأمنيتقسيم الفيمكن ، تأمنيباألحرى حسب الزاوية اليت ينظر �ا لل

  :يف ما يليوسنجملها  وغريها من التصنيفات. اخلطر املؤمن منه أو طبقا لنوعية العقد املربم بني املؤمن و املستأمن

 :أساسيني نوعني إىل تأمنيال تقسيم ميكن هلذا األساس وطبقا: تأمينحسب طبيعة عقد ال التقسيم /أوال

ات اليت يتعاقد عليها الفرد أو املنشأة مبحض اختيارهم، وذلك تأمينويشمل ال):الخاص( ختياريإلا تأمينال .1

 تأمنيحرية االختيار يف التعاقد بني شركة ال توافر منأي البد  ،يةتأمينللحاجة امللحة ملثل هذه التغطية ال
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غري للاحلوادث واحلريق، واملسؤولية املدنية  تأمني مل كافة فروع وأنواع التأمني مثلوبني الفرد أو املنشأة، و تش

 .1اخلاص تأمنياالختياري أو التجاري، أو ال تأمنيبال تأمنيو يطلق على مثل هذا ال إجبارية،

لزم حيث تُ  ،حيث ال يتوفر هنا عنصر االختيار بل يكون أساس التعاقد هو اإلجبار:اإلجباري تأمينال .2

بدافع املصلحة العامة وحلماية الطبقات ذات  تأمني�ذا النوع من الالدولة األفراد وأصحاب العمل بالقيام 

الدخل احملدود وللقضاء على الطبقية يف ا�تمع وإلجراء عدالة يف توزيع الدخول، ومن قبيل هذا النوع  

أو املرض أو الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة أو ) كلي أو جزئي(ات االجتماعية املتعلقة بالعجز تأمينال

 .2اإلجباري للسيارات تأمنيوال) الصحي  تأمنيال( إصابات العمل 

 هنا حمور التقسيم بناء على هذا األساس يكون:و الخطر المؤمن منه تأمينالتقسيم من حيث موضوع ال/ثانيا

  :إىل ثالث أقسام وهي تأمنينوع اخلطر املؤمن منه وعليه يتفرع ال

ذا حيث يقوم ه ،طر املؤمن منه يتعلق باملؤمن لهات يكون اخلتأمينيف هذا النوع من ال: ات األشخاصتأمين .1

صحته أو قدرته على العمل مثل اليت �دد حياته أو سالمة جسمه أو  خطارنفسه من األ األخري بتأمني

  .3البطالة  من تأمنيالاحلوادث الشخصية،  اتتأميناملرض ، من تأمنيالعلى احلياة ،  التأمني

اليت قد  خطارالفرد من األ أي تأمني و هنا يكون اخلطر متعلق مبمتلكات املؤمن له: ات الممتلكاتتأمين .2

من السرقة  تأمنيالبحري، ال تأمنيمن احلريق، وكذا ال تأمنيتصيب ممتلكاته وتؤدي لتلفها وهالكها، كال

  .4احملاصيل الزراعية من التقلبات الطبيعية وغريها تأمنيباإلضافة إىل 

املؤمن له من رجوع الغري عليه باملسؤولية نتيجة قيامه خبطأ ما  تأمنيوهي  :ات المسؤولية المدنيةنتأمي .3

. حمل املؤمن له يف دفع قيمة التعويض للغري شركة التأمنييؤدي إىل إصابتهم وإحلاق الضرر �م،و هنا حتل 

املسؤولية املدنية  اتتأمين ،واملقاولني املهن احلرة كاألطباءاملسؤولية املدنية ألصحاب  تأمنيومن أمثلة ذلك 

مسؤولية سياقة وسائل  تأمنياملسؤولية املدنية ألصحاب العقارات،  تأمني ،لرب العمل جتاه مستخدميه

  .5النقل

  نوعني إىل تأمنيال تقسيم ميكن األساس هلذا طبقا :تحديد الخسائر والتعويض الالزمالتقسيم من حيث  /ثالثا

                                                           
  .37حريب حممد عرفات،مرجع سبق ذكره، ص -1
  .67ص ،2001امعية، اإلسكندرية ، مصر،خمتار حممود اهلانسي، إبراهيم عبد النيب محودة، مبادئ اخلطر و التأمني، الدار اجل -3

. 43، ص1985عبد العزيز فهمي هيكل، مبادئ يف التأمني، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  - 3  

.64، صاملرجع نفسه:فهمي هيكلعبد العزيز  -  4  
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 ناملؤمَ  اخلطر حتقق عند الناجتة املادية اخلسارة تقدير يصعب اليت اتتأمينال كافة وتشمل :نقديةال اتتأمينال .1

 يتفق املعنوية خطارألا قياس لصعوبة فنظرا ات،تأمينيف هذا النوع من ال معنوي عنصر لوجود وذلك ه،من

ات تأمين عدتو  ،تأمنيال مبلغ يف ذلك ويتمثل اخلطر حتقق عند املستحق التعويض مبلغ على مقدما

 االعتبار عليها ينطبق اليت اتتأمينال أبرز من ات احلياة أو احلوادث الشخصيةتأميناألشخاص بشقيها 

فمثال ال ميكن  ،) تعويض يعادل قيمة اخلسارة الفعليةالاحلصول على ( الصفة التعويضية  النعدامالسابق 

  .تقدير احلياة اإلنسانية  أو أعضاء اجلسم البشري  مبقابل مادي

حيث ال يوجد أي صعوبة يف حتديد اخلسارة احملققة فهي ختضع ملتغريات قابلة للقياس : ات الخسائرتأمين .2

الطرق الرياضية املتاحة أو املتطورة، ومن قبيل هذا  باستخدامالالزم  تأمنيالكمي وبذلك ميكن حتديد مبلغ ال

ات احلريق واحلوادث والسطو و السرقة وغري ذلك من تأمينات اخلسائر ما هو معروف بتأمينالنوع من 

تسري كلها على هذا النوع  تأمنيوينبغي أن نقول هنا أن املبادئ القانونية لل ،ات املمتلكات بتقسيما�اتأمين

يشرتط أساسا أال يزيد مبلغ التعويض عن قيمة اخلسائر الفعلية احملققة نتيجة وقوع اخلطر ات و تأمينمن ال

 .1املؤمن منه كما جيب دائما الربط بني مقدار اخلسارة الفعلية والتعويض املطلوب

 السابقطبقا لألساس :تأمينأو طبقا للطرق المختلفة إلجراء ال تأمينالالتقسيم حسب الغرض من  /رابعا

 2:رئيسية أنواع ثالث إىل تأمنيال مقسي

 يقوم ماة وعاد ،الربح حتقيق بغرض على أساس جتاري أي هنا تأمنيال يقومو  :التجاري أو الخاص تأمينال .1

 بشكل تأمنيال قسط حساب يتم حيث ،باالكتتاب تأمنيال وهيئات التأمني شركات تأمنيال من النوع ا�ذ

مثل  إليه دف� الذي والربح يةر اإلدا تفارو ملصا لتغطية أخرى إضافية نسبة انبجب عنه ناملؤمَ  اخلطر يغطي

 .هذه اهليئات

 حتقيق منه الغرض يكون ال مث ومن حبت تعاوين أساس على هنا تأمنيال يقومو  :والتبادلي التعاوني تأمينال .2

 تأمنيال من النوع ذا� يقوم ما وعادة ممكنة، تكلفة بأقل لألعضاء يةتأمينال التغطية توفري ولكن الربح،

  .اخلاصة تأمنيال وصناديق تأمنيلل التعاونية واجلمعيات التباديل، تأمنيال هيئات

 من النوع هذا يهدف ال مث ومن جتماعيةإ أهداف أساس على هنا تأمنيال يقومو  :ياالجتماع تأمينال .3

 دخل وال يتعرضون هلا أخطار من تمع�ا يف الضعيفة الطبقات محاية إىل يهدف لكن و الربح إىل تأمنيال

                                                           

  1 .56، ص املرجع نفسهعبد العزيز فهمي هيكل،  -

.37، ص2008،،األردنحريب حممد عريفات، سعيد مجعة عقل، التأمني و إدارة اخلطر،دار وائل لنشر - 2  
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إجباريا وغالبا ما تقوم  تأمنيرض هذا الفْ ، وعادة ما يُـ منها أنفسهم محاية على قدرة يس هلمول افيه م�إلراد

  .بتنفيذه هيئات حكومية

  :إىل تأمنيحيث يقسم ال: مليةالع الناحية من يمسالتق /خامسا

، بأن يدفع من لهيف مقابل أقساط حمددة يؤديها املؤَ ن مِ يتعهد املؤ  تأمنييف هذا النوع من ال:ات الحياةتأمين .1

من له أو عند بقائه على قيد احلياة بعد مدة معينة أو من له أو املستفيد مبلغا من املال عند وفاة املؤَ إىل املؤَ 

اة ات احليتأمينوتنقسم  العقد،عليه يف تفق أُ  ما يدفع له إيرادا مرتبا لفرتة حمددة أو ملدى احلياة وذلك حسب

  .املختلطة تأمنيحال احلياة، عقود ال تأمنيحال الوفاة ، عقود  تأمنيعقود  :إىل ثالث أنواع رئيسية

ينطبق عليها أنواع التأمينات األخرى اليت ال كل   تأمنيوتندرج حتت هذا النوع من ال: ات العامةتأمينال .2

اجلوي  تأمنيال من السرقة والسطو، تأمنيال ،تأمني السيارات من احلريق، تأمنيال :ات احلياة مثلتأمينوصف 

  .و غريهاالطيب  تأمنياهلندسي، ال تأمنياألموال، ال تأمنياملسؤولية املدنية،  تأمني وكذا البحري،

                     تأمينأهمية ال: الفرع الرابع

   .من خالل إنعكاسه على اجلانبني االقتصادي و االجتماعي معا تأمنيال تتجلى أمهية

  :االقتصاديةاألهمية  /والأ

وسيلة لتجميع املدخرات  تأمنييعترب ال:كذا تكوين رؤوس األموال و واالستثمار لالدخاروسيلة  تأمينال .1

رصيد ضخم  تأمني، وبذلك يتكون لدى شركات الاليت يدفعها جمموع املؤمنني يف شكل أقساط التأمني و

من  بالتزاما�ايف ميادين خمتلفة وحتقيق عوائد متكنها من الوفاء  ستثمارهاإبمنها  االستفادةمن األموال ميكن 

يف  تأمنيهذا ما دفع اهليئات القائمة على قطاع ال من جهة أخرى، وبقائها وكذا ضمان استمراريتهاجهة 

هلذه األموال حفاظًا على حقوق املستأمنني  تأمنيستثمار شركات الإكيفية معظم دول العامل للتدخل يف  

  .اً ملصلحة االقتصاد القوميوحتقيق

فهو يلعب  moyen de crédit ائتمانوسيلة  تأمنييعد ال:وسيلة من وسائل تنشيط االئتمان تأمينال .2

  :1دورا هاما يف تنشيط االئتمان على املستوى الفردي واجلماعي

 حيث حيقق التأمني مجلة من املنافع و هي:على المستوى الفردي  - أ

                                                           

.15- 14،ص1999اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية، مصر ، حممد حسني منصور، أحكام التأمني، دار  - 1  
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 فغالبا ما يشرتط  ،ائتماناملال الذي يقدمه املدين للدائن كضمان ملا حيصل عليه من  تأمنييقوي ال

 تأمنيعلى الشيء املرهون ضد السرقة أو احلريق حىت يستطيع أن يستويف دينه من مبلغ ال تأمنيال املقرض

  .يف حالة تعرض املال املرهون للخطر

 على حياته لصاحل الدائن،  تأمنيكن المْ ويف حالة عدم وجود مال يقدمه الشخص للمقرض كضمان أ

 .إذا تويف املدين قبل السداد تأمنيدينه من مبلغ ال استفاءالذي يتمكن من 

 الوفاء بالدين يف حالة إعسار  تأمنيضد إعسار املدين حيث يضمن ال تأمنيوقد يلجأ الدائن نفسه إىل ال

 .assurance créditالثقة  تأمنيضد اإلعسار أو  تأمنياملدين وعجزه عن السداد، ومسي ال

 حيث يصبح هلا تأمنية الصبضمان بولي االئتمانعلى احلياة احلصول على  تأمنييستطيع املستفيد من ال ،

ة للمقرض قيمة صتضمن البوليحيث املدفوعة،  املكون من األقساط االحتياطيقيمة يف ذا�ا تتمثل يف 

 .ةصعلى حقه من قيمة البوليالقرض، ففي حالة عدم السداد ميكن للدائن احلصول 

  ويف حالة عدم تأمنيبضمان بوليصة ال) تأمنيشركة ال(من املؤمن نفسه  االقرتاضميكن للمقرض له ،

 .تأمنيمبوجب عقد ال) املدين(للمستأمن الوفاء تقوم الشركة املؤمنة خبصم الدين من املبلغ املدفوع 

حيث حيقق التأمني مجلة من املزايا على املستوى اجلماعي و املتمثلة يف  :على المستوى الجماعي  - ب

   : النقاط األتية

 دورا هاما، يف تدعيم  تأمنيلدى شركات ال األموال ا�معة من األقساط رؤوس تلعب :تدعيم االئتمان

خالل حتتاجه من قروض، من  يف احلصول على ما تأمنياالئتمان العام بالدولة، حيث يساعدها ال

 .الدولة توظيف األموال املذكورة يف السندات العامة اليت تصدرها

 ِعدة، مما  خطارية الالزمة ألتأمينمن توفري التغطيات ال تأمنينظرا ملا يتميز به ال :العمل على زيادة اإلنتاج

يشجع األفراد واملنشآت بالدخول يف جماالت إنتاجية جديدة أو التوسع يف جماالت إنتاجهم احلالية دون 

  .تردد،  ويعمل على زيادة القدرة اإلنتاجية هلذه املشروعات

 تلفة املخ خطارألفراد العاملني باملنشآت واملشروعات من األل يةتأمينومن ناحية أخرى فإن توافر التغطية ال

سواء أكانت تتعلق �م أو بأسرهم يساعد على  ،)من وفاة ومعاشات ومرض وإصابات وبطالة(

يساعد على تنمية قدرا�م العملية باإلضافة   واستمرارهم يف العمل مبثل هذه املشروعات مدة طويلة 
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يعمل على رفع الكفاية اإلنتاجية لدى هؤالء  كل هذا ،طمأنينة هلمال ستقرار واال األمان و ريوفلت

  .1العاملني

 الدولة تقوم االقتصادي الرواج فرتات ففي :االقتصادية الحياة في والطلب العرض بين التوازن تحقيق 

 جديدة، لفئات مشوهلا حيث من اإللزامية االجتماعية اتتأمينلل بالنسبة يةتأمينال التغطية نطاق بتوسيع

 النامية، الدول يف التضخمية،خاصة املوجة من حيد مبا زيادة املدخرات اإلجبارية على يساعد حيث

 التقليل على يعمل ألنه االستهالكية السلع على املتزايد الطلب من التقليل على يساعد السابق فاإلجراء

تستحق ات االجتماعية على زيادة التعويضات اليت تأمينويف فرتات الكساد تعمل ال .الدخل حجم من

  .2للمؤمن عليهم مبا يساعد على زيادة مستوى إنفاقهم وبالتايل زيادة الطلب

 مبختلف فروعه يف  تأمنيكغريه من القطاعات يساهم ال:والتوظيف العمالة نطاق اتساع في المساهمة

ؤسسات حتتاج شركات املحيث وكغريها من ، البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة امتصاص

 .إىل اإلداريني وكذا خرباء ومهندسني وعمَّال ومستخدمني يف مراكزها وفروعها املمتدَّة تأمنيال

 مالت أجنبية مقابل من عُ  تأمنيإن ما حتصل عليه هيئات ال :المدفوعات ميزان تحسين في المساهمة

ؤدي إىل زيادة ت ،اليت متارسها تأمنيعمليات إعادة اللاخلدمات اليت تقوم �ا يف البلدان األجنبية و نتيجة 

 .3يساعد على حتسني ميزان املدفوعات و يساهم يف إتساع حجم التجارة اخلارجية امم الصادرات

 بإرشاد املؤمن هلم و توعيتهم باألساليب  تأمنيتقوم هيئات ال :تطوير طرق الوقاية والمنع المشاركة في

وقوع اخلطر والتقليل من اخلسائر اليت  احتمالبغرض احلد من  ،و تطويرها اكتشافهااحلديثة اليت مت 

مع هيئات أخرى من أحباث علمية بغرض  باالشرتاكهذا إىل جانب ما تقوم به  .هحتدث نتيجة حتقق

وأخريا حتث األفراد و .التوصل إىل أفضل الطرق لتقليل فرص اخلسارة و احلد من فداحتها يف حالة حتققها

  .4عن طريق ختفيض األقساط ملن يقوم بإتباع هذه الطرقالشركات على تطبيق طرق الوقاية و املنع 

 بإعادة املؤسسات أو األفراد إىل ما كانوا عليه قبل حتقق اخلطر  تأمنيوهنا تقوم شركات ال: حفظ الثروة

  .5أي حتييد األثر املادي للحادث

                                                           
  .79ص ،2003اإلسكندرية،مصر،،الدار اجلامعية ،  و رياضياته التأمني، ربه عبد إبراهيم يعل إبراهيم -1
  .34، مرجع سبق ذكره، صحربيقات عريقات -2

.93أسامة عزمي شقريي،مرجع سبق ذكره، ص - 3  

.116عيد أمحد ابو بكر، مرجع سبق ذكره، ص  - 4  

.70ص ،2003،دار الصفاء،عمان،إدارة الشحن والتأمني علي املشاقبة، حممد العدوان، - 5  
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   :فيما يلي تأمنيو تكمن األمهية اإلجتماعية لل: تأمينلل ةاالجتماعي األهمية /ثانيا

 إن كل شخص لديه رغبة أساسية غريزية ):األمان(يحقق األمان النفسي والعقلي للمؤمن له  تأمينال .1

 تأمنيفلفظ ال ،يقدم هذا األمان للمؤمن له والتأمني ،للحصول على األمان والطمأنينة النفسية والعقلية

وهلذا األمان يعطي الفرد الثقة على اختاذ القرارات  ،سواء بالغة العربية أو األجنبية مشتق من كلمة األمان

فاألمان الفردي يتجلى يف ختليص املؤمن له من اخلوف مما قد . دون قلق أو خوف ويعترب هذا عامال نفسيا

من من خماطره ألنه يف حالة وقوع اخلطر ، إذ أن الفرد الذي يؤمن على خطر احلريق يأْ أخطاريقع عليه من 

  .1هذا احلادث ضرار اليت تلحقه بسبباأل على يعوضه على ما تأمنيصل من شركة السوف حي) احلريق(

 ال له ناملؤمَ  أن هو تأمنيال به يتميز ما إن: الحوادث تقليل على والعمل بالمسؤولية الشعور تنمية .2

 هناك أن كما.منه ناملؤمَ  اخلطر حتقق يف رادةإ له نللمؤمَ  كان إذا ،تأمنيال فروع بعض يف التعويض يستحق

 الشروط هذه مثل ووجود معني، حد عن اخلسارة زادت إذا التعويض له ناملؤمَ  يستحق ال الفروع بعض

 أخرى جهة ومن اإلمكان، بقدر منه ناملؤمَ  اخلطر حتقق لتجنب الفرد لدى املسؤولية روح تنمية إىل تؤدي

 احلياة هلم يضمن امعاش ألسرته رتبيُ  احلياة على تأمنيال عقود، العقود هذه مثل بشراء الفرد قيام عندف

يف كافة أنواعه ينمي  تأمني، وهكذا جند الأسرته أفراد اجتاه باملسؤولية شعورلل تنميةً  إذ يعد مماته بعد الكرمية

   .2الشعور باملسؤولية لدى الفرد اجتاه نفسه واجتاه أسرته واجتاه جمتمعه

إىل توزيع اخلسارة املادية الكبرية اليت تصيب  تأمنياليؤدي : يؤدي إلى خلق التعاون بين األفراد تأمينال .3

نتيجة حتقق اخلطر إىل املؤمن هلم مجيعا بطريقة غري مباشرة، وذلك بتحمل كل منهم جزءا ني منحد املؤَ أ

  .بسيطا من هذه اخلسارة

ط اليت وذلك عن طريق تنازل املؤمن له عن منفعة آنية واملتمثلة يف جمموع األقسا:االحتياط المستقبلي .4

  .جة حتقق اخلطر املؤمن له مستقبالمقابل حصوله على تغطية تأمنية وجرب الضرر إن وقع نتي ،يقدمها

االجتماعي من خالل املخططات املرسومة  تأمنيوهذا ما تقوم به هيئات ال :محاربة الفقر والبطالة .5

 .األفراداالجتماعية اليت يواجهها  خطارلتخفيف وقع العجز والشيخوخة وغريها من األ

 ةيتأميناللنا األمهية القصوى و كذا األبعاد املختلفة اليت تأخذها العملية  تتجلىمن خالل كل ما سبق عرضه و    

من  تأمني، ولكي تتمكن شركات العلى حد سواء املنشآتو لألفراد على أكثر من صعيد و ملا توفره من محاية 

                                                           

.48ص ،2001،دار الثقافة، عمان، األردن،  ،عبد القادر العطري، التأمني الربي يف التشريع - 1  
  .113ص،مرجع سبق ذكره، ربه عبد إبراهيم يعل إبراهيم -2
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ستمراريتها و او جب عليها هي األخرى ضمان تكون يف مستوى تطلعا�م، تغطية تأمينية  إرضاء عمالءها وتوفري

من توفري احلماية املرجوة منها،  هاإضافية متكن ماليةعن طريق اكتساب قدرة  إال تأتى بالطبعوهذا لن ي استقرارها

ها الدفع اإلضايف بحث عن وسائل وقنوات تدعم �ا نشاطها التأميين و متنحن لزاما على شركات التأمني الهلذا كا

أكرب متنفس هلذه الشركات و أول ما تفكر القيام به و هذا حفاظا على مكاسبها  تأمنيعملية إعادة الفكانت 

  .وحتقيقا ألهدافها

  تأمينال إلعادةمدخل عام : المطلب الثاني 

اليت حيتاجها املؤمن اإلستعابية قدم القدرة فهي تُ  بل وحيويا يف صناعة التأمني التأمني دورا هاما إعادةتلعب 

ويف كل فرع من . تأمنيال إعادةكن يف استطاعته تغطيتها لوال وجود اليت مل ي خطاراأللتغطية  )تأمنيشركة ال(املباشر

 أنها بعيدا عما ميكن تأمينمن درجة اخلطورة بطبيعتها ما جيعل  أوهلا من الضخامة  أخطارفان مثة  تأمنيفروع ال

حيث ناقالت النفط اهلائلة ،ليست قليلة أبدا خطاراألن مثل هذه إهذه ف أيامناويف  ،بذا�اتأمني تتحمله شركة 

 خطاراألضخامة  عن أمثلةها لُ كُ   من األخطار، ومصانع البرت وكيماوية وغريهار الطائرات العمالقة وحمطات التكريو 

 تأمنيال شركات تلجأن من توفري هذه التغطية ولكي تتمك عليه و  .تغطيتها من شركة التأمني طلبيُ  أناليت ميكن 

 ذلك ،عليها املؤمن اءياألش ميق يف التوازن قيحتق عا�ا وياست طاقة يف بالتوسع هلا تسمح اليت و التأمني إعادة إىل

 املتبقي اجلزء عن نازلتت منها و جبزء فتحتفظ منها املؤمن خطاراأل حتقق عن ا�ايمسؤول حتدد تأمنيال شركة نأل

  .تأمنيال إعادة لشركة

  تأمينإعادة النشأة و تطور عن  ةتاريخيلمحة :الفرع األول 

 تمسؤوليانفسه،إذ أن املؤمنني مل يكونوا يف املاضي يقبلون  تأمنيمصاحبا لظهور ال تأمنيإعادة الظهور  لقد كان

التجارة البحرية  انتشارمع  انتشرقد   تأمنيونظرا ألن ال. تزيد عن مقدار ما ميكن أن يتحملوه من خسائر متوقعة

 1370فيه التجارة يف احلوض األبيض عام  ازدهرتترجع للوقت الذي  تأمنيفإن أول وثيقة تضمنت إعادة ال

 دعىي بالشمال و ناءيم أقدم ( ECLUSE)لكلوز  إىلمن جنوا إىل (حبري لرحلة طويلة  تأمنيعندما ظهرت وثيقة 

املؤمن  حتفظإبينما ) يف احمليط األطلسي(اجلزء  األكثر خطورة من الرحلة  تأمنيو أعيد  ، )SELUIS(  ايحال

  .1األصلي حلسابه بذلك اجلزء األكثر أمانا من الرحلة والذي مت يف البحر األبيض املتوسط
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كانت مركز   جنوهبينها، فإننا جند أن  تأمنيو ظروف عقده و املدن اليت أعيد ال تفاقاإلغري أنه بدراسة هذا 

النشاط التجاري يف القرن الرابع عشر بني موانئ شرق البحر املتوسط املختلفة و بني املوانئ اليت تقع بالقرب من 

إجنلرتا يف إحدى املواقع الفرنسية بالقرب من هته  انتصرتحبر الشمال، و مدينة لكوز هي مدينة هولندية وقد 

، حيث أن 1453-1337من  اوإجنلرت عام و اليت كانت بني فرنسا  ةئاملاأي يف بداية حرب  1340املدينة يف سنة 

املخاطر اليت كانت تتعرض هلا السفن والبضائع من جنوة إىل لكوز أو العكس بسبب هذه احلرب كانت الدافع 

جزء من املخاطر اليت قبلوا حتملها خالل الرحلة، و هذا يؤكد أن  تأمني إلعادةالذي دعى املؤمنني املباشرين 

 أخطارقامت ملواجهة  تأمنيفكرة إعادة الأي أن  ،تأمنيعام هي السبب الرئيس لظهور إعادة ال ةاملائحرب  أخطار

و مل يأخذ . احلال كذلك خالل القرنني اخلامس عشر والسادس عشر واستمرغري عادية مل تكن موجودة من قبل 

  .خالل القرنني السابع عشر و الثامن عشراملباشر يف  تأمنينطاق ال اتساعينتشر إال بعد  تأمنيإعادة ال

 تأمنيعن طريق إعادة جزء من عملية ال ،ترتبط خالل هذين القرنني بتحقيق الربح تأمنيو كانت فكرة إعادة ال

البحري، مما دعى إجنلرتا إىل إصدار قانون  تأمنيوكان ذلك منتشرا بالنسبة لل احملصل القسط مناملباشر بقسط أقل 

و يرجع ذلك إىل االعتقاد السائد يف ذلك احلني إىل أن إعادة البحري، تأمنيعمليات إعادة المينع  1746سنة 

 من جزء تأمني إعادة(  تأمنيية و هي إحدى املبادئ األساسية يف التأمينهي عقود تفتقد للمصلحة ال تأمنيال

نظم  استقرتم بعد أن  1864واستمر املنع حىت عام  .)احملصل القسط من اقل بقسط املباشر التأمني عملية

أو  تأمنياملباشر من حيث مبالغ ال تأمنينطاق ال اتساعإىل  باإلضافةو أخذت طابع التضامن الدويل  تأمنيإعادة ال

  .ال يقوم على حتقيق الربح تأمنياألنواع اليت يغطيها، مما دعا إىل وجود إعادة 

انتشاراً مطردا ،  تأمنيبداية حقيقية إال يف بداية القرن التاسع عشر بعد أن انتشر ال تأمنيومل تبدأ عمليات إعادة ال

تتم بني املؤمنني  إلعادةابل كانت عملية  ر شركات متخصصة يف إعادة التأمنيومل تكن هناك يف بادئ األم

  .1االختياريةورة يف الطريقة حىت أوائل القرن التاسع العشر حمص تأمنيوكانت الطرق املتبعة يف إعادة ال ،األصلني

في فرنسا بدأت مزاولة إعادة ف ،البحري كما يف إجنلرتا كن هناك حترمي لعمليات إعادة التأمنيأما يف أوروبا فلم ي

كانت معروفة   تأمنيو هناك من الدالئل ما يشري إىل أن إعادة ال لنصف الثاين من القرن السابع عشريف ا تأمنيال

  .1840و يف النرويج منذ عام  1775يف الدمنارك عام 

                                                           

.17، ص 2001أمحد وجدي زريق، فؤاد إبرهيم اجلوهري، إعادة التأمني،مطابع الدر البضاء ،مصر،  - 1  
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احلريق كان املؤمنون يقبلون فقط ما ميكنهم االحتفاظ به، و  تأمنيات احلريق فإنه عند بداية مزاولة تأمينأما يف 

احلريق يف  تأمنيو كانت أول إشارة إىل إعادة . تأمنيو ليست إعادة ال تأمنيعلى ذلك كانت هناك املشاركة يف ال

، كما أن أول 1813حريق يف نيويورك عام  تأمني، مث يف شركة 1778ركية يف كوبنهاجن  عام سجالت شركة دامن

  .1821حريق كانت عام  تأمنيية إعادة إتفاق

االختيارية يف القرن التاسع عشر و   تأمنيبدأت عمليات إعادة  تأمنياحلوادث و هو أحدث أنواع ال تأمنيو يف 

وادث شخصية فيما يزيد عن مبلغ معني للركاب املسافرين على إحدى احل تأمنيكانت أوىل العقود يف إعادة 

  .السفن املتجهة من إجنلرتا إىل نيوزيلندا

و زيادة  تأمنيرتفاع مبالغ الإا إال يف القرن التاسع عشر عند � تأمنيات احلياة فلم تتطور إعادة التأمينو أما عن 

عن  1858يف هذا الفرع  إىل عام  تأمنيية إعادة  إتفاقتاريخ أول مببالغ  كبرية، و يرجع  تأمنيالالطلب على وثائق 

على  تأمنياليات إعادة إتفاقأما يف إجنلرتا فلم تستخدم  ،1865اليت بدأت نشاطها عام ) سويسري( طريق شركة 

  .1ياة إال بعد احلرب العاملية األوىلاحل

شى مع احىت ميكن أن تتم تأمنيالوسيلة و الغاية من إعادة ال اختلفتأما بعد منتصف القرن التاسع عشر فقد 

و ضخامة قيم  لتطور الصناعة راجع هذا و ا،ية دوليتأميناملباشر و إشباع احلاجات ال تأمنياالتساع يف عمليات ال

  :يلي تطور إعادة التأمني يف ما و ميكن تلخيص.املباشر و تعدد أنواعه تأمنيمبالغ ال

 1821بني شركتني أوروبيتني يف سنة  ياتإتفاقحيث ظهرت أول  تأمنيكأساس يف إعادة اليات  تفاقظهور اإل.  

  متخصصة لكنها مل  تأمنيال إلعادةاملباشر األملانية أول شركة  تأمنينظمت إحدى شركات ال 1843يف سنة

  .1843تكن منفصلة عنها سنة 

  ظهرت احلاجة املاسة  نةياملد من ريكب جزء إتالف إىل أدى الذي و م1842بأملانيا  جهامبور بعد حريق

األملانية  شركة كولونياوهي  تأمنيال إلعادةأول شركة  1846فأنشئت عام  إلنشاء شركات إعادة متخصصة،

يف سنة  تأمنيال إلعادةكما ظهرت أيضا شركة فرنكفورت .وقد أنشئت برؤوس أموال فرنسية  تأمنيال إلعادة

  .1862وتبعتها شركت جمديرج سنة  1851

  1870و تبعتها شركات أخرى يف سنة  تأمنيال إلعادةم أنشئت الشركة السويسرية  1863ويف عام
2.  

                                                           

.164-163علي حممود بدوي، مرجع سبق دكره، ص - 1  

.18فؤاد إبرهيم اجلوهري،مرجع سبق ذكره،ص أمحد وجدي زريق، - 2  
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ري  - ميونيخ مقصورة على األسواق احمللية، إىل أن أنشأت شركة تأمنيو بصفة عامة كانت عمليات إعادة ال   

و بظهور هذه  ، جانب السوق احمللياليت بدأت تعمل يف األسواق العاملية إىل 1880يف عام  تأمنيال إلعادة

و اليت تسري  تأمنيبالطابع الدويل و ظهرت املبادئ العلمية لعمليات إعادة ال إلعادةعمليات ا تسمتإالشركة 

باشر األمر الذي امل تأمنيالشركات  اءحىت اآلن،باإلضافة إىل قيامها باملسامهة يف إنش إلعادةعليها شركات ا

هته الشركة بسرعة و مدت  ازدهرتو قد . ساعدها على اإلشراف عليها و احلصول على أفضل العمليات

  .1ملالرائدة يف العا إلعادةالواليات املتحدة و تعترب اليوم من أكرب شركات ا إىلنشاطها 

 2:ةيالتال لألسباب ةيقو  تأمني إعادة شركات ظهور تأخر فقد باجنلرتا أما

 ثيحب ،خطارباأل االكتتاب أجل من تأنشأ أفراد من جمموعة تضم هيئة عن وهي عبارة  دزياللو  مجاعة وجود -

 .تأمنيال إعادة إىل اللجوء إىل احلاجة دون و ةياملال مقدرته حدود يف اخلطر من حمدودة أجزاء عضو كل تحملي

 .على سبيل التبادلنها يب مايف تأمنيال بإعادة املباشر التأمني شركات اميق -

 ةيالعامل احلرب ةيبدا حىت أجنبية الشركات على التأمني إعادة اتيعمل يف زيياإلجنل تأمنيال إعادة سوق اعتماد -

  .األوىل

يت سرعان ما انتشرت يف ال إلعادةتواىل بعد ذلك إنشاء شركات ابالعامل و  التأمني إعادة صناعة تطورت هكذا و

  . تأمنيالصناعية، إذ ترتب على ذلك زيادة ضخمة يف إسنادات إعادة ال اندمعظم البل

  تأمينمفهوم إعادة ال: الفرع الثاني

و إن تقاربت يف املعىن أو تطابقت يف بعضها و من هذه  تأمنياختلفت عبارات الباحثني يف تعريف إعادة ال    

  : نذكر ما يلي التعريفات

لتزام املؤمن إيتحمل جزءا من  بأن تأمنيمبقتضاه يتعهد معيد ال تأمنيبني املؤمن املباشر و معيد ال إتفاق هو

  ،تأمنياملباشر و الذي يتمثل يف التعويض، على أن يقوم املؤمن املباشر بدفع جزء من القسط إىل معيد ال

  .3تأمنيويسمى هذا اجلزء من القسط بقسط إعادة ال

                                                           

.164علي حممود بدوي،، مرجع سبق ذكره،ص -
1  

.18بق ،ص اسالرجع املأمحد وجدي زريق، فؤاد إبرهيم اجلوهري، - 2  

  .187، ص 2008األردن ، –، عمان التأمني و إدارة اخلطر النظرية و التطبيقحريب حممد عريقات، سعيد مجعة عقل،  -3
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اليت  تأمنيهي عملية مقامسة للمسؤولية عن اخلطر املؤمن منه و نتائجه، بني شركة ال منيتأالإن عملية إعادة 

وتتم هذه . تأمنيواليت توصف مبعيد ال تأمنيتوصف بالشركة املسندة، وبني شركة متخصصة هي شركة إعادة ال

 تأمنيالعملية مبوجب عقد تلتزم  الشركة املسندة مبوجبه بأن تأخذ على عاتقها مسؤولية تغطية جزء من قيمة 

لكي يتوىل املسؤولية عن تغطيته مقابل جزء يتناظر  تأمنيوتسند اجلزء الباقي من هذه القيمة إىل معيد ال ،اخلطر

 تأمنيه بعملية اإلسناد كما يعرف اجلزء الذي حتتفظ به شركة الوتعرف عملية املقامسة هذ.تأمنيمعه من قسط ال

من اخلسارة الناجتة  االعقد جزءونتيجة ذلك يتحمل كل من طريف هذا .باالحتفاظاخلطر  تأمنيحلسا�ا من قيمة 

  .1عن وقوع احلوادث املرتبطة باخلطر املسند و مبقدار حتدده شروط العقد

عليه مبوجب  تأمنيعلى نفس اخلطر الذي مت ال) األصلية ل عن وثيقة التأمنيومستقمنفصل (جديد  تأمنيهو عقد 

 تأمني، و مبوجب هذا العقد اجلديد الذي يسمى عقد إعادة التأمنياألصلية اليت تصدرها شركة ال تأمنيوثيقة ال

األصلية اليت تصدرها،  تأمنيعلى تعويض الشركة املتنازلة عن خسائرها اليت قد تنشأ من وثائق ال تأمنييوافق معيد ال

�دف إىل  تأمني، لذا فإن إعادة التأمنيوذلك يف مقابل قسط أو مبلغ من املال تدفعه الشركة املتنازلة إىل معيد ال

 سرتدادإ، مبعىن تأمنيمن اخلسائر احملتملة لوثائقها عن طريق حتويل تلك اخلسائر إىل معيد ال تأمنيمحاية شركات ال

 .2مني مقابل قسط تدفعه لهمعيد التأخسائرها من 

على أنه وسيلة لتفتيت اخلطر وتوزيعه على عدد كبري من  تأمنيمفهوم إعادة المن التعاريف السابقة ميكن تلخيص 

 تأمنيواحدة أو سوق  تأمنيإذا حتقق اخلطر ال تتحمله شركة  ، حيثداخل الدولة أو خارجها تأمنيشركات ال

هذا من جهة و  تأمنيتلفة وعدة أسواق، وبذلك يصبح اخلطر قابال للواحد بل تتحمله عدة شركات يف دول خم

يساعد املؤمن املباشر على أن يتفادى اخلسائر املالية الضخمة اليت ميكن أن ترتتب عن حتقق اخلطر من جهة 

ومنه  فإن إعادة . ما يتجاوز قدر�ا اإلستعابية تأمنييف اخلطر كله مث تعيد  بُ تِ كتَ تَ  تأمنيأخرى، أي أن شركة ال

  .3على أوسع نطاق خطارعن طريق توزيع األ االقتصاديةتؤدي دورا يف غاية األمهية من الناحية  تأمنيال

  :هي أساسيةعناصر وتتكون عملية إعادة التأمني من عدة 

 تأمنياليت تقبل اخلطر من طالب الهي الشركة  ):أو الشركة المسندة أو المتنازلة(المباشر  تأمينشركة ال 

، وهي الشركة اليت تقوم بإسناد تأمنيو هي املسئولة وحدها أمامه يف الوفاء بالتزاما�ا مبوجب عقد ال
                                                           

.21،ص �2008يج شكري ،إعادة التأمني بني النظرية والتطبيق ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان األردن ، �اء  - 1  

.3، ص2011نبيل حممد خمتار ، إعادة التأمني، دار الفكر اجلامعي ا،إلسكندرية ،  - 2  

.، بتصرف390،ص2006إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه،مبادئ التأمني ،الدار اجلامعية اإلسكندرية ، - 3 



	الفصل األول                                                 األساس النظري للتأمین و إعادة التأمین
 

 20 

مباشر أو  تأمنيهو شركة  تأمنيسواء كان معيد ال تأمنياليت تزيد عن طاقتها اإلستعابية إىل معيد ال خطاراأل

  .1 تأمنيشركة متخصصة يف إعادة ال

 أو  تأمنيوقد تكون هيئة مهمتها األساسية إعادة ال تأمنيوهي اهليئة اليت تقبل أعمال إعادة ال: تأمينمعيد ال

  .ية األخرىتأمينإىل جانب أعماهلا ال تأمنيمتارس نشاط إعادة ال

  تأمنيوهو املبلغ الذي يتنازل عنه املؤمن األصلي إىل هيئة إعادة ال: هتأمينالمبلغ المعاد.  

 الذي إتفق املؤمن األصلي مع املؤمن له على دفعه عند تأميينوهو الفرق بني املبلغ ال: المبلغ المحتفظ به 

  .تأمنيه لدى هيئة إعادة التأمينوقوع اخلطر واملبلغ املعاد 

 املباشر لتغطية املصاريف اليت حتملتها يف تأمنيوهو ذلك املبلغ الذي تتقاضاه هيئة ال :تأمينعمولة إعادة ال 

  .سبيل حصوهلا على تلك العملية

 2تأمنيبني هيئتني مها املؤمن األصلي وهيئة إعادة ال إتفاقو هو :تأمينعقد إعادة ال. 

  تأمينإعادة ال وظائف: الفرع الثالث

 خطارويف الوقت نفسه تسعى جاهدة لتغطية هذه األ ،خمتلفة القيمة أخطاريف  باالكتتاب تقوم شركات التأمني

 خطارخاصة القادرة على توليد خسائر كبرية قد تعرض تواز�ا املايل للخطر ورمبا تذهب �ا حلد اإلفالس، كاأل

الكبرية مثل الطائرات و املصانع الكبرية وحنو ذلك، الن تعويضا�ا عند حتقق اخلطر املؤمن منه قد تتجاوز 

  .إمكانيا�ا املالية

جزء من أمواهلا اخلاصة والذي ستخاطر بفقدانه خالل دورة ما و بأي معرفة  تأمنيفكان لزاما على شركات ال

حتقق خطر ما وبالتايل حتديد  احتمالأي  االحتماالتهو حساب  تأمنيهلذا كان أساس ال ،ستفقده احتمال

ولكن غالبا ما حيدث  .املطلوب حتصيله من املؤمن هلم تأمنيلتحدد على ضوء ذلك قسط القيمة اخلسارة الناجتة 

بالفروق،  االختالفختالف يف نتائج اإلحصاء النظرية عن النتائج الفعلية اليت حتصل يف الواقع، ويطلق على هذا ا

اليت جيمعها املؤمن يف حمفظته يؤدي  خطارفإن اختالف األ ،تأمنيفمهما بلغت دقة اإلحصاءات لدى شركات ال

إىل حدوث فروق يف نتائج هذه اإلحصاءات،  وقد تكون هذه الفروق كبرية مما يهدد نشاط املؤمن، لذلك فإن 

                                                           

.252عيد أمحد أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص -   1  

. 171أسامة عزمي سالم، مرجع سبق ذكره،ص -    2  



	الفصل األول                                                 األساس النظري للتأمین و إعادة التأمین
 

 21 

 احتمال استبعادوكذا  خطارهذا األخري يبحث دوما عن أجنع الوسائل اليت حتقق له قدرا من التناسق بني األ

   .ميكن قل  ماأوجتعله  اإلفالس

وسيلة أو  استعمالإىل  التأمني اتشركتلجأ : تأمينشركات التحقيق التناسق بين األخطار في سائل و / أوال

  :1لتحقيق ذلك و هي  أكثر من الوسائل التالية

لكن قد تعرض نفسها بأن تكون يف وضع تنافسي غري  خطاراخلاصة بتغطية األ تسعري�اإما تقوم برفع  .1

   .جيد

الكبرية والعالية القيمة اليت ينشأ عن حتققها خسارة كبرية ال قدرة هلا على  خطارعلى األ تأمنيوإما ترفض ال .2

العريقة متلك  تأمنيحتملها،هذا األمر و إن كان ال حيدث عمليا يف الكثري من احلاالت كون شركات ال

شئة لنقص يف مالء�ا النا تأمنيها، إال أن ذلك ال مينع بعض شركات الأخطار ية متفاوتة يف قيم تأمينحمافظ 

حتوطا من اخلسائر الكبرية اليت تعرضها  ،الكبرية املعروضة عليها أخطار�ا الفنية من رفض بعض و خرب 

  .  هنا كذلك ستعرض نفسها خلطر احلد من عملية االكتتاب وجعلها تقتصر على بعض العمالء لإلفالس و

رتفاع قيم عادية وهذا ليس سهال يف مجيع األحوال إلالغري ال خطاره األحتياط كبري تواجه بإوإما أن تكّون  .3

  .تأمنيحتياطي شركة الإبشكل ال يتناسب مع  خطاربعض األ

االقرتاين  تأمنيوتقسم الباقي بني مؤمنني آخرين عن طريق العلى جزء من اخلطر  وإما أن تقتصر مسؤوليتها .4

وهذه الطريقة ليست سهلة على املؤمن و املؤمن هلم من حيث صعوبة حصوهلم على التعويض  ،)املشرتك(

رتفاع كلفة مثل هذه الطريقة عليهم إداريا وماليا وهذا ما سيخلق هلا نوع من تأمني متعددة و إمن شركات 

 . عدم االستقاللية

تأمني، عنه إىل آخر عن طريق إعادة ال وأخريا قد تقبل الشركة اخلطر بأكمله مث تنقل جزءا من مسؤوليا�ا .5

 تأمنيلنفسها حدا أعلى اللتزاما�ا من اخلطر الذي تقبله يف وثيقة  تأمنيالطريقة تضع شركات الفبهذه 

حلد الكبرية اليت تعرض عليها مبا يزيد عن هذا ا خطار، فهي ال ترفض األتأمنيواحدة أو يف فرع من فروع ال

 . إلعادةد منها  بأحد أشكال االزائ تأمنيبل تقبلها وتعيد 

                                                           

.6، ص2005، ، ديسمرب88، عددأمني عبد اهللا، دور إعادة التأمني يف أسواق التأمني، جملة الرائد العريب - 1  
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من خالل ما سبق عرضه عن خمتلف الوسائل اليت تلجأ هلا شركات التأمني من  :تأمينوظائف إعادة ال/ثانيا

أجل حتقيق التناسق بني األخطار، كانت عملية إعادة التأمني هي أفضل و سيلة لتحقيق ذلك و هلذه التقنية 

  :1يف ما يليوظائف عدة ميكن أن نذكرها 

لشديدة يف نتائج املباشر من التقلبات ا تأمنيهي محاية شركات ال تأمنيال إلعادةإن الوظيفة الرئيسية  .1

ختتلف من سنة ألخرى  تأمنيفمن املعروف أن حجم اخلسائر اليت تتعرض هلا حمافظ ال ،األعمال السنوية

، و كنتيجة قانون األعداد الكبرية كنتيجة للعجز عن تطبيقبسبب التفاوت يف عدد اخلسائر أو حجمها  

روف، كحدوث زلزال مفاجئ وكنتيجة  للظروف احمليطة، على سبيل العكسية يف  التوقعات والظللتقلبات 

املثال زيادة معدالت التضخم وزيادة التعويضات اليت تصدرها احملاكم، وتغري القوانني لصاحل العمال 

فإن الشركة املباشرة سوف يقع عليها مباشرة عبء مني تأويف حالة عدم وجود إعادة ال .واملصابني

تعمل على نقل عبء اخلسائر الكبرية  تأمنياالختالف يف نتائج األعمال من سنة ألخرى، ولكن إعادة ال

م اخلسائر اليت ويبقى للشركة املباشرة حصتها من املبالغ اليت احتفظت �ا، حيث أن حج تأمنيإىل معيد ال

تؤدي  تأمنيلذا فإن إعادة ال.حتفاظها ومع أوضاعها املاليةإتكون متناسبة مع حدود  نيتتحملها شركة التأم

إىل تدمري ) مثل الزلزال أو العاصفة( حبيث ال يؤدي حادث واحد تأمنيإىل االستقرار املايل لشركات ال

  .واحدحادث استقرارها املايل من خالل تراكم املطالبات الناجتة عن 

الوطين لدولة ما إىل خارج حدود  االقتصادعلى توزيع عبء اخلسائر اليت يتعرض هلا  تأمنيتساعد إعادة ال .2

يف العامل وتتضح أمهية هذا الدور  تأمنيحيث تشرتك يف حتملها العديد من شركات وهيئات إعادة ال ،الدولة

على  تأيت قد اليت االنفجاريف حالة الكوارث الطبيعية وكذلك يف حالة حوادث احلريق أو  تأمنيال إلعادة

بذلك فإن النتائج السيئة يف البلد املنكوبة  و .احد املصانع الضخمة أو مصايف النفط مثال يف أحد الدول

وهذا  ك تطبيقا لقانون األعداد الكبريةميكن ختفيف آثارها بالنتائج اجليدة يف البالد األخرى غري املنكوبة وذل

                           .خطارما يسمى التوزيع اجلغرايف لأل

كبرية تزيد   أخطاراملباشر حبيث متكنها من قبول  طاقات إستعابية كبرية لشركات التأمني تأمنيتوفر إعادة ال .3

�ا،  االحتفاظقد ال ترغب الشركة املباشرة يف  أخطارعن طاقتها اإلحتفاظية، وكذلك متكنها من قبول 

ميكن  تأمنيال إلعادةوال شك أن هذا الدور  .ها بالكاملتأمينعادة وبالتايل فإ�ا تقبلها لتوفر إمكانية إ

                                                           

.،بتصرف5-4،ص1991 ،ويذريب،لندنعادل داود، مقدمة يف إعادة التأمني، دار  - 1  



	الفصل األول                                                 األساس النظري للتأمین و إعادة التأمین
 

 23 

املباشر من زيادة نشاطها وتوسيع عمليا�ا حبيث يتحسن مركزها املايل، وكذلك فإن إعادة  تأمنيشركات ال

تسهل على املؤسسات الصناعية الضخمة أو شركات املالحة والطريان على سبيل املثال إسناد مجيع  تأمنيال

إىل التعامل مع العشرات بل رمبا املئات من  االضطرارواحدة، بدال من  تأمنيإىل شركة  تأمنيعمليات ال

  .  تأمنيشركات ال

وذلك أن هيئات الرقابة واإلشراف  ،التمويليأيضا بدور هام ميكن أن نطلق عليه الدور  تأمنيإعادة ال تقوم .4

خمصوما منها األقساط (تفرض عليها حد أدىن للمالءة حبيث أن صايف األقساط  تأمنيعلى شركات ال

احلرة، و يف  االحتياطاتاملال و جيب أن ال تزيد عن نسبة معينة من قيمة رأس ) تأمنياملسندة إىل معيد ال

من  صايف األقساط وميكن شركة التأمني خيفض من رقم تأمنيإىل معيدي الهذه احلالة فإن إسناد العمليات 

، و يف حاالت أخرى فإن هيئات الرقابة واإلشراف اهلاملية دون احلاجة إىل زيادة رأس توسيع حمفظتها اإلمجا

 ،السارية خطارجهة األاملو  احتياطيبنسبة معينة من صايف األقساط لتكوين  باالحتفاظ تأمنيتلزم شركات ال

من األقساط الصافية بعد خصم  ةمؤوياملطلوب تكوينه حيتسب كنسبة  االحتياطيويف هذه احلالة أيضا فإن 

من توسيع عمليا�ا دون احلاجة إىل زيادة  تأمنيوبالتايل تتمكن شركة ال ،تأمنياألقساط  املسندة إىل معيد ال

 .رأمسال الشركة

 عديدة لسنوات مرتاكمة خربات لديها تأمنيإن شركات إعادة ال :تأمنيال معيد من اخلربة على احلصول  .5

 تأمنيال شركة تعرض على ماعندف ،تأمنيال إلعادة شركة ميونخ مثل مئة سنة من أكثر إىل بعضها يصل

 على واحلصول تأمنيال معيد خربات من االستفادة تستطيع فإ�ا وال متلك معرفة جيدة عنها، جديدة أخطار

 جديدة، جغرافية مناطق يف أخطارقبول  وعند.اتتأمينال من األنواع هته يف مثل لالكتتابالفنية  املشورة

 طبيعة عن خربة لديها ليست وبالتايل عملها مركز عن بعيدة مناطق يف فروع فتح تأمنيال شركة تقرر فقد

 أخطار تأمني كذلك عند .املناطق تلك يف املعيد خربة من االستفادة وتستطيع املناطق، تلك يف خطاراأل

 موقع على الكشف ومنها هتأمين قبل اخلطر كثرية عن فنية معلومات يطلب تأمنيال معيد فإن كبرية، مببالغ

كما .خطور�ا درجة تقدير وكيفية الكبرية خطاراأل تأمني يف خربة على تأمنيحتصل شركة ال وبالتايل اخلطر

ملزاولة نشاطها، إذ يقدم املعيد هلا اخلربة الفنية  ةالالزم اخلربة إىل تفتقر النشأة حديثة تأمنيشركات الأن 

 .ستمرارهاإاليت متكنها من التحكم يف نشاطها وضمان  ةالالزم

طاقتها  تقع ضمن تأمنيمببالغ  و عديدة تأمني وثائق تأمنيال شركة تصدر قد :مالرتاك من احلماية .6

 تلك يف خطر وقوع وبالتايل املنطقة نفس يف مركزة أخطار تغطي قد الوثائق هذه بعض أن االستيعابية،إال
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 الرتاكم من تأمنيال شركة وحلماية.احلادث لنفس وثيقة من أكثر مبوجب تعويضات دفع إىل يؤدي قد املنطقة

 تأمنيال ملسؤولية شركة األقصى احلد حتديد يتم حبيث إلعادةايات إتفاق أنواع بعض برتتيب الشركة تقوم

ويتم ترتيب . عليه متفق صىلغاية حد أق تأمنيومما يزيد عن ذلك يتحمله معيد ال ،تراكم اخلطرعن  النامجة

 تأمنيرتاكم لمن الحماية للية إتفاقترتيب  فمثال يتم خطاريات لكل نوع من األتفاقهذا النوع من اإل

 .البحري  تأمنيللرتاكم من ال أخرى للحماية يةإتفاقالكوارث الطبيعية و 

  عن النظم المشابهة له  تأمينتميز إعادة ال: الفرع الرابع

  : 1ما يلي تأمنين ما قد يشتبه بنظام إعادة الإ

شرتاك أكثر من شركة ىف إويعىن ذلك  :)املشرتك تأمنيأو ما يعرف بال(االقتراني  تأمينوال تأمينإعادة ال/أوال

 ،املؤمن له شركة مسئولة عن حصتها مباشرة أمامتغطية خطر معني ويكون املؤمن له على علم بذلك وتكون كل 

ث انه يف حال وقع حي. تلتزم فيها كل شركة حبصتها يف التعويض تأمني مجاعية مصدرةو ذلك من خالل وثيقة 

مع  تأمنيفتتعدد عقود ال، ضامننيه يرجع املؤمن له على كل مؤمن حبدود حصته فقط فهم غري متمناخلطر املؤمن 

  .املؤمن له

على اجلزء  تأمنيعيد التعلى كل اخلطر مث مع املؤمن له  ااملباشر وحده شركة التأمنيتعاقد ت تأمنييف إعادة ال بينما

فإذا  ،يف مواجهة املؤمن له عن كل اخلطر اوحده مسئولةبقى تلدى شركة إعادة تأمني و  االزائد منه عن قدر�

عقد  هناك تأمنيأي يف إعادة ال، معيد التأمني مع اصفي حسا�تدفع التعويض للمؤمن له مث توقعت الكارثة 

ويف الوقت ذاته ، للمطالبة بالتعويض يهالى أساسه يرجع املؤمن له علعشركة التأمني تأمني واحد بني املؤمن له و 

  .تأمني وهذا ال عالقة للمؤمن له بهبني املؤمن ومعيد ال تأمنييكون هناك عقد إعادة 

 تأمنيفاملؤمن له بإعادة ال ،االقرتاين تأمنيعلى ال تأمنيواملؤمن املباشر يفضلون إعادة الن كل من املؤمن له إفومنه 

نظرا هلامش  تأمنيواملؤمن يفضل إعادة ال ،معقدة بتعامله مع مؤمن واحد اتط على نفسه ويتجنب عمليسِ بَ يُـ 

لكنه ال يستطيع يف  .تأمنيالة احلرية الذي يتمتع به فهو غري مضطر النتظار موافقة املؤمن له على عملية إعاد

                                                           

  : خالل الرابط نقانونية، م ة، مدونحسام حطاب، إعادة التأمني  .1
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للعديد من ) املؤمن له(االقرتاين يكون مضطرا لتقدمي زبونه  تأمنياالقرتاين جتاهل هذه املوافقة كما انه بال تأمنيال

  .املؤمنني املنافسني له 

و حوالة احملفظة عمليتان خمتلفتان متاما من حيث مضمون   تأمنيإعادة ال :حوالة المحفظة و تأمينإعادة ال /ثانيا

إمنا هي ال تعدو أن تكون عملية نقل لكل أو   ،تأمنيكل منهما إذ ال تعد حوالة احملفظة ضمانة من ضمانات ال

احملال إليها  تأمنيأخرى فيرتتب على هذا النقل أن تؤول إىل شركة ال تأمنيإىل شركة  تأمنيبعض عقود شركة 

فتصبح الشركة احملال إليها دائنا �موع املؤمن هلم مبوجب العقود  ،وق وااللتزامات اليت على الشركة احمليلةاحلق

عبارة عن  تأمنيبينما عملية إعادة ال. حمليلاملنقولة بااللتزامات اليت عليهم ومدينا هلم باملبالغ اليت تعهد �ا إليهم ا

ر عمليا من شركة ألخرى وبالرغم من كون عملية حوالة احملفظة أمر ناد نيتأممشاركة باملخاطر وليس حتويال لوثيقة 

ية يف حاالت خمتلفة منها حالة اندماج تأمينويلجأ املؤمن احمليل لتحويل حمفظته ال.نعهمل إال انه جائز إذ ال وجود

 تأمنيعن إعادة ال حوالة احملفظة ختتلف و ،أو يف حالة أرادت شركة وقف نشاطها يف فرع معني تأمنيشركتني لل

  .مبأ�ا حتتاج ملوافقة املؤمن هلم لكي تكون نافذة حبقه

مما سبق ذكره تتضح األمهية البالغة اليت تكتسيها عملية إعادة التأمني ملا توفره من إمتيازات و ُوفرات لشركات    

من هلم، كما أن العالقة اليت جتمع التأمني حاهلا يف ذلك التغطية التأمينية اليت متنحها شركات التأمني املباشر للمؤ 

ال بد أن توثق و تنظم بعقد جيمعهما يربز حقوق و التزامات كل طرف شأن ذلك  شركة التأمني و معيد التأمني

و كذا خصائصه  فيما  العالقة اليت جتمع طالب التأمني بشركة التأمني املباشر و سنحاول دراسة عقد إعادة التأمني

  .يأيت

  عقد إعادة التأمين :المطلب الثالث

إلتزامات  املبادئ القانونية اليت حتكم هذا العقد ،تأمنيالتعرف على عقد إعادة اليف هذا املطلب سنحاول    

  .املتعاقدين وكذا اآلثار املرتتبة عن إفالس أحدمها
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  تأمينتعريف عقد إعادة ال:الفرع األول 

بأن يعوض الطرف  ،تأمنيبأنه عقد يتعهد مبقتضاه الطرف األول و هو معيد ال تأمنيميكن تعريف عقد إعادة ال   

األصلي، وذلك مقابل قيام  تأمنيكل أو جزء من اخلسارة اليت يتحملها مبوجب عقد ال  هالثاين وهو املؤمن عن

  .1إىل الطرف األول تأمنيالطرف الثاين بسداد قسط إعادة ال

احملتملة، و مبعىن  املسؤوليةخسارة أو لاملادي املعرض ل يءهو الش تأمنياألصلي يكون حمل ال تأمنيويف عقد ال 

فإن حمل  تأمنيأما يف عقد إعادة ال ،تأمنيموضوع ال يءهو املصلحة املالية للمؤمن له يف الش تأمنيفإن حمل الأدق 

يتم بني طرفني  تأمنيوعقد إعادة ال.املباشر  تأمنيالعقد هو املسؤولية اليت يتحملها املؤمن املباشر مبوجب عقد ال

وهو بالتايل ال  تأمنيأما املؤمن له األصلي فليس له أي عالقة بعقد إعادة ال ،تأمنيمها املؤمن املباشر ومعيد ال

  .2حيث أنه ليس طرفا فيه تأمنيمبوجب عقد إعادة ال لتزاماتإيكتسب أية حقوق وال يرتتب عليه أي 

إن " م كما يلي 1995جانفي  25املؤرخ يف  59/07زائري فقد عرفه يف املادة الرابعة من األمر رقم أما املشرع اجل

أو  تأمنيمعيد للآخر يضع مبوجبها املؤمن أو املتنازل على عاتق شخص  يةإتفاق تأمنيعقد أو معاهدة إعادة ال

 تأمنييف مجيع احلاالت اليت يعيد فيها ال ويبقى املؤمنخطار املؤمن عليها أو على جزء منها مجيع األ ،متنازل له

  .3"املسؤول الوحيد إزاء املؤمن له

  إلتزامات طرفي عقد إعادة التأمين:نيالفرع الثا

من  تأمنيعقد إعادة ال ويعترب ،تأمنييكون بني الشركة املسندة و معيد ال تأمنيسبق وأن ذكرنا أن عقد إعادة ال

  .معا تلزمهماالعقود امللزمة للجانبني حيث أن طرفيه يلتزمان بتعهدات متقابلة 

من  يلتزم املؤمن املباشر بأن يدفع إىل املؤمن املعيد مثن حتمل هذا األخري جلزء:لتزامات المؤمن المباشرإ/ أوال

ل إىل املؤمن املعيد قوائم يرسن أكما يلتزم ب.التأمني و أعين بذلك قسط إعادة اخلطر الذي تعاقد عليه األول

  .دورية

                                                           

.11اجلوهري، مرجع سبق ذكره، ص مإبراهيأمحد وجدي زريق، فؤاد  - 1  

.4مرجع سبق ذكره، ص  عادل داود، -   2  

.4، ص1995، سنة 13الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  اجلريدة - 3  
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مقابل حتمل  ،الذي يلتزم املؤمن احمليل بدفعه للمؤمن املعيد تأمنيهو مثن إعادة الو  :تأمينقسط إعادة ال .1

و ختتلف طريقة حتديد القسط تبعا للصور اليت . اليت تعاقد األول عليها خطارهذا األخري جلزء من األ

و هذا هو الغالب، و قد حيدد  املباشر تأمنيفقد يكون جزءا من قسط ال، تأمنيإعادة ال إتفاقيأخذها 

  .1األصلي تأمنيبطريقة مستقلة دون ارتباط بقسط ال

ما تلتزم به ومتكنها من مراقبة  الوقوف على تأمنيحيث تستطيع من خالهلا شركة إعادة ال :قوائم التطبيق .2

   :2نوعين هي علىو  املربم بينهما تفاقحرتام املؤمن املباشر لشروط اإلإ

تتضمن معلومات موجزة عن اخلطر املؤمن منه ومقدار  :) bordereaux provisoires(قوائم مؤقتة  .3

اليت ) le plein(، و تبدو أمهية هذا النوع من القوائم يف احلاالت اليت تتعلق فيها بتعديل الطاقة القسط

  .حيتفظ �ا املؤمن املعيد

اليت  خطارمن األ حداو هي قوائم تتعلق بكل خطر على  :)bordereaux définitifs(قوائم نهائية  .4

تضمن بيانات تفصيلية بشأن اخلطر، و بيان اجلزء الذي حيال إىل تو  تأمنيإعادة ال إتفاقق عليها يطب

كل و هذه القوائم النهائية ترسل إىل املؤمن املعيد شهريا أو  . يد حلسابهاملؤمن املعيد شهريا و القسط الذي قُ 

ع النقود اليت ينفذ �ا ثالثة أو ستة أشهر، وهي تأخذ أرقاما مسلسلة وتقسم إىل جمموعات وفقا لنو 

جلاري للمؤمن ساب ااحلرحل يف �اية كل فرتة إىل موع الصايف الذي خيص املؤمن املعيد يُ ا�و  .اإلتفاق

  .على فتحه لدى املؤمن املباشر تفاقاملعيد الذي ينص اإل

بتداء على عدم إرساهلا ويستعاض عنها بسجل خاص لدى املؤمن املباشر يسجل فيه نصيبه إميكن أن يتفق كما 

لكن و ،السجلعليه وتتم احملاسبة على أساس هذا  تأمنيبالنسبة لكل خطر أعيد ال تأمنيونصيب شركة إعادة ال

قب �ا املؤمن املباشر من حيث التعريفة اليت الواقع أن قوائم التطبيق وسيلة هامة للمؤمن املعيد، يستطيع أن يرايف 

ات إتفاقؤدي إىل نتائج خطرية يف بعض صور يطبقها و سياسة إبرام العقود اليت يتبعها، فاالستغناء عنها قد ي

 ،أصال�ا لقي على عاتق املؤمن املعيد أعباء ال يلتزم أن يُ  املؤمن احمليل ، للسهولة اليت يستطيع �اتأمنيإعادة ال

  .لتزاماتهإمن الوسيلة اليت يراقب �ا مدى  رمأن املؤمن املعيد حيُ  كما

و ذلك لدى املؤمن املباشر  )dépôts( برتك وديعة تأمنيتلتزم شركة إعادة ال:لتزامات المؤمن المعيدإ/ ثانيا

ليها اإلتفاق، و أحيانا يدفع عن العقود اليت يطبق ع تأمنياللتزم بدفع عمولة إعادة تكما . التزاما�إضمانا لتنفيذ 

                                                           

.387،ص1960عبد الودود حيي، إعادة التأمني، مكتبة القاهرة احلديثة، - 1  

.، بتصرف389السابق،ص  عبد الودود حيي، املرجع -  2  
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و أخريا يلتزم املؤمن املعيد أن يدفع نصيبه يف تعويض الكارثة  ،ها عمليات إعادة التأمنيتمن األرباح اليت حتقق جزء

  .إىل املؤمن احمليل

واجهة املستأمنني مل لتزاما�اإكاف لتسوية  حتياطيبإأن حتتفظ  تأمنييلزم القانون شركات ال:وديعة الضمان .1

حيسب دون خصم  ين الذي يلتزم به املؤمن املباشرالحتياطي الفا، و هذا تأمنيأو املستفيدين من عقود ال

و �دف التشريعات بذلك إىل محاية املستأمنني، خصوصا و أن هلم . تأمنياليت أعيد بشأ�ا ال خطاراأل

إىل املؤمن املعيد أقساط إعادة  و حتقيقا لذلك ال يرسل املؤمن املباشر.امتيازا على أموال املؤمن احمليل

اليت  خطارلأل حىت القدر الكايف لتمثيل االحتياطي الفين )أو بنسبة مئوية منها( ، و إمنا حيتفظ �اتأمنيال

و . تأمنيات إعادة الإتفاقو املؤمن احمليل يفعل ذلك وفقا لشرط جرى العمل على إدراجه يف . هاتأمينأعيد 

ال يؤدي متاما املعىن املقصود،  )dépôts de garantie" (أو إيداع الضمانوديعة " على ذلك فالتعبري 

ذلك أن األمر يتعلق حببس املؤمن احمليل لألقساط اليت يستحقها املؤمن املعيد، أكثر منه وديعة باملعىن 

م هذه الوديعة اليت تتكون لدى املؤمن احمليل ختصص لضمان دفع التعويضات اليت يلتز . احلقيقي للكلمة

بدفعها املؤمن املعيد للمؤمن احمليل، و جيوز هلذا األخري أن خيصم منها دون أن يكون حتت رمحة التقلبات 

  .1املالية اليت يتعرض هلا املؤمن املعيد

شرطا مبقتضاه يلتزم املؤمن املعيد أن يدفع عمولة  إعادة التأمني عادة إنفاقاتتتضمن :العمولة .2

)commission( و تربر هذه . تأمنيإىل املؤمن املباشر، حتدد بنسبة مئوية معينة من أقساط إعادة ال

إعادة  إتفاقو إدارة العقود اليت يطبق عليها كتساب إاملباشر يتحمل نفقات خمتلفة من  العمولة بأن املؤمن

ال إذا ساهم يف نفقات يد على فائدة من وراء هذه العقود إأال حيصل املؤمن املعب ، و العدالة تقضيتأمنيال

و على ذلك ال يتعلق األمر بعمولة مبعىن الكلمة و إمنا مبسامهة يف نفقات املؤمن املباشر . و إدار�ا كتسا�اا 

  .2هاتأميناليت أعيد  خطاراخلاصة باأل

 عادة على حق املؤمن املباشر يف تأمنييات إعادة الإتفاقنص ة تو إىل جانب العمول:المشاركة في األرباح .3

و . تأمنيمشاركة املؤمن املعيد بنسبة مئوية معينة يف األرباح الصافية اليت حققها هذا األخري من إعادة ال

و يقدر هذا الربح على  ،من الربح الصايف للمؤمن املعيد %2و  %5ترتاوح نسبة املشاركة يف األرباح بني 

و  أساس األقساط اليت يستحقها املؤمن املعيد خمصوما منها القدر الذي دفعه يف تعويض الكوارث

                                                           
  .بتصرف. 90عبد الودود حيىي، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
  .بتصرف. 90عبد الودود حيىي، مرجع نفسه، ص  -  2
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مقابل   %5 إىل %3 ، و أحيانا يضاف إىل هذه املبالغ منتأمنيو عمولة إعادة ال االحتياطي الفين

  .1مصاريف اإلدارة اليت يتحملها املؤمن املعيد

يف  ن يدفع إىل املؤمن املباشر نصيبهيلتزم املؤمن املعيد أ):règlement de sinistre(تسوية الكارثة  .4

لتزام ال يتحدد بصفة مستقلة و و هذا اإل .إعادة التأمني إتفاقوفقا للشروط الواردة يف و  تعويض الكوارث

، )identité de la fortune(ألنه خيضع ملبدأ وحدة املصري  لتزام املؤمن املباشرإعلى أساس إمنا يتحدد 

  .الذي جيعل مصري املؤمن املعيد تابعا ملصري املؤمن املباشر

  :حد طرفي عقد إعادة التأمينأإفالس  ناآلثار المترتبة ع:الفرع الثالث

و هذا ما  تأمنيإفالس شركة إعادة ال نن املباشر عن اآلثار املرتتبة عإفالس املؤم عن ختتلف اآلثار اليت ترتتب

  :حناول إستعراضه كما يلي

يعطي احلق للمؤمن املباشر  شرطا تأمنيإعادة ال إتفاقجرت العادة أن يتضمن : تأمينإفالس شركة إعادة ال /أوال

كما حيق .ا على تقدمي الضمان بعد إفالسهانظرا لعدم قدر� ،تأمنيعند إفالس شركة إعادة ال تفاقفسخ اإلبان ي

حتفاظ بالوديعة وكل ما حتت يده على سبيل الضمان حىت يستويف حقه مجيع احلاالت اإلمؤمن املباشر يف لل

للمؤمن املباشر وما يكون حتت يد املؤمن املباشر لشركة  تأمنيوجتري املقاصة بني ما يكون يف ذمة شركة إعادة ال

و يتقدم املؤمن املباشر على  ،نييناصة نظرا لوجود ارتباط بني الدوال مينع اإلفالس إجراء هذه املق ،تأمنيإعادة ال

  .2سائر دائين التفليسة بالنسبة للوديعة ألنه صاحب حق ممتاز ملا له من رهن عليها 

ن عالقته مع املؤمن هلم خيتلف وضعها عن عالقته إيف حال إفالس املؤمن املباشر ف:إفالس المؤمن المباشر/ثانيا

ن هلم احلق يف التنفيذ على القيم املنقولة سواء أكانت للمؤمن إففبالنسبة للمؤمن هلم  ،تأمنيمع شركة إعادة ال

أما بالنسبة لشركة ، نة للمؤمن املباشر وهو مدينهمأل�ا ستكون يف هذه احلالة مرهو  تأمنياملباشر أو لشركة إعادة ال

فإ�ا  تأمنيركة إعادة الفبالنسبة حلقوق ش، لتزاما�اإشركة إعادة التأمني و فينبغي التفرقة بني حقوق   تأمنيإعادة ال

أما القيم املنقولة فيستطيع وكيل التفليسة االستيالء عليها  ،تعترب دائن بالوديعة اليت تضعها حتت تصرف املؤمن

ات إعادة إتفاقعادة ختلو و  .و�ا مسجلة باسم املؤمن املباشرالذين هلم حق امتياز عليها ك لصاحل املؤمن هلم

                                                           
  .33، ص 1985عبد الطيف عبود، مدخل إلعادة التأمني، مكتب اخلدمات الطباعية، دمشق،  -  1

 2 .مرجع سبق ذكره، حسام حطاب -
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الس املؤمن املباشر ال يؤثر على ها أن إفيوالراجح ف ،عادة التأمني حق الفسخمن شرط يعطي لشركة إ تأمنيال

وال تضار منه لكن يف حال مزامحة دائين التفليسة ومطالبة املفلس حبقوقه فان شركة  تأمنيلتزامات شركة إعادة الإ

اط إعادة التأمني أو حدود ما تتقاضاه من أقس متنح طلب الفسخ أو الدفع بعدم التنفيذ فيما عدا تأمنيإعادة ال

حق فسخ العقد من تاريخ  تأمنيوما يربر إعطاء شركة إعادة ال .بني ديو�ا للتفليسة وديو�ا عليهاجتري مقاصة 

  .أقساط من املؤمن املباشر املفلس لن تتقاضى تأمنيإفالس املؤمن املباشر عن املدة الباقية هو أن شركة إعادة ال

جتاه املؤمن املباشر إ تأمنيلتزام شركة إعادة الإن اإلشكالية تثور يف مدى إتأمني فلتزامات شركة إعادة الإلبة وبالنس

نقسم الفقه �ذا الصدد إىل عدة ا و ،بالنسبة لتعويض الكوارث يف احلالة اليت ال يستويف فيها املؤمن هلم ديو�م

 تأمنيوقال أن شركة إعادة ال ،تأمنيملؤمن املباشر وشركة إعادة الاجتاهات فمنهم من استند ملبدأ وحدة املصري بني ا

إىل منع املؤمن املباشر من أن   ويستند هؤالء أيضا ،لتزامه قبل املؤمن هلمإدر الذي يويف به املؤمن املباشر تلتزم بالق

  .بأن يأخذ منها أكثر مما يدفع  تأمنييثرى بال سبب على حساب شركة إعادة ال

دفعه  اتلتزم بشكل كامل بدفع ما يتوجب عليه تأمنيأن شركة إعادة ال ،خر وهو االجتاه الغالبآجتاه إويرى 

تنحصر  تأمنيلتزامات شركة إعادة الإلك أن ذ ،بغض النظر عما يدفعه املؤمن املباشر للمؤمن هلم تفاقمبقتضى اإل

  .1بينها وبني املؤمن املباشر وال تربطها صلة مبجموع املؤمن هلم 

جيب  ،املباشر باملعيد تأمنيو كذا العقد الذي جيمع شركة ال تأمنيإعادة ال ى التأمني وأخريا و بعد أن تعرفنا علو   

 العقد كوني فقد ،املؤمن منها خطاراأل نوع حسب تلفخي تأمنيال إعادة عقود إبرام شكلأن أن نشري  إىل 

و غري ذلك من  نيامللزمة للطرف ةيتفاقاإل شكل أخذي قد أو تأمنيال ديملع ايإجبار  و للمؤمن ايار ياخت إما و ايار يختإ

  .  صور اإلعادة وهذا ما سنحاول إستعراضه يف املبحث التايل

  طرق و صور اإلسناد و القبول في إعادة التأمين  :المبحث الثاني

شر إىل عاتق آخر هو لقد رأينا أن إعادة التأمني عملية يقصد �ا نقل جزء من اخلطر الذي يتحمله املؤمن املبا   

املؤمن املعيد، هذه العملية تأخذ يف الواقع العملي طرقا خمتلفة لإلسناد هذا من جهة وكذا توجد صور خمتلفة 

                                                           

.  نفسهحسام حطاب، املرجع  - 1  
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للتغطية و هذه التغطيات تتم يف أسواق اإلعادة اليت تتكون من عدة األطراف، وهذا ما ستناوله بشكل من 

  .التفصيل يف هذا املبحث

  تأميناإلسناد و القبول في إعادة الطرق :المطلب األول 

 تأمنيو إعادة ال تأمنيبني املؤمن املباشر و بني شركات ال تفاقالذي يتم به اإل )الطريقة( األسلوب�ا يقصد    

  :، و تتعدد أوجه اإلسناد والقبول يف عمليات إعادة التأمني بني شركة التأمني و املعيد و هي كما يلياألخرى

  :االختيارية تأمينإعادة ال: الفرع األول

املختلفة إذ تسبق يف وجودها سائر  تأمنيمن أقدم الطرق اليت زاولتها هيئات ال ختياريةاإل تأمنيتعترب إعادة ال  

املعيد إذ أن كال طريف العالقة له  املعروفة، و قد أخذت هذه التسمية من طبيعة العالقة بني املؤمن و إلعادةطرق ا

نتقاء اخلطر إألخطار فهو ميلك كامل احلرية يف على جمموعة من ا تأمنياملؤمن املباشر بعد قبوله ال، فاالختيارحرية 

اىل ذات املعيد نفسه،  أخطارا لديه من ن يسند مجيع مأنه ليس ملزما بأتأمني، كما الذي يريد عرضه على معيد ال

آلخر باإلضافة إىل حرية حتديد املبلغ الذي حيتفظ به و املبلغ الذي يعيد  تأمنيه من معيد أخطار ن يتنقل بأفله 

بدوره كامل احلرية و احلق يف قبول اخلطر املعروض عليه او رفضه و حتديد املبلغ  تأمنيكما يكون ملعيد ال.تأمينه

  .الذي يقبل تغطيته

 تأمني، و ترفق شركة التأمنيى معيد العلمنا يستوجب عرضه بصورة منفردة إختيارا إتأمينه ن كل خطر يعاد إ 

ساسية املتعلقة باخلطر، و اليت متكن املعيد من احلكم عرضها تلخيصا جلميع املعلومات األمع " الشركة املسندة"

ختاذ القرار بقبول اخلطر إخرى مث تبعا لذلك يكون له حرية إلعادة األو مالءمة شروط ا تأمنيعلى كفاية سعر ال

  .1و برفض االشرتاك فيهأ و كلياأجزئيا 

  :كما يلي  وفق هذه الطريقةازل عملية التن تتم: إجراءات اإلكتتاب بإستخدام  الطريقة اإلختيارية/أوال

يف )  هاتأمينبيانات العملية املراد إعادة (يقوم املؤمن املباشر بتقدمي تفاصيل و معلومات وافية عن اخلطر  .1

عنوان املؤمن له سم و إ: و أهم هذه البيانات ،تأمنيشركات إعادة المذكرة و يقوم بإرساهلا إىل شركة أو 

و قيمة القسط املستحق و طريقة  تأمنيمدة ال ،تأمنياملغطات و مبلغ ال خطارواأل االصلي، نوع التأمني

                                                           

.19، صمرجع سبق ذكرهعبد الطيف عبود، - 1  
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الكبرية  خطارويف حالة األ. األصلي تأمنيسداده، و قيمة اجلزء الذي سيحتفظ به املؤمن املباشر من مبلغ ال

  .احملتملني بتقارير معاينة تفصيلية تأمنيفإن الشركة املسندة قد تزود معيدي ال

مث الرد عليها سواء بالرفض أو القبول، ويف احلالة األخرية حتدد  د التأمني بدراسة بيانات املذكرةيقوم معي .2

ضمن تعهده بقبول معها إشعار تغطية مؤقت يت تأمينه و توقع على املذكرة ومقدار اجلزء الذي تقبل إعادة 

فإن مل يغطى اجلزء املراد إعادة  من تاريخ توقيعه تأمنيو يبدأ إلتزام معيد ال ،تغطية كل أو جزء من اخلطر

أخرى و هكذا حىت يتم تغطية  تأمنيفيعرض املؤمن املباشر نفس اإلشعار على شركة إعادة  ،ه بالكاملتأمين

  .ه بالكاملتأميناملبلغ املراد إعادة 

اليت وقعت على اإلشعار السابق،  تأمنيإرسال املؤمن املباشر لكل شركة من شركات إعادة اليلي ذلك  .3

و ال خترج بيانات هته القسيمة تقريبا عن  ،اإلختيارية تأمينقسيمة إقفال إعادة البإرسال مستند يسمى 

ويُرفق �ا إشعار إضافة و تصدر نسختني من هذه القسيمة، ، البيانات اليت يتضمنها اإلشعار اخلاص السابق

  .املستحق تأمنيبقيمة صايف قسط إعادة ال

حيتفظ باألصل يف سجالته،  بالتوقيع على نسخة القسيمة و إعاد�ا إىل الشركة املسندة و تأمنييقوم معيد ال .4

إشعار و ميثل كل من .يرسل معها قسيمة إشعار خصم بقيمة القسط املطلوب من الشركة املباشرة و

اإلختيارية يف دفاتر كل من  تأمنيزمة لتقيد أقساط الالاملستندات احملاسبية ال إشعار الخصمو  اإلضافة

، تقوم كل شركة من شركات تأمنيعند حلول ميعاد جتديد عقد إعادة ال.كة املسندة واملعيدة على التوايلالشر 

، فإذا مل ترغب إحدى لغاؤهفقة على إستمرار العقد أو إإعادة بإصدار إشعار خاص بالتجديد مبا يفيد املوا

الشركات باإلستمرار يف حتمل اخلطر بعد إنتهاء املدة  املتفق عليها عن اجلزء الذي قبلته، ختطر املؤمن 

، على أن يقوم )عادة ثالث أشهر قبل إنتهاء مدة التغطية(املباشر مبا يفيد ذلك خالل املدة املتفق عليها 

الذي يرغب يف  تأمنيآخر حيل حمل معيد ال تأمنيبالبحث عن معيد  خطاراملؤمن املباشر بعد تلقيه هلذا األ

  .1إمتام اإللغاء

  :2يف احلاالت التاليةالطريقة هلذه  يتم اللجوء :التأمين للطريقة اإلختيارية الحاالت التي تلجأ فيها شركات/ثانيا

                                                           
  .313، صسبق ذكره ع، مرجربه عبد إبراهيم يعل إبراهيم -  1

.37عادل داود، مرجع سبق ذكره، ص  -   2  
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لتغطية خطر من نوع معني، فإذا إفرتضنا أن شركة  تأمنيية إعادة الإتفاققد ال يكون لدى الشركة املسندة  .1

 تأمنيالطريان فال شك أ�ا سوف تلجأ إىل إعادة الأخطار يف جمال  تأمنيية إعادة الإتفاقليس لديها  تأمني

 .على خطر طريان تأمنيبالطريقة اإلختيارية إذا رغبت يف ترتيب إعادة 

 إلعادةيات اإتفاقيات، فبعض تفاقاملستثناة من اإل خطاراأله من تأمينقد يكون اخلطر املعني و املراد إعادة  .2

اإلختيارية هي الطريقة  تأمنييف فرع احلريق مثال تستثين مصانع البرتوكيماويات و لذلك تكون إعادة ال

 .خطر من ذلك النوع تأمني إلعادةالوحيدة املتاحة 

ية معينة كبريا مما يعرض تفاقاشر نتيجة إلاملب تأمنييف بعض احلاالت يكون املبلغ احملتفظ به لدى شركة ال .3

جزء من املبلغ احملتفظ به  تأمني إلعادةآخر  تأمنيو لذلك فإ�ا تظطر للبحث عن معيد  ،الشركة للخطر

 .بالطريقة اإلختيارية

ه يزيد عن حدود تأمين، ولكن املبلغ املطلوب إعادة تأمنيية إعادة إتفاققد يكون اخلطر املعني مغطى ب .4

 يةتفاقاإلختيارية لتغطية القيم اليت تزيد عن حدود اإل تأمنيية و لذلك ال بد من إستخدام إعادة التفاقاإل

 .يةتفاققد يكون اخلطر املغطى يقع يف منطقة جغرافية ال تغطيها اإل .5

بالنسبة خلطر معني بالطريقة اإلختيارية بالرغم من إمكانية إسناده  تأمنيقد ترغب الشركة املسندة يف إعادة ال .6

ية إذا إرتأت الشركة املسندة أن إسناد اخلطر قد يؤدي إىل خسائر كبرية تفاقو ذلك حلماية اإل ،يةتفاقإىل اإل

  . يةتفاقلإل

  :االختياري تأمينمزايا و عيوب إعادة ال/ثالثا

  و تتمثل هذه املزايا يف:المزايا .1

و اليت تكون خارج نطاق طاقتها احمللية الضخمة  خطارالصغرية من املنافسة على األ كن شركات التأمنيمت  - أ 

 .يةتفاقو اليت تكون خارج نطاق و شروط اإلأكتتابية اإل 

 .همبينفيما الضخمة  خطارتأمني فيتبادلون األعطي الفرصة لتبادل املعاملة بني شركات الت  -ب 

  .1االكتتابية ها بقبول أخطار خارج نطاق قدر�امن تلبية طلبات عمالئ تأمنيكن شركات المت  - ج 

خرى تأمني  للعمليات األقل خطورة و إعادة المن االحتفاظ بنفسه بالعمليات األ ن املؤمن االصليكمت  -د 

كتتاب يف العمليات املناسبة  تأمني اإل �ا تعطي الفرصة لشركة إعادة الأذات درجات اخلطر املرتفعة، كما 

                                                           

.26نبيل حممد خمتار، مرجع سبق ذكره،ص - 1  
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ىل تعامل شركات إهذه الطريقة و بالتايل قد تؤدي  ،قل رحبيةخرى األاو اجليدة فقط و رفض العمليات األ

  .1ساس متبادلأالتأمني مع بعضها على 

ذات القيم املرتفعة اليت تسند يف  خطاراألعلى التقليل من وقع بعض  األصليتساعد هذه الطريقة املؤمن   -ه 

 خطاراألستعاب مثل هذه ختيارية إلإو ذلك عن طريق عقد تغطية إعادة تأمني يا�ا الصادرة، إتفاق

 .2سوق إعادة التأمني إىل إسنادهااجلسمية ليسهل 

  و تتمثل يف:هته الطريقة عيوب .2

 إذ تتطلب ،عيب هذه الطريقة هو طول إجراءا�ا منذ قبول املؤمن املباشر للعملية حىت عملية إعاد�اما يَ   - أ 

فيرتتب عن ) و إعداد املعلومات التفصيلية تأمنيصال بعدد من معيدي الاإلت(جهدا و نفقات إدارية 

   .اليت حيصل عليها املؤمن املباشر من املعيد تأمنيخنفاض قيمة عمولة إعادة الإذلك 

فإ�ا  ،هابقبول اخلطر الذي تزيد قيمته عن طاقت تأمنيستجابة لطالب الاإل تأمنيقبل أن تستطيع شركة ال  -ب 

ية للمؤمن األصلي و بالسرعة اليت قد يرغبها إال بعد احلصول على تأمينال تستطيع تأكيد التغطية ال

د غري قليل من غالبا ما تكون الشركة املسندة مضطرة لالتصال بعدتأمني، و التغطية الكاملة من معيدي ال

و يف ائض بأكمله، إسناد اجلزء الفن قد يقبلون حصصا بسيطة من اخلطر الستكمال معيدي التأمني الذي

ية إن مل تأمينالكبرية قد يستغرق وقتا أطول مما قد يعرض الشركة املسندة خلسارة العملية ال خطارحالة األ

 .تتمكن من ضمان التغطية للعميل يف الوقت املناسب

إشعار التغطية، و قد يتحقق اخلطر خالل مرحلة التفاوض و املراسالت و قبل توقيع املعيد على مذكرة أو   - ج 

 .بالتايل فإن املؤمن املباشر يتحمل اخلطر مبفرده

يؤخذ أيضا على هذه الطريقة أ�ا ونتيجة ملا حتتاجه من جهد مع معيد التأمني من إتصاالت و ما شابه   -د 

ذلك، فإ�ا ترفض الدخول يف هذه العقود األمر الذي قد يسبب خسارة شركة التأمني لبعض العمليات و 

 .لسمعتها بأ�ا غري قادرة على حتمل األخطاراإلساءة 

من العيوب املنسوبة لعقود إعادة التأمني اإلختياري هو عدم التأكد من جتديد إعادة التأمني يف �اية املدة   -ه 

  .التأمينية وذلك بسبب تقلبات السوق

                                                           

.67،ص2002ثناء حممد طعيمة،حماسبة شركات التـأمني، إيرتاك للطباعة والنشر،مصر، - 1  

.174علي حممود بدوي، مرجع سبق ذكره، ص - 2  
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ركات التأمني عنها، إذ تعد و أخريا ال بد من اإلشارة بأنه بالرغم من عيوب هذه الطريقة فهذا ال يعين استغناء ش

  .هذه الطريقة دائما منفذا لشركات التأمني تلجأ إليه يف الكثري من أعماهلا التأمينية

  )يةتفاقاإل(اإلجبارية  تأمينإعادة ال: الفرع الثاني

بسب السلبيات اليت ُأخذت على إعادة التأمني االختياري خاصة فيما يتعلق بإنتظار موافقة املعيد قبول تأمني   

اخلطر ِمْن عدِمه، حيث أن املؤمن املباشر يظل فرتة من الزمن ال يعرف إن كان سيجد شركة تقبل إعادة تأمني ما 

لى إعادة التأمني االختيارية و عدم ِكفايته بعقد يتم بالنسبة يزيد عن قدرته اإلحتفاظية أو ال، وكذا زيادة الطلب ع

لكل خطر على ِحدا، و لّتغلب على هاته املساوئ و غريها من مساوئ إعادة التأمني االختياري ظهرت طريقة 

  . أخرى هي إعادة التأمني اإلجبارية أو ما أصطلح على تسميتها باإلتفاقية

حيث يلتزم املؤمن املباشر فيها بأن حييل نسبة معينة و وفقا :)يةتفاقاإل(رية اإلجباتأمين تعريف إعادة ال/ أوال

لشروط حمددة إىل معيد التأمني بعض األخطار املتعاقد عليها،ويلتزم معيد التأمني بقبوهلا وذلك طبقا 

د التأمني لإلتفاق املربم بينهما مسبقا، حبيث تكون اإلحالة من قبل املؤمن املباشر و القبول من جانب معي

  .1إجباريا على كل منهما مبقتضى هذا اإلتفاق

وكما تعرف اإلتفاقية بأ�ا عقد مكتوب بني الشركة املباشرة من ناحية و معيد التأمني من ناحية أخرى، و مبوجب 

ذلك  هذا العقد يلتزم املؤمن املباشر بإسناد كافة األخطار الواقعة ضمن اإلتفاقية إىل معيد التأمني، و يف مقابل

يلتزم معيد التأمني بقبول كافة اإلسنادات الواقعة ضمن اإلتفاقية بصورة تلقائية، و لذلك فهي ملزمة للطرفني 

  .2)معيد التأمني - املؤمن املباشر(

و اإلتفاقية تعين أن محاية تلقائية قد ضمنت جلميع األخطار اليت تقبلها و الداخلة يف نطاقها، إذ تنشأ مسؤولية 

  . مبجرد إبرام عقد التأمني األصلي بني املؤمن املباشر و املستأمنمعيد التأمني

ن تفاصيل كل خطر و ذلك أل، عمىنوع من القبوالت مصطلح القبول األعلى هذا ال يطلق معيدو التأمني لذلك

ن أمبجرد  )الوثائق التأمينية( خطارىل معيدي التأمني، و لكنه يقبل عددا ضخما من األإال ترسل ا على حد

                                                           
1- François  Couilbault - Constant Eliashberg, Les grandes principes de l’assurance, 8’édition , Paris, 

2007, page 58. 

.50مصطفى عبد الغين، مرجع سبق ذكره، ص سعد السعيد عبد الرزاق، - 2  
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رسال كشف حساب سنوي إعرف تفاصيلها، حيث تقوم شركة التأمني بو يأن يراها أدون  تصدرها شركة التأمني

و مجايل اخلسائر إو  قساطمجايل األبإا املعيد ، ختطر �)يةإلتفاقا حسب شروط(ربع سنوي نصف سنوي أو و أ

  .فرديةال خطارألتفاصيل ل ةيأاخل و ذلك دون ... العموالت 

املعيد قد وضع ثقته يف شركة  ساسا من مبدأ منتهى حسن النية حيثأمنا ينبثق إعمى لقبول األو اصطالح ا

و مع ذلك قد ترسل شركة التأمني كشف األخطار إىل معيد  شهر�ا و طول فرتة التعامل معها، من خاللالتأمني 

  .1التأمني توضح فيه تفاصيل األخطار اليت أكتتبت فيها وأعادت تأمينها

و حصته �ا بناء  شرتاكهاليحدد  ،واحدة قبل بداية سريا�ا مرة معيد التأمنيو شروطها على  يةاإلتفاقرض عوت

دد يف ية و اليت حتُ تفاق، و بعدها و خالل فرتة اإلهتو طاق تهو مدى تناسبها مع قدر  اإلتفاقيةعلى شروط هذه 

�ا، كما  اشرتاكهة بقدر يتفاقيدخل يف نطاق اإلو  زم بقبول أي خطر تكتتبه شركة التأمنيها يكون املعيد ملنِ متْ 

اليت غالبا ما تكون ثالثة  و هافرتة زمنية يتوجب على املعيد التقيد �ا يف حال قرر اخلروج من يةاإلتفاقحيدد نص 

خاصة يف حالة  عيد التأمنيمطها عند كل جتديد لسريا�ا على ية و شرو تفاقو تعرض اإل ،نقضاء فرت�اإقبل  أشهر

وهلذه الطريقة كذلك مجلة من املزايا و أخرى من . أخرىود أي جديد فيها، �دف جتديد االشرتاك �ا مرة وج

  .العيوب نعرضها فيما يلي

  ):يةتفاقاإل(اإلجبارية الطريقة  مزايا/ثانيا

 بشأنه أعيدتغطية القدر الذي  إىليؤدي  إذ ،نه آيل يف آثارهأتأمني هو ميزة هلذا النوع من إعادة ال أهملعل  .1

مسؤولية املؤمن املعيد عن هذا القدر تنشأ يف نفس اللحظة  أنكما . جديد إتفاق إىلدون حاجة  تأمنيال

  .اليت تنشأ فيها مسئولية املؤمن املباشر

لزيادة سيضمنها هذه ا أنيعلم  ألنه ،اليت يراها زائدة عن طاقته خطاراألاملباشر من قبول  املؤمنكن مت .2

يعطي لوكالئه تعليمات  أنن املؤمن املباشر يستطيع إو لذلك ف. األصليةالوثيقة  إبرامحلظه  ذاملؤمن املعيد من

املركز الرئيسي  إىللرجوع لاجة احل، دون تأمنيإعادة ال إتفاقاليت يطبق عليها  خطارشأن قبول األبواضحة 

  .2للشركة

                                                           

.27ذكره، ص، مرجع سبق نبيل حممد خمتار -  1  

.327عبد الودود حيي،مرجع سبق ذكره، ص - 2  
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عمال الشركة أفرصة احلصول على حجم مناسب و منتظم من  تأمنيملعيد ال تأمنيإعادة ال يةإتفاقحتقق  .3

كثر توازنا أحمفظة عمليات ى فرصة احلصول عل ية، مما حيقق للمعيدتفاقاملباشرة املكتتبة خالل فرتة سريان اإل

 .االختيارية تأمنين حيصل عليها عن طريق إعادة الأمن احملفظة اليت ميكن 

ال املؤمن املباشر ف ،تأمنيلدى كل من الشركة املباشرة و معيد ال تأمنيال إلعادةدارية خنفاض التكاليف اإلإ .4

هذا من جهة ومن جهة أخرى  .ايف كل مرة على حد اليت يعاد بشأ�ا التأمني لألخطارمفاوضات  إىلحيتاج 

سناد إعداد كشوف إن تقوم الشركة املباشرة بأبداية على ضرورة التنص يف  تأمنيإعادة ال ياتإتفاقكانت 

الذي كان يقوم مبراجعتها و تدقيقها و تسجيلها يف سجالت خاصة، و  تأمنيعيد الملرساهلا إ و تفصيلية

ستالم كشوف إتأمني بكتفى معيد الإ و ،سناد التفصيليةاإلختفى الشرط اخلاص بكشوف إالوقت مبرور 

حىت نصف سنوية من الشركة املباشرة تتضمن ملخص حسايب لعمليات إعادة  أوبع سنوية حسابات رُ 

  .1و عموالت و تعويضات أقساطية من تفاقاإل إىل ةاملسند تأمنيال

من العموالت اليت حتصل عليها يف  أعلىعلى عموالت  تأمنيية إعادة الإتفاقباشرة مبوجب حتصل الشركة امل .5

 إىل باإلضافة تأمنيبالنسبة ملعيد ال اإلداريةاخنفاض املصاريف  إىلك االختيارية، و يرجع ذل تأمنيإعادة ال

 .يةتفاقحصوله على حمفظة عمليات متوازنة عن طريق اإل

ل من الشركة املباشرة و توفر لك تأمنييات إعادة الإتفاق أنيتضح لنا  ،أعالهستعراض املميزات املذكورة إ بعدو 

  .تأمنيحمفظة متكاملة من عمليات إعادة ال إلسنادمنظمة و منخفضة التكاليف معيد التأمني طريقة عملية 

  :2ية فيما يليتفاقو تتمثل عيوب الطريقة اإل :عيوب الطريقة اإلتفاقية/ثالثا

كانت   و إنية حىت تفاقملزما بالتنازل عن جزء من عملياته الداخلة يف نطاق اإل األصلياملؤمن  يعترب .1

جزء منها لوال وجود هذه  تأمنيو اليت مل يكن ليعيد  ،يف حدود طاقته اإلستعابيةأو كانت عمليات جيدة 

  .يةتفاقاإل

ا داخلة يف طاملا أ� هُ بقبول مجيع العمليات اليت يتنازل املؤمن املباشر عن جزء منها لَ  تأمنيالتزام معيد ال .2

 و اليت مل يكن ليقبل تأمينها) يةا عالدرجة خطور�(كانت هذه العمليات رديئة نطاق اإلتفاقية، حىت و إن  

  .يةتفاقلوال وجود هذه اإل

 :وميكن تلخيص ما سبق ذكره عن الطريقتني يف اجلدول التايل

 

                                                           

.43عادل داود، مرجع سبق ذكره،ص - 1  

.469، ص2003ممدوح محزة أمحد، ناهد عبد احلميد، إدارة اخلطر و التأمني، - 2  
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  "يةتفاقاإل  اإللزامي تأميناالختياري و إعادة ال تأمينمقارنة بين إعادة ال): 01(الجدول رقم 

  إعادة التأمين االختياري إعادة التأمين االلزامي

 

و نسبة من كل خطر أن تسند حصة أشركة التأمني ملزمة ب -

ن أعيد ملزم باملن أيقع داخل نطاق و شروط اإلتفاقية، كما 

 .يقبل تلك احلصة

تلقائية من جانب معيد التأمني، فيكون مسؤوال عن  التغطية  -

كافة الوثائق اليت تصدرها شركة التأمني دون ان تعرض عليه 

طار داخل نطاق و شروط تلك الوثائق ما دامت األخ

 اإلتفاقية

وثائق متعددة و  (متعددة  أخطارتكون إعادة التأمني على  -

 .األخطار داخل نطاق و شروط اإلتفاقية ، ما دامت)كثرية

عمياء، فال ترسل اليه  يقبل معيد التأمني األخطار بطريقة -

تفاصيل كل خطر، بل يكون مسؤوال عن حصته مبجرد صدور 

 .وثائق التأمني

 .أقل تكلفة على املؤمن املباشر -

يقدر قسط إعادة التأمني غالبا بنسبة معينة من قسط  -

  التأمني املباشر

د أي خطر ملعيد التأمني، نن تسأشركة التأمني غري ملزمة ب -

  .طر معروض عليهاخلو يرفض أي أن يقبل أعيد له احلرية باملو 

  

ن أال توجد تغطية تلقائية من جانب معيد التأمني بل جيب  -

 و رفضه أعرض عليه كل خطر و يقرر قبوله يُ 

  

 

تتم عملية إعادة التأمني االختيارية لكل خطر على حدا،  -

 .تتم على اخلطر الواحد إلعادةأي ان ا

 .عيد التأمنيملقدم ي رتتطلب معلومات مفصلة عن كل خط -

  

  

 املؤمن املباشرتكلفة على أكثر -

 يقدر قسط إعادة التأمني بالنسبة لكل عملية على حدى  -

  من إعداد الطالبة باإلعتماد على ما سبق ذكره: املصدر     

ية تعتربان الشكلني تفاقاإل/ االلزامي تأمنياالختياري و إعادة ال تأمنين إعادة الأخريا ال بد لنا من القول أ     

فبالرغم  ،معا عن أي منهما يف عمل شركات التأمني و اإلعادة، حيث ال ميكن االستغناء تأمنيال إلعادةالرئيسيني 

 سواءيبقى لكل من هذين النوعني اإلتفاقي،  تأمنيال إلعادةلزامي جاءت شكال متطورا ن إعادة التأمني اإلأمن 

لغاية و اهلدف من استخدامه، و ل اقيقحت افيهإال يستخدم  اليتف الو ظر كذا الطه و  و االلزامي شر  أو االختاري

بشكل عام حيث مها  إلعادةل ااعمأيف معا ليهما إقوة كل منهما و احلاجة إن دل على شيء فإمنا يدل على هذا 

  .جوهرها و النطاق العام لعملها

  لزاميةاإل/  االختياريةإعادة التأمين : الفرع الثالث 

تضح من االسم و كما ي ،تأمنيسناد إعادة اللزامية الشكل الثالث إلاإل /تياريةاالخ تأمنيمتثل تغطية إعادة ال   

حيث تعترب  ،أخرىية من جهة تفاقاإل إلعادةااالختيارية من جهة و  إلعادةان هذه الطريقة جتمع بني خصائص إف
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 احلرية يف لكام  ن الشركة املباشرة لديهاأأي . باشرة و ملزمة من جانب معيد التأمنيختيارية من جانب الشركة املإ

من قبل املؤمن املباشر و  إليهى قبول كافة العمليات املسندة عل تأمنيبينما يوافق معيد ال ،هعدم من سناداإل عملية

  .1تأمنيمن جانب معيد ال )إلزامية( يةإتفاقختيارية من جانب الشركة املباشرة و إالتغطية  على ذلك فإن

زيادة  إضافية ةستيعابيإمن جانب الشركة املباشرة للحصول على طاقات  تأمنيو يستخدم هذا النوع من إعادة ال

قد ترد للمؤمن  الكبرية اليت خطاراألاخلاصة ببعض  تأمني، وكذلك لتغطية عمليات التفاقيات العاديةعما توفره اإل

  .2نتظامإبدون على فرتات متباعدة  املباشر

 أو اإلسنادحرية الشركة املباشرة يف  أن إذ، تأمنيب معيدي الو هذا النوع  من التغطيات غري مرغوب فيه من جان 

تسند العمليات اجليدة لرتتيبات إعادة قد جيعلها تسند فقط العمليات السيئة لتلك التغطية بينما  اإلسنادعدم 

ن تلك إكذلك ف  ،)التأمني االنتقاء ضد معيد(الشركة املباشرة متارس ما يطلق عليه  أن أي، األخرى تأمنيال

، مة اخلطر املعني حدود اإلتفاقياتتستخدم عندما تتجاوز قي أ�ا إذالتغطيات ينتج عنها عادة حمافظ غري متوازنة 

مبالغ التأمني املسندة  و األقساطن العمليات املسندة تكون قليلة العدد و ال يوجد توازن بني حجم إو بالتايل ف

  .3ن نتائج تلك التغطيات عادة تكون سيئةإاليت سبق ذكرها ف تأمنيالاالنتقاء ضد معيد  الحتمالو نظرا  للتغطية،

على هذه الطريقة بعد حتديد جمموعة من  القواعد و العوامل  تفاقيتم اإل نه غالبا ماإو لتفادي هذه اخلطورة، ف

  :4التالية األساسية

 ؛ية اخلاصة بهخطر الذي يتم إعادة العمليات التأمينحتديد تام و دقيق لل - 1

احملتفظ به لدى  مبلغ التأمني إىلو كذلك حتديد نسبته ه، ملبلغ التأمني املعاد تأمين األقصىحتديد احلد  - 2

 ؛املؤمن املباشر

 ؛تأمنيو كذلك عمولة إعادة ال تأمنيحساب قسط إعادة ال أساسحتديد  - 3

 بإرساهلاو املستندات الدورية اليت يلتزم املؤمن املباشر  إ�ائها أو، و طريقة جتديدها حتديد مدة اإلتفاقية - 4

 ؛تأمنيملعيد ال

                                                           

.49سعد السعيد عبد الرزاق، مصطفى عبد الغين، مرجع سبق ذكره، ص -  1  

.470احلميد، مرجع سبق ذكره،صممدوح محزة أمحد، ناهد عبد   -  2  

. 48عادل داود، مرجع سبق ذكره، ص  - 3  
4 .681،ص2004حممد توفيق البلقيين،مجال واصف،مبادئ إدارة التأمني واخلطر،دار الكتب األكادمية، مصر،  - 4  
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بصفة  عن االتفاقيةو  حداعلى  تأمنيعن كل عملية إعادة  تأمنيلتزام معيد الإل األقصىحتديد احلد  - 5

  .إمجالية

فريسة  لتأمنيحىت ال يقع معيد ا ،ديدها بني طريف عملية إعادة التأمنيو كل هذه الشروط و احلدود يتم حت  

 .لعمليات الرديئةل و اتقاءً االستغالل من جانب املؤمن املباشر 

قل من أتكون  اإللزامية/ ن العمولة اليت حتصل عليها الشركة املسندة يف التغطيات االختيارية و جيب اإلشارة أ

بدرجة طفيفة من  أعلىالعادية، و لكنها قد تكون  اإللزاميةيات تفاقالعموالت اليت حتصل عليها مبوجب اإل

  .االختيارية إلعادةاالعموالت يف 

  طريقة اإلسناد بموجب القانون: الفرع الرابع

يصدر من الدولة، وذلك بإجبار مجيع شركات التأمني  قانوين مبوجب نصيف هذه احلالة فإن إعادة التأمني تتم 

 شركة إعادة التأمني إىل )إسنادات إلزامية(من مجيع عمليا�ا ) نسبة( سناد حصصإ العاملة يف القطاع على

، على أن تتوىل هته األخرية بعد ذلك إعادة تأمني جزء من احلصص اليت تنازلت عنها التابعة للدولة) املتخصصة (

 تأمنيدة الدعم شركة إعاو�دف الدول من خالل هذه الطريقة من اإلسناد إىل . الشركات الوطنية خارج الوطن

من خالل ضمان كم من العمليات التأمينية هلا، باإلضافة لذلك التقليل من حجم أقساط إعادة التأمني احلكومية 

وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة يف دول  الصادر للخارج أي مبعىن احلد من خروج العملة الصعبة إىل خارج البالد،

  .1االقتصاد املوجه

  :2الشكلنيحد هذه الطريقة أخذ أتو 

واحدة مملوكة للقطاع العام  تأمنيو يف هذه احلالة يوجد يف الدولة شركة إعادة  :الكاملة اإللزاميةاالسنادات /أوال

لدى تلك الشركة فقط  تأمنيال بإعادةالشركات املباشرة تقوم  أنيف السوق، أي  تأمنيتتوىل كافة عمليات إعادة ال

التأمني إعادة الوحيدة برتتيب إعادة  تأمنيو تقوم شركة إعادة ال ،العاملية األسواقيف  تأمنيال بإعادةو ال يسمح هلا 

  .العاملية األسواقيف 

                                                           

.بثصرف،473عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، صممدوح محزة أمحد، ناهد  - 1  

.،بتصرف52مصطفى عبد الغين، مرجع سبق ذكره،ص  سعد السعيد عبد الرزاق، - 2  
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لدى شركة  تأمنيحصة معينة من إعادة ال بإسنادحيث تلتزم الشركات املباشرة  :الجزئية اإللزاميةاالسنادات /ثانيا

نفس احلصص املتبقية بالطريقة اليت تراها مناسبة سواء لدى  إسناد، بينما ترتك هلا احلرية يف الوطنيةإعادة التأمني 

  .الدولية األسواق شركات داخل حدود الدولة أو إعادة تأمينها يف لدى أو الوطنية شركةال

برامج  إعداداملباشرة يف  تأمنيد من حرية شركات الحت ما يعاب على طريقة اإلسناد مبوجب القانون أ�اولكن 

تكون عادة  اإللزاميةعن االسنادات  تأمنين عموالت إعادة الإبالطريقة اليت تراها مناسبة، و كذلك ف تأمنيإعادة ال

قد تلحق الضرر بشركة إعادة  أ�اكما .العاملية األسواقحتصل عليه من  أنمما تستطيع الشركات املباشرة  أقل

معني رغم تدهور نتائجه بدرجة   تأمني فرع قد تكون ملزمة بقبول االسنادات يف أ�ا إذاحلكومية نفسها  تأمنيال

  .كبرية

  تأمينمجمعات إعادة ال: الفرع الخامس

بني عدد من املؤمنني على تكوين جممع يتم  تفاقتعترب هذه الطريقة حديثة و أسلوب خاص لإلسناد حيث يتم اإل

و اليت يتعاقد عليها األعضاء ...) النووية  خطار، األأخطار الزالزل(ذات الطبيعة اخلاصة  خطارفيه جتميع األ

،كما يتم اإلسناد وكذا القبول وتوزيع اخلسائر و كذا األقساط تأمينية هلااملنظمون هلذا ا�مع بقصد إجياد تغطية 

و جوهره بشكل مفصل يف وسنتناول هذا املوضوع والذي يعترب حمور حبثنا (وفق ما أتفق عليه عند إنشاء ا�معة 

  ).الثاينالفصل 

و مهما تنوعت الطرق اليت يتم �ا اإلسناد والقبول يف إعادة التأمني فإ�ا يف الواقع العملي تأخذ أشكاال أو 

  . باألحرى صورا خمتلفة تعكس طبيعة العالقة بني الطرفني

  )الطبيعة الفنية للتغطية(  تأمينصور إعادة ال: المطلب الثاني

أو  يةإتفاق ،إلزامية ،ختياريةإو املعيد سواء كانت  تأمنيبني شركة ال تفاقاإلبغض النظر عن الطريقة اليت يتم �ا 

األساس الذي يتم به تقسيم  مبعىن آخر ،، فإنه يتم بعد ذلك حتديد مسؤوليات و حقوق الطرفنيبنظام ا�معة

ذا هو املقصود بالطبيعة الفنية للتغطية حيث تنقسم عقود و ه ،تأمنيلتزامات بني الشركة املباشرة و معيد الاإل

  :مها إىل  نوعني رئيسيني األساسحسب هذا  إلعادةا
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    La réassurance proportionnelle إعادة التأمين النسبية: الفرع األول

بنسب معينة متفق عليها و من مث  تأمنيبني الشركة املباشرة و معيد ال تأمنييف ظل هته التغطية يتم توزيع مبالغ ال

  .تأمنيو التعويضات بني الطرفني بنفس النسب اليت وزعت �ا مبالغ ال تأمنيتوزع أقساط ال

، أما باقي تأمنيكل خطر إىل معيد ال  تأمنيمن مبلغ ) مثال %60(عن نسبة مئوية معينة  تأمنيفمثال تتنازل شركة ال

يتم تقسيم األقساط  ) %40، % 60( حتتفظ �ا الشركة املتنازلة حلسا�ا اخلاص، و بنفس النسب )%40(النسبة 

   .و كذا اخلسائر

إعادة أساس ، و إما على الحصة النسبية أساسعلى النسيب بإتباع إحدى الطريقتني إما  تأمنيو تتم إعادة ال

   .بما جاوز الطاقة تأمينال

بأن تشرتك شركة إعادة  إلعادةيقضي إتباع هذه الطريقة من ا: على أساس الحصة النسبية تأمينإعادة ال /أوال

املرتتبة عن العقد  االلتزاماتاألصلي يف مجيع احلقوق و  تأمنياليت أصدرت عقد ال تأمنيمع شركة ال تأمنيال

معينة من اخلطر الذي قبلته ا نسبة هل و يعين ذلك حتمل اهليئة املسند ،األصلي طبقا للنسب احملددة لكل منهما

 ،تأمنيخمصوما منه بالطبع عمولة إعادة ال القسط الذي مت حتصيله املباشر يف مقابل نفس النسبة من تأمنيهيئة ال

 تأمنيو تعترب إعادة ال.1لديها بدفع نفس النسبة من التعويضات املستحقة للمؤمن له تأمنيوتتعهد اهليئة املعاد ال

على عمولة من  )املسندةالشركة ( تأمني، لذلك تتحصل شركة الإلعادةية أبسط طرق اعلى أساس احلصة النسب

  .2متفق عليها تكون عبارة عن نسبة مئوية من جمموع األقساط املسندة إىل املعيد تأمنيمعيد ال

القبول  هذا احلد األقصى يسمى ،اخلطر الذي تطبق عليه نسبة التنازل تأمنيكما أن املعيد يضع حدا أقصى ملبلغ 

كان القبول   إذافعلى سبيل املثال  ،الحد األقصى للقبول اإلجماليللشركة املتنازلة و معيد احلصة أو  اإلجمالي

ن نسبة إمخسة ماليني دينار، ف على خطر قيمته تأمنيمليون دينار للخطر الواحد، و أمنت شركة ال اإلمجايل

    .3على ستمائة ألف دينار فقط لمسئو تطبق على مليون دينار فقط، ليكون معيد احلصة ) مثال %60(التنازل 

                                                           

.73، مرجع سبق ذكره، ص أمحد وجدي زريق، فؤاد إبرهيم اجلوهري  - 1  

.53عادل داود، مرجع سبق ذكره،ص- 2  

.29نبيل حممد خمتار، مرجع سبق ذكره، ص - 3  
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) ب(كة احلصة النسبية مع شر  أساسعلى  تأمنيإعادة  يةاتفاقمباشر  تأمنيو هي شركة ) أ(عقدت الشركة  :مثال

املكتتبة يف  خطاراألمن كافة  %20بنسبة ) أ(حتتفظ الشركة  أن أساسو ذلك على  ،و هي شركة إعادة التأمني

اليت توزع �ذه الطريقة  خطاراألحبيث ال تزيد قيمة  خطار،األمن كل  % 80) ب(قسم احلريق، و تقبل الشركة 

  .دوالر 10.000.000عن 

  :أعاله إليهاية املشار تفاقو اجلدول التايل يبني تطبيق اإل

اإلسناد إلى الشركة   )أ( احتفاظ الشركة  تأمینإجمالي مبلغ ال  رقم الخطر
  )ب(

  الفائض

1  200.000  30.000  160.000  -  

2  500.000  100.000  400.000  -  

          

9  12.000.000  2.000.000  8.000.000  2.000.000  

10  15.000.000  2.000.000  8.000.000  5.000.000  

  

       الواقعة ضمن احلد األقصى للحصة النسبية  تأمنيكافة مبالغ ال  أنيتبني لنا  أعالهو من توزيع املبالغ املوضحة 

  .تأمنيال إلعادة %80لالحتفاظ و  %20توزع بنسبة ) يف مثالنا  10.000.000( 

توزع بالنسب املتفق عليها و ما زاد عن ذلك  األوىل 10.000.000ن الــ إف 10.000.000زاد املبلغ عن  إذا أما

ية الفائض اليت سيأيت احلديث إتفاق إىل بإسناده أواختياريا  ماإ هتأمينعادة ية، و يتم إتفاقيعترب زيادة عن حدود اإل

  .عنها يف ما بعد

  :1 سلوب املميزات التاليةذا األ� تأمنيحتقق إعادة ال :الحصة النسبية تأمينيات إعادة إتفاقمميزات و عيوب 

ية تفاقاليت تزيد عن احلد األقصى لإل خطارحيث أن مجيع األ: سهولة التطبيق و اخنفاض التكاليف اإلدارية .1

ن عدد إو التعويضات، و عادة ف األقساطتوزع بالنسب املئوية املتفق عليها و يطبق نفس التوزيع على 

ية يكون حمددا و يسهل على الشركة املباشرة احتساب تفاقلإل األعلىاليت تزيد قيمتها عن احلد  خطاراأل

حيث ال توجد  اإلداريةسهولة التطبيق ينتج عنها اخنفاض التكاليف  إن. طريقة توزيعها بدون جمهود كبري

                                                           

.86-85عادل داود، مرجع سابق،ص  - 1  
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ية تفاقتطبيق اإل أنية، كما تفاقلإل األقصىتوزيع كل خطر منفردا ما دامت قيمته ال تتجاوز احلد  إىلحاجة 

 .خربات خاصة مما خيفض من تكاليف العمالة الالزمة أوال يتطلب مهارة فنية عالية 

 خطارعلى حصة من كل األ هلو صحب و ذلكنه حيصل على حمفظة عمليات متوازنة إف نيتأمبالنسبة ملعيد ال .2

درجة عالية من التوازن بني  امما حيقق هل ،يةتفاقاملعني الذي تغطيه اإل تأمنياليت تكتتبها الشركة يف فرع ال

 .و املسؤوليات األقساطدخل 

مرتفعة تزيد عن العموالت اليت حتصل عليها مبوجب  تأمنيحتصل الشركة املباشرة على عمولة إعادة  .3

 .األخرىيات النسبية تفاقاإل

اجلديدة اليت ال يوجد لديها خربة كبرية يف جمال  تأمنياحلصة النسبية تناسب شركات ال تأمنييات إعادة إتفاق .4

كة املباشرة جديد مل يسبق للشر  تأمنيتكون مناسبة يف حالة الدخول يف فرع  أ�اكما   ،تأمنيإعادة ال

و يف هذه احلاالت ميكن للشركة  ،يف منطقة جغرافية جديدة أعمال اكتتاب عندما تبدأ  أو ،االكتتاب فيه

ية بنسبة منخفضة من االحتفاظ على أن تزيد النسبة تدرجييا بزيادة خربة الشركة و قدر�ا تفاقتبدأ اإل أن

 .على االحتفاظ

يات نسبية إتفاقيشمل   تأمنيال  إلعادةية احلصة النسبية ميكن أن تشكل جزءا من برنامج متكامل إتفاق إن .5

 ).تغطيات زيادة اخلسارة( غري نسبية  تأمنيو تغطيات إعادة  ،أخرى

احلصة املتفق عليها  تأمنين الشركة املباشرة تكون ملزمة بإعادة أ: احلصة النسبية ياتإتفاقيعاب على أما ما 

حبيث ترغب الشركة يف االحتفاظ به بالكامل أو بزيادة نسبة  ،من كل خطر مهما كان اخلطر صغريا أو جيدا

 تأمني بإعادةالصادرة، و االلتزام  تأمنيإعادة ال أقساطزيادة  إىلهذه الطريقة قد تؤدي  أن أياحتفاظها منه، 

  .تشكل عبئا عليها أناالحتفاظ �ا دون اليت ميكن للشركة املباشرة  خطاراألبعض 

يبقى أساس التوزيع هنا كذلك بني املؤمن املباشر و املعيد هو مبلغ  :بما جاوز الطاقة تأمينإعادة ال/ ثانيا 

بني املؤمن املباشر واملعيد على أن حيتفظ املؤمن املباشر من كل  تفاقاإليتم و وفقا هلذه الصورة حيث ،تأمنيال

ملا يريد املؤمن  أقصىو هو ميثل حدا  ،)line(أو اخلط ) la retention(عملية مببلغ ثابت يسمى حبد اإلحتفاظ 

           تأمني و الذي يسمى الزائدحيتفظ به حلسابه اخلاص من كل خطر يقبله، و الباقي من مبلغ ال أناملباشر 

) l’excédent أو surplus ( َيةتفاقاإل، يتم يف به املؤمن املباشر لنفسه احتفظي ر الذدْ أي ما يزيد عن الق 

يشارك فقط يف  تأمنيأي أن معيد ال) نسبة مشاركتها( اليت ستشرتك فيه و نصيب كل منها إلعادةحتديد شركات ا
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الشركة املتنازلة، ويتم تقسيم الفائض إىل خطوط بشرط أن قيمة   احتفاظها عن حد تأميناليت يزيد مبلغ  خطاراأل

واإلسناد بالنسبة لكل  االحتفاظو يتم حساب نسب  ،كل خط ال تزيد عن املبلغ احملتفظ به لدى  املؤمن املباشر

مبلغ التأمني  إمجايل إىل تأمنيكل طرف من مبلغ ال نسبة حصة أساسعلى اليت يتم حسا�ا و  ،حداخطر على 

و سنوضح كل هذا يف  ) يف حال حدوثها(على نفس النسبة يتم تقسيم القسط و اخلسارة  بناءً و  لكل خطر

  :التايل  املثال

  )100000=خط واحد =حد اإلحتفاظ( 100000هو تأمنيإذا كان حد احتفاظ شركة ال

  خطوط  8ية الفائض سعتها إتفاقوكانت 

  900000أي تستطيع قبول أي خطر حبد أقصى  )1+8(خطوط  9قدرها   تأمنيشركة ال اكتتابمعناه أن طاقة 

  :التالية  خطارفإذا كانت لدينا األ

  الخسائر   تأمینقسط ال  تأمینإجمالي مبلغ ال  رقم الخطر

1  250.000  30.000  200.000  

2  750.000  100.000  750.000  

3  500.000  60.000  250.000  

4  1.000.000  120.000  500.000  

  250.000ه تأمينمبلغ :1بالنسبة للخطر  

  %40=100.000/250.000=خط واحد=  االحتفاظ   

  %60=150.000/250.000= الفائض تأمنياإلسناد ملعيد    

 30.000:  بالنسبة لألقساط  

  12000%= 40× 30.000 :تأمنينصيب شركة ال  

  18000%=60×30.000: تأمنينصيب معيد ال  

  بالنسبة للخسائر  

  80.000%=40×200.000: تأمنيشركة التتحمل 
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  120.000%= 60×200.000: تأمنيو يتحمل معيدو ال

  3و  2و توزيع األقساط واخلسائر بالنسبة للخطر   احتسابو بنفس الطريقة يتم 

  1.000.000ه تأمينمبلغ :4بالنسبة للخطر  

  %10=100.000/1.000.000=خط واحد= اإلحتفاظ

  %80=800.000) = خطوط 8أقصى حد هو (الفائض  تأمنياإلسناد ملعيد 

هو   حتفاظهااإحدى اخليارين فإما تتحملها و يصبح  تأمنياملعيد و لشركة ال ةمسؤوليفوق  100.000و يتبقى 

    .آخر تأمنيها إختياريا عند معيد تأمينو إما تقوم بإعادة  200.000

 120.000:  بالنسبة لألقساط  

  12.000%= 10× 120.000: تأمنينصيب شركة ال

  96.000%=80×120.000: تأمنينصيب معيد ال

  االختياري تأمنيأو معيد ال تأمنيتتحصل عليها شركة ال 12.000 األقساطنفس الشئ بالنسبة ملا تبقى من 

  500.000بالنسبة للخسائر  

  50.000%=10×500.000 : تأمنيتتحمل شركة ال

  400.000%= 80×500.000: تأمنيو يتحمل معيدو ال

  االختياري تأمنيأو معيد ال تأمنيتتحملها شركة ال 50.000ونفس الشئ اجلزء املتبقي من اخلسارة 

  :1بالنسبة للشركة املسندة هي ية الفائضإتفاقمزايا  إن

ما يزيد عن طاقة الشركة يف االحتفاظ، بينما تكون الشركة  أياجلزء الفائض من اخلطر  إال تأمنيال يعاد  .1

 أقساط أيةلن تسند  فإ�او بالتايل  ،ستحتفظ به كامال أ�اطر طاملا اخلجزء من  أي بإسنادغري ملزمة 

 .حتفاظ الذي قررته لنفسهااإلالصغرية و البسيطة اليت تكون يف نطاق  خطاراألمتأتية من 

                                                           

.64، مرجع سبق ذكره، صعبد الطيف عبود -  1  
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ن مجلة إف )ية احلصةإتفاقخالفا للنسبة املئوية يف ( الشركة املسندة حتتفظ مببلغ حمدد من كل خطر  أنمبا  .2

 .حد بعيد إىل�ا حلسا�ا تكون متجانسة و متناسقة  احتفظتاليت  األعمال

تكون قد  فإ�ا ،رديئةال خطاراألاجليدة و مببلغ اصغر من  خطاراألباحتفاظ الشركة املسندة مببلغ ضخم من  .3

و بالتايل دون تصدير  تأمنيتصدرها ملعيدي ال أنذات الرحبية دون  األعمال من ربكأاحتفظت بنسبة 

  .خطاراألملثل هذه  إلعادةا أقساط

ستخدام شخص إرتفاع التكاليف و ضرورة إهي  إمنا الفائضية إتفاقللشركة املسندة يف حالة  السلبية الرئيسية إن

بني  األقساططبقا لنوعه و درجة تعرضه، و كذلك لتوزيع  خطاراألحتفاظ الشركة لكل خطر من إخربة ليقرر  وذ

  .حد كبري من عبء هذه املسألة إىلستخدام احلسابات االلكرتونية قد قلل إ، و لكن إلعادةااالحتفاظ و 

ن معيد أل يةتأمينال األعمالية الفائض متثل له حمفظة غري متوازنة من إتفاقن إو من وجهة نظر معيد الفائض ف  

عدة سنوات  أرباحابتالع  إىلقد يؤدي حادث كبري و  ،قليلة أقساطالفائض قد يتحمل مسؤولية كبرية يف مقابل 

 تأمنيلذلك يفضل معيد ال.اجليدة خطاراألالشركة املتنازلة حتتفظ مبقدار اكرب من  أنكما   ،مرحبة ملعيد الفائض

ن معيد احلصة يشارك يف كل خطر مع الشركة املتنازلة حىت ية الفائض ألإتفاقتوازنا من  أكثر أل�اية احلصة إتفاق

  .1الكبرية فقط و اليت تزيد عن حد االحتفاظ خطاراألبينما يشارك معيد الفائض يف  ،الصغرية جدا خطاراأل

  La réassurance non Proportionnelle إعادة التأمين غير النسبية: الفرع الثاني

، و من تأمنيال يعتمد على نسب مئوية لتوزيع مبلغ ال إلعادةان هذا النوع من عقود التسمية ألهته و لقد جاءت 

، بل يعتمد على حتديد حتمل كل من )النسيب تأمنيعكس احلال يف إعادة ال(مثة القسط و اخلسارة لكل خطر 

أي ال يوجد أي تقسيم ملبلغ التأمني يبني الشركة املباشرة و .و املعيد ملبالغ اخلسارة يف حال وقوعها تأمنيشركة ال

حمله تت أنتقرر الشركة مبلغ اخلسارة الذي تستطيع على أساس أن  تدي التأمني، إمنا يتم توزيع املسؤوليامعي

ة اليت تزيد عن ذلك مع ، مث ترتب تغطية للخسار أو خالل سنة بكاملها اخلطر الواحد أوسواء عن احلادث الواحد 

  .2عليه تفاقمقابل سعر معني يتم اإل معيدي التأمني
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 الثانية فهي ماأ  زيادة الخسارة إتفاقيةاألوىل بإتباع إحدى الطريقتني  الغري نسبية هي األخرى تأمنية الو تتم إعاد

  وقف الخسارة إتفاقية

مبقتضى هذه اإلتفاقية تقوم شركة التأمني املباشر بتحديد مبلغ اخلسارة اليت ترغب  :زيادة الخسارة إتفاقية/أوال 

و ترتب تغطية للخسائر اليت تزيد عن مبلغ األولوية تتحمله شركة ، (priorité)يف حتمله و يطلق عليه األولوية 

و غالبا ما تربم هذه اإلتفاقيات حلماية إحتفاظ شركة التأمني، حيث و نتيجة لقيام الشركة املسندة .إعادة التأمني

أخطار يف مكان واحد أو عدة بقبول العديد من العمليات املعروضة عليها، ينتج عنه االحتفاظ مببالغ كبرية لعدة 

لذلك كان من الضروري البحث عن طريقة حلماية إحتفاظ . أماكن متقاربة و ينشأ عن ذلك تراكم غري حمسوب

الشركات املباشرة إذا ما أصابتها كوارث غري متوقعة، و من هنا ظهرت فئة جديدة من معيدي التأمني على 

يد عن حتمل الشركة املباشرة و ذلك مقابل قسط حمدد تدفعه استعداد لدفع ذلك اجلزء من اخلسائر الذي يز 

  .الشركة املباشرة ملعيدي التأمني

و يتميز هذا النوع من اإلعادة ببساطة إجراءاته و سهولة تطبيقه و قد ظهرت أمهيته بوجه خاص بالنسبة لعمليات 

  : ارة إىل عدة تغطياتوتنقسم إتفاقية جتاوز اخلس.و الطريان تإعادة تأمني احلوادث و املسؤوليا

ية جتاوز إن إتفاق): ية الشغالة أو العاملةتفاقاإل( أو تغطية تجاوز الخسارة على أساس الخطر الواحد .1

خلطر أصلي مفرد ) واحدة(ية مبوجبها يكون املعيد مسئوال عن أي خسارة فردية إتفاقاخلسائر للخطر الواحد هي 

 .إلرسالية بضائعمثال اخلسارة لسفينة واحدة، ملنزل واحد، 

تستخدم إتفاقية جتاوز اخلسائر للخطر الواحد لتغطية األخطار الفردية ذات القيمة املرتفعة �دف حتقيق التوازن يف 

حمفظة معينة، و لتقليل االحتفاظ الصايف للشركة املسندة بالنسبة ألي خطر مفرد، و يدفع املعيد ما يزيد عن 

 ).مى الغطاء أو حد املسؤولية للمعيديس( التحمل حىت حد أقصى متفق عليه 

ية جتاوز اخلسائر للخطر الواحد، ألنه من املتوقع أن يتم إتفاقية الشغالة أو العاملة على تفاقيطلق عادة مصطلح اإل

للخسارة، و  التعرض اليومي حلماية  سندة خالل سنة اإلتفاقية وتشغيلها لتشرتك يف عدد من اخلسائر للشركة امل

مسؤولية ة خلطر مفرد فيتأثر الغطاء و هو لتحمل منخفضا حىت يتم كسره و جتاوزه بأي خسارة مفردلذلك يكون ا

  .1ية إال إذا حدثت  كارثة كالزلزالتفاقية الكوارث اليت رمبا ال تشتغل خالل سنة اإلإتفاقاملعيد، خبالف 
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  :)ثأو إتفاقية تجاوز الخسائر للكوار :(تغطية تجاوز الخسارة عن الحادث الواحد .2

اليت مشلتها  خطاراألمجيع اخلسائر الناشئة عن حادث واحد، بغض النظر عن عدد  و مبوجبها يدفع معيد التأمني

كما أن معيدي التأمني  هلا،   ةاملقرر  األولويةتكون الشركة املسندة قد حتملت  أنعليها هذه احلادثة، بعد  أثرت أو

كذلك يف هذه العقود حيددون أقصى ما ميكن أن يتحملوه يف كل حادث بعد إحتفاظ الشركة املسندة، و تسمى 

يف هذه احلالة حدود الشرحية األوىل و على الشركة املسندة أن تعقد إتفاقا آخر لعمل الشرحية الثانية و هو ما يزيد 

حجم عمليات الشركة املسندة كبريا، و هكذا ميكن أن يكون هناك أكثر من  عن الشرحية األوىل ، وذلك إذا كان

حيث أن هذه اإلتفاقية حتمي الشركة املسندة من . شرحية عن األولوية لتعويض اخلسارة الناشئة عن احلادث الواحد

ر قطاعا واسعا ،كحالة فيضان أو زلزال أو إعصار يدم1خطر تراكم اخلسائر اليت قد ترتتب من جراء وقوع كارثة 

قد تبدو معقولة، و لكن عند وقوع ) بناء أو غريه مثال(من منطقة، فاحتفاضات الشركة املسندة عن اخلطر الواحد 

حادثة من هذه احلوادث املذكورة أو أية حادثة أخرى غري إعتيادية فإن عددا من األخطار املؤمنة لدى الشركة قد 

و يف هذه احلالة فان مبلغ األولوية يكون مرتفعا حبيث أن تغطية .  قليلتتأثر باحلادثة و قد يكون هذا العدد غري

اخلسارة تستجيب فقط يف حالة حدوث إحدى الكوارث اليت تُلحق أضرارا بأخطار عديدة، و قد يصعب أحيانا 

  . تعريف احلادث و تبعاته هلذا يتم يف هذا النوع من اإلتفاقيات إدراج شرط يسمى بشرط الساعات

  2هوالغرض من شرط الساعات  إن: ساعاتشرط ال

نه أأي (املكان  أوية الكوارث بتقييد احلادث الواحد من حيث الزمان إتفاقمسئولية معيد ) تضييق نطاق( تقييد   

تأمل يف الزلزال و توابعه  على سبيل املثال ، )معينة بأماكنيتم حتديد احلادث الواحد بعدد معني من الساعات و 

و على فرتات متقطعة، هل كل هزة  خمتلفة أماكنو يف  أسابيعاليت تستمر عدة ) هي هزات تعقب الزلزالالتوابع ( 

، فيعترب الزلزال و األولالزلزال  إىلكل التوابع تنسب   أوو منفصل؟ أتابعة من هذه التوابع تعترب حادث مستقل  أو

حيدد شرط الساعات بكل دقة ما ميكن  ،الكوارثتأمني إتفاقية من معيد ال دسرتداإلغرض  و حادث واحد؟توابعه 

ن حيدد مدة معينة يتم خالهلا جتميع كافة اخلسائر اليت تكبد�ا الشركة املتنازلة على سبيل أب، اعتباره حادث واحد

 أن، مما يعين )التجمد من شدة الربد أوساعة للفيضان  168 أو(  اإلعصار أوالعاصفة  أوساعة للزلزال  72املثال 

عتبار هذا ا�موع حادث إساعة و  72تقوم بتجميع مجيع اخلسائر اليت وقعت خالل  أنركة املتنازلة تستطيع الش

                                                           
1 - Jean-François Walhin , La Réassurance, Larcier , Bruxelle,2007,page76.  
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تبدأ مدة  أينختيار من االق حث الواحد و للشركة املتنازلة فتطالب املعيد بدفع مسئوليته عن هذا احلاد ،واحد

اخلسائر اليت تقع بعد  أما، )ملعيدرب مبلغ ممكن من أك داسرتدا( االثنني و السبعني ساعة بغرض تعظيم اسرتدادا�ا 

 72قد يكون املعيد مسئوال عن اخلسائر اليت تقع بعد  أوساعة متواصلة فيكون املعيد غري مسئول عنها،  72

بشرط اعتبارها حادث ثاين فتتحمل الشركة املتنازلة حتمل ) ية و شرط إعادة السريانتفاقحسب نص اإل(ساعة 

ن الشركة إف) ساعة للزلزال 72( من املدة احملددة  ألكثرامتدت اخلسائر  إذانه أ ادث الثاين، معىن ذلكاين عن احلث

من حادث بشرط عدم تداخل الفرتات، و قد يتم وضع قيود مكانية   أكثر إىلاملتنازلة تستطيع تقسيم الكارثة 

  .العمدية األضرارالقرية الواحدة كما يف حالة الشغب و  أوكاملدينة الواحدة 

يف فرع معني من الفروع التأمني شركة يف هذا النوع من اإلعادة يتم ترتيب التغطية لنتائج :وقف الخسارة/ثانيا

ة حدا معينا يف هذا الفرع خالل هته سار خالل سنة بكاملها، حيث أن التغطية يبدأ مفعوهلا إذا جتاوزت نسبة اخل

يف الفرع املعين و يرد عادة  أوالسنوية للشركة املسندة يف احملفظة  األقساطو مبلغ اخلسارة هذا حيدد يف ضوء . املدة

خسائر ما مل تزد نسبة  أيةلن يكون عرضة لدفع  تأمنين معيد الإو مبوجب هذا الغطاء ف. سبة مئويةبشكل ن

يصبح بة احملددة هذه النس إىلاخلسائر و عندما تصل  ،احملفظة املغطاة أقساطاخلسائر السنوية عن نسبة حمددة من 

املتفق عليه ملسؤوليته  األقصىصغرية يف نطاق احلد  أممجيع اخلسائر كبرية كانت عن سداد  مسئوال تأمنيمعيد ال

  .أيضااليت تظهر كنسبة مئوية 

تفق على أن ال يتجاوز جممل اخلسائر اليت نه يُ إف ،تأمني أكثر حتديداو حرصا على أن تكون مسؤولية معيد ال

د مينع الشركة املعيد مبلغا معينا حىت لو مل تصل هذه اخلسائر إىل النسبة املئوية احملددة، و هذا التحدييدفعها 

ما مل يوضع هذا التحديد بصورة  تأمنيقساطها إىل حد كبري سيتبع معه زيادة مسؤولية معيد الأاملسندة من زيادة 

  .1مبلغ معني

ة يف فرع التأمني املعني إىل احلد ر ساخنسبة شركة التأمني  تحملت :يتية السابقة نسوق املثال اآلتفاقو لتوضيح اإل

  ).حتمل الشركة املسندة(   %90 املتفق عليه وليكن

   %50نسبة اخلسائر : مسئولية معيد وقف اخلسائر

  .احملتفظ �ا األقساطمن   X %90 %50: و ميكن التعبري عن ذلك كما يلي
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  .دج 10000000)= مثال( 2013خالل عام  صلةاحمل األقساط

  .دج 9500000)= مثال( 2013خالل عام  ققةئر احملاخلسا

  

  

يكون توزيع اخلسائر بني أن نسبة اخلسائر لألقساط جتاوزت نسبة حتمل الشركة املسندة يتدخل املعيد هنا و  مبا

  :املعيد و الشركة املسندة كما يلي

 .دج x 90%  =9000000 10000000= )التحمل (الشركة املسندة  -

  .دج x 5% = 500000 10000000= معيد وقف اخلسائر -

ة، أي اخلطر ن الطريقة النسبية تستخدم حيث تكون االلتزامات معروفأكقاعدة عامة ميكن القول بيف اخلتام و و 

طريقة زيادة اخلسائر فتستخدم حيث يكون اخلطر ال ميكن حتديد مداه سلفا   أما .معني ميكن تقديره مببلغ تأمني

ستخدام الطريقتني معا، فتقوم الشركة املباشرة يرمي إلو االجتاه احلديث .املسئوليات تأمنيكما هو احلال يف 

ن تغطي يف أحتفاظها بإبينما حتمي  ،النسيب اساألسباالحتفاظ بنسبة عالية من كل خطر و تعيد الفائض على 

 .وقف اخلسارةية الزيادة عن نسبة من اخلسارة أو إتفاقنفس الوقت مجيع ما حتتفظ به ب

إلعادة بني النسبية و وكذا اختالف صور ا، ية وغريهاو إتفاق ختياريةإو أخريا فمهما تنوعت طرق اإلسناد من 

واق متخصصة عرب العامل  جتمع العديد من األطراف و اجلهات، كل هذا من  أن هذا يتم يف أس الغري النسبة، إال

املباشر  تأمنيية ميكن أن توفرها شركات التأمينللوصول إىل أقصى تغطية  تأمنيأجل إحالل الغاية من إعادة ال

  .    لعمالئها

  تأمينأسواق إعادة ال:المطلب الثالث

للتعاون  العاملة داخل الوطن الواحد تأمنيبشكلها البدائي و البسيط، بني شركات ال تأمنيبدأت عمليات إعادة ال

و .و بصورة تبادلية قسما من املخاطر اليت تؤمنها األخرى إىل، و كانت كل منها حتيل احمللية األخطارعلى تغطية 

 إىل أدىيف نفس الوقت، مما  نيتأمو إعادة ال تأمني، كو�ا جتري بني شركات تزاول الطريقةهذه الَب على يعِ  ام

%�� =
�������

��������
= 	

%��� × اخلسائر	خالل	السنة

االقساط	خالل	السنة
=  		نسبة	اخلسائر
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قدر�ا املالية داخل نطاق البلد ، و اليت كانت تتجاوز غالبا تأمينهااليت تؤمنها و تعيد  خطاراألحصر و تراكم 

  .للعجز و اخلسارة ةعرض جعلها الذي األمرالواحد، 

 األسواقشركات متخصصة و توسيع نطاق  إىل ءو جبالل إالهذه الشركات مشاكلها  لْ حتَ  أنو مل يكن ممكنا 

ذ األمام، إ إىلفعة هائلة ة التأمني دَ الشركات املتخصصة ليدفع عمليات إعاد هذه إنشاءو لقد جاء .العاملة معها

شرف يُ و  املباشر تأمنيدون ال تأمنيتتاب عمليات إعادة الإكعلى عملها  قتصراليت ي شركاتالظهرت العديد من 

هذا ما خلق  .على جانب كبري من اخلربة يف ا�االت الفنية و االقتصادية و املالية و التجارية أشخاص إدار�اعلى 

 بائعينو مشترينمن من عدة أطراف  تتكون اإلعادة سواقأتنوعا وكذا متنفسا جديدا لشركات التأمني،و جند أن 

األخري أهم أسواق ى، كما سنتناول يف فيما يلي عن كل طرف منها على حد و سوف نتحدث وسطاءو 

  .اإلعادة العاملية

  المشترين :الفرع األول

  :1يشتمل جانب املشرتين على عدد من الشركات و اهليئات كما يلي 

و هناك عدد من  تأمنيال إلعادةاملباشر املشرتي الرئيسي  تأمنيال اتتعترب شرك :المباشر تأمينال اتشرك/ أوال

 :اليت تسندها الشركات املباشرة و من هذه العوامل ما يلي  تأمنيالعوامل اليت تؤثر على حجم إعادة ال

حد   إىلتتأثر  إلعادةاق اسو أ مناملباشر  تأمنيالاليت تشرتيها شركات  تأمنيالمقدار إعادة  إن :تدخل الدولة .1

ول ففي الدول االشرتاكية و كذلك الكثري من الد ،تأمنيكبري مبدى التدخل احلكومي لتنظيم عملية إعادة ال

كافة   ألزمتو  تأمنيال إلعادةمؤسسة عامة  بإنشاءو دول أمريكا اجلنوبية، قامت  اإلفريقيةالعربية و 

املؤسسة  تلكل  إلعادةحبيث تقوم الشركات املباشرة بإسناد كافة عمليات ا ،هاالشركات املباشرة بالتعامل مع

 أنوال شك  ،من السوق العاملية تأمنيوحدها بشراء تغطيات إعادة ال األخرية هتهالتابعة للدولة، و تقوم 

بالكامل يف سوق ما جيعلها قادرة على ترشيد عملية إعادة  تأمنيسيطرة الشركة احلكومية على حمفظة ال

 .الصادرة من ذلك السوق تأمنيخفض حجم إعادة ال إىلو يؤدي غالبا  ،تأمنيال

ندماج مستمرة بني الشركات املباشرة،وقد دلت اخلربات إأمني عمليات تال أسواقشهدت خمتلف : االندماج .2

 إىل وبالتايل يؤدي ،زيادة قدر�ا االحتفاظية إىلاملباشرة يؤدي  تأمنياالندماج بني شركات ال أنالسابقة على 
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 أكثر أون دمج حمفظتني إف اإلحصائيةو من الناحية .تأمنيختفيض مقدار ما حتتاجه من تغطيات إعادة ال

التنبؤ  إمكانيةكرب و بالتايل تتحسن أالكبري بدرجة  األعداديساعد على حتقيق قانون  تأمنيمن حمافظ ال

اخلسائر الفعلية، و هذا مما يساعد على تقليل  و باخلسائر و تقل درجة االختالف بني اخلسائر املتوقعة

  .تأمنياالعتماد على تغطيات إعادة ال

يف الفرتة التالية  التطورات اليت حدثت أهمالتابعة من  تأمنيشركات ال إنشاءيعترب : بعةالتا تأمينشركات ال/ ثانيا

التجارية  أواملؤسسات الصناعية  إحدى بإنشائهاتقوم  تأمنيشركة  عبارة عن و هي ،للحرب العاملية الثانية

 . و شركا�ا التابعة ملؤسسةاخلاصة با تأمنيمجيع عمليات ال اهلوتسند  ،الضخمة

  أيضاظهرون يَ  أ�م إال تأمنيال بيع يف عملية األساسيهم اجلانب  تأمنيمعيدي ال أنرغم : تأمينمعيدو ال/ ثالثا

اليت يقبلو�ا، بل  خطاراألال حيتفظون بكامل  تأمنين معيدي الأل، و ذلك تأمنيكمشرتين لتغطيات إعادة ال

 أهمتفتيت اخلطر، و من  أوستمرارا لنظرية توزيع إو ذلك  آخرين تأمنيمعيدي  إىلجزء منها  بإعادةيقومون 

هو تفادي اخلسائر املالية الضخمة اليت قد تنجم عن  تأمنيشراء تغطيات إعادة ال إىل  عيداملاليت تدعو  األسباب

الكوارث الطبيعية مثل  إحدىاملكتتبة يف منطقة معينة نتيجة حلدوث  خطاراأليف  منظورغري لاعمليات الرتاكم 

 إىلقبلها  أناليت سبق  تأمنيحصة من عمليات ال بإسناد تأمنيو عندما يقوم معيد ال ،الفيضانات أول الزالز 

   .)تأمنيإعادة إعادة ال( أو) املكررة تأمنيإعادة ال(ن هذه العملية يطلق عليها إتأمني آخرين فمعيدي 

  البائعين:لفرع الثاني ا

  :على عدد من الشركات و اهليئات كما يلي بائعني أيضايشتمل جانب ال

عمليات  اكتتابويقصد �ا تلك الشركات اليت تتخصص فقط يف  :المتخصصة تأمينشركات إعادة ال/أوال

األخرى، و بالتايل فإن هذه الشركات  تأمنيشركات إعادة ال أواملباشر  تأمنيمن شركات ال تأمنيإعادة ال

  .مباشرة تأمنيعمليات  أي تقبل ال تتعامل مع اجلمهور وال املتخصصة

الواردة وتلعب  تأمنيال إعادةاملباشر قبول عمليات  تأمنيمتارس معظم شركات ال:رالمباش تأمينشركات ال/ثانيا

الشركات العاملية الكبرية  ضوقد قامت بع ،دة التأمني العامليةإعا أسواقدورا هاما يف توفري الطاقة االستيعابية يف 

 تأمنيشركات ال أنويف الدول النامية جند  ،تأمنيشركات تابعة هلا تتخصص يف إعادة ال بإنشاءاملباشر  تأمنيلل

يات إتفاقتقبل حصص  أ�ا أي ،RECIPROCITYالتبادلالواردة على أساس  تأمنياملباشرة تقوم بقبول إعادة ال
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تبادل وحتقيق توازن اليتها وذلك على سبيل إتفاقالشركة املباشرة  اهلاخلاصة بالشركات اليت تسند  تأمنيإعادة ال

 إلعادةاعن  طاألقسالتعويض  الواردة تأمنيإعادة ال طاسأق ىعل احصوهلإىل  باإلضافة ،ل يف احملافظ التأمينيةضأف

زالت تلعب ن الشركات املباشرة ماإشركات إعادة التأمني املتخصصة ف وبالرغم من وجود عدد كبري من .الصادرة

   .1 نشاطها  كجزء أساسي من  ذلكأن تستمر يف  ويتوقعالعاملية  تأمنيإعادة ال أسواقدورا هاما يف 

تتعاقد الشركة مع مكاتب أو أفراد بعقود التوكيالت وذلك لتمثيل الشركة يف  امبقتضاه :توكيالت االكتتاب/ثالثا

منطقة جغرافية معينة، و يرتأس التوكيل و كيل يعترب مندوبا من الشركة يف إدارة أعماهلا مقابل عمولة، و أحيانا 

عقد الوكالة الذي عادة  جزء ثابت كمرتب، و يلتزم الوكيل إجتاه الشركة حبد أدىن من اإلنتاج السنوي يتناسب مع

العديد من توكيالت  أيضا يوجد ما يكون سنويا أيضا، و ينتشر نظام التوكيالت يف السوق األوريب واألمريكي كما

تعني  إىل تأمنيال وإعادة تأمني، حيث تلجأ العديد من شركات ال)سيأيت بيانه يف ما بعد( االكتتاب يف سوق لندن

فروع هلا و كذا  إلنشاء اإلضافيةباالكتتاب حلسا�ا وذلك لتفادي املصاريف  يقومحيث  قاسو األوكيل هلا يف 

العاملية اليت تتوىل  ةطاشركات الوس إحدىوعادة ما يكون الوكيل عبارة عن . للوكيل االستفادة من اخلربة االكتتابية

تتاب عبارة عن ، وقد يكون وكيل االكاألجنبية ساب الشركاتاالكتتاب حلعلى عدد من وكاالت  اإلشراف

 .2تأمنيشخص لديه خربة خاصة يف فرع متخصص من فروع ال

  نوعني إيلاليت ميكن تقسيمها  تأمنيال إعادة يوجد العديد من جممعات: تأمينمجمعات إعادة ال/رابعا 

 ،من منطقة معينة تأمنيال وإعادة تأمنيعدد من شركات ال إنشائهاوهي اليت يشرتك يف : اإلقليميةالمجمعات  .1

 و تأمنيلشركات الوي التابع لالحتاد االفروأسي تأمنيالعربية وجممع إعادة ال تأمنيمثال ذلك جممعات إعادة ال و

 .تأمنيال إعادة

على  تأمنياليف سوق وطنية ملمارسة  تأمنيشركات الوهي اليت يشرتك فيها  :مجمعات وطنية متخصصة .2

 .و ما شابه ذلك النووية خطارعلى األ تأمنياخلاصة مثل ال تأمنيفروع ال بعض
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  الوسطاء: الفرع الثالث

 تأمنيالعاملية حيث يؤدون دورا مهما يف إسناد إعادة ال تأمنييلعب الوسطاء دورا غاية يف األمهية يف أسواق إعادة ال

و من ، يةتفاقسواء ما تعلق باإلسنادات االختيارية أو اإل هته األسواق،يف  تأمنيو إعادة ال تأمنيلدى شركات ال

االختيارية بالنسبة  تأمنيإىل استخدام الوسطاء للحصول على تغطيات إعادة ال تأمنياملعتاد أن تلجأ شركات ال

فإن بعض شركات  تأمنييات إعادة التفاقأما بالنسبة إل ،الكبرية اليت حتتاج إىل طاقات إستعابية ضخمة خطارلأل

، بينما تفضل شركات الوساطةكامل عن طريق إحدى شركات يا�ا بالإتفاقامج أن يتم إسناد بر  تفضل تأمنيال

و عموما فإن الوسطاء  .إلعادةختلف شركات املاحلصة املتبقية مباشرة  دأخرى إعطاء حصة للوسيط و تقوم بإسنا

  :1التأمني املباشر نذكر منها يقدمون خدمات هامة لشركات

الكبرية إختياريا مث إجياد تغطية هلا يف  خطارلتغطية األ املساعدة يف احلصول على األسعار و الشروط املناسبة/أوال

على خطر كبري يزيد عن  تأمنياملباشرة اليت يُطلب منها ال تأمنيفمن املعروف أن شركات ال. األسواق العاملية

طاقتها اإلستعابية مثل حمطات الطاقة الكهربائية أو مصانع احلديد و الصلب أو مصايف النفط، فإ�ا تقوم 

للحصول على الشروط  واألسعار  تأمنيباالتصال بإحدى شركات الوساطة لكي تقوم بدورها باالتصال مبعيدي ال

وعند ذلك تقوم الشركة املباشرة بعرض تلك الشروط على عميلها و  .اليت تكون مقبولة لديهم لتغطية ذلك اخلطر

فإن الشركة املباشرة تلجأ إىل شركة الوساطة مرة أخرى إلمتام التغطية مع  تأمنييف حالة موافقته على إجراء ال

 خطاريقدمون خدمات هامة فيما يتعلق بتسعري تلك األ تأمنيو بذلك فإن وسطاء إعادة ال تأمني،معيدي ال

 .  ها يف األسواق العامليةتأمينمث إمتام تغطية احلصة املراد إعادة  تأمنيالكبرية و حتديد الشروط والنصوص املناسبة لل

 ،يقدمون للشركات املباشرة خدمات هامة و عديدة إلعادةية فإن وسطاء اتفاقاإل تأمنيفيما يتعلق بإعادة ال /ثانيا

 تأمنيية املناسب مث تغطية الربنامج لدى معيدي التفاقة و اقرتاح برنامج اإلتبدأ من دراسة احتياجات الشركة املباشر 

يات فإن الوسيط يقوم بالعديد من اخلدمات و املتعلقة تفاقيف خمتلف أحناء العامل،حيث و بعد إمتام تغطية اإل

صيل مبالغ التعويضات و كذا املساعدة يف حت ية أو التعديالت اليت تطرأ عليها،تفاقبإعداد احلسابات اخلاصة باإل

يات و ذلك بإعداد اإلحصائيات تفاقو مساعدة الشركة املباشرة يف موسم جتديد اإل تأمنياملستحقة من معيدي ال

 .و البيانات اليت يطلبها املعيدون و التفاوض معهم على أنسب الشروط للتجديد
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 :أيضا بالعديد  من اخلدمات الثانوية نذكر منها إلعادةا ءيقوم وسطا /ثالثا

من تغطيات جديدة أو أساليب تسعري مستحدثة و  تأمنيمبستجدات أسواق إعادة ال تأمنيتزويد شركات ال .1

  .غريها من املعلومات

املتخصصة أو املستحدثة و ذلك بإمدادها  تأمنيفيما يتعلق بفروع ال تأمنيتقدمي املعلومات لشركات ال .2

  .الوثائق و الشروط و أساليب التسعري بالنسبة لتلك الفروعبنصوص 

الصناعية الكبرية و  خطاريف الكشف عن األ تأمنيتقوم شركات الوساطة العاملية الكبرية مبساعدة شركات ال .3

  .تقدمي اإلرشادات هلا فيما يتعلق بكيفية منع وقوع احلوادث و التقليل من اخلسائر ما أمكن

و خاصة يف الدول النامية، حيث تقوم معظم  تأمنيتكوين كوادر فنية لدى شركات ال املساعدة يف تدريب و .4

و دعوة مندوبني  تأمنيو إعادة ال تأمنيشركات الوساطة العاملية بعقد برامج تدريبية سنوية يف خمتلف فروع ال

  . لفيناليت تتعامل معها، مما يساعد تلك الشركات على رفع مستوى موظفيها ا تأمنيمن شركات ال

و خالصة القول أن وسطاء إعادة التأمني هم عنصر هام و ضروري لتوفري الطاقات اإلستعابية الالزمة لتغطية    

األخطار الكبرية و للمساعدة يف إبرام إتفاقيات إعادة التأمني بني الشركات املباشرة و معيدي التأمني يف خمتلف 

                                                                                                    :الشكل املوايل وميكن تلخيص كل هته األطراف يف .أحناء العامل

  تأميناألطراف الفاعلة في أسواق إعادة ال): 1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .162، ص 2001شركة مطابع الدار البيضاء، مصر،  ،تأمينإعادة الأمحد وجدي زريق، فؤاد إبراهيم اجلوهري، : المصدر

 عادةاإلاطراف أسواق 

 المشتريين

شركات إعادة التامين 

 المتخصصة

 الوسطاء

 البائعين

 االكتتابتوكيالت  شركات التامين المباشر

شركات التامين 

 المباشر

 مجمعات إعادة التامين

شركات التامين 

 ةالقابض

   معيدو 
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  :في العالم إلعادةأسواق اأهم :الفرع الرابع 

 :يف العامل اىل تأمنيتنقسم أسواق إعادة ال

 ؛كما تعرف عامليا) اللويدز( سوق لندن  -

 ؛السوق االوروبية، و مركزها االساسي يف املانيا و سويسرا -

 ؛كنداسوق الواليات املتحدة االمريكية و   -

 .سوق اليابان و دول الشرق آسيا و اسرتاليا -

  .عرض سريعا بقية األسواقنسته أعرق األسواق يف العامل كما سركز على سوق اللويدز باعتبار سنو 

حيث تقوم التأمني، ن سوق لندن حتتل مكانة بارزة يف جمال إعادة إ:تأمينسوق لندن في مجال إعادة ال /أوال

حناء العامل من أجل احلصول على التغطيات الالزمة، و متثل أتأمني يف خمتلف أسواق البدور حيوي جعلها مقصد 

  .مجايل عمليا�اإق لندن من اخلارج ما يعادل ثلثي العمليات الواردة اىل سو 

تأمني صبحا يف عامل الأن سوق لندن و اللويدز ألندن، بل و ملا كانت هيئة اللويدز هي السمة البارزة للسوق يف 

و  سنة، 300ه و يرجع تارخيها اىل ن اللويدز تعترب نظاما فريدا يف العامل كلأكما . ن لشيئ واحدمسني يرمزاإ

 منكثر ال فية، كما يقبل األخطار  منطقة جغرا 70أكثر من يف من كل أحناء العامل، و حتديدا يكتتب بالعمال 

  .بلد 200

ميلكه ادوارد لويد يف أواخر القرن السابع عشر و الذي كان اكتسبت تلك السوق امسها من املقهى الذي كان و 

حيث يقبل كل شخص منهم  ،البحري تأمنياالكتتاب يف ال اتمكانا الجتماع االشخاص الذين ميارسون عملي

قة كانت تتم على أساس املسئولية الفردية املطل  تأمنين عملية الأطبقا ملقدرته املالية، أي  تأمنيحصة صغرية من ال

فان مبدأ املسؤولية  ،و رغم التطور و التنظيم اهلائل يف أسلوب ممارسة العمل يف سوق اللويدز .كتتبل ملك

و يضم اللويدز عدد كبري من االفراد الذين يقومون باالكتتاب و . حىت اآلن الفردية املطلقة للمكتتب مل يتغري

عليهم إسم األعضاء املكتتبني و اليشرتط  يتحمل كل فرد نتيجة عمليات اإلكتتاب من ربح أو خسارة، و يطلق

فيهم االكتتاب بأنفسهم داخل السوق، بل جيتمعون يف مجاعات يطلق عليها نقابات اللويدز، وتضم كل نقابة 

عدة مئات من األعضاء و َيكون للنقابة مكان داخل غرفة اإلكتتاب يف اللويدز، ويسمى املكان بالصندوق و هو 

كتتب الذي يتوىل االكتتاب حلساب النقابة،كما أن قاعة االكتتاب تضم عبارة عن مكتب صغري جيل
ُ
س فيه امل
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حيث أن كل عضو يف النقابة مسؤول . عدة مئات من تلك الصناديق أو املكاتب كل منها ميثل إحدى النقابات

  .عنيعن نتيجة األعمال اليت أُْكُتِتبت حلسابه و التوجد أي مسؤولية تضامنية العضاء النقابة جمتم

أما هيئة اللويدز فهي ال تقوم بعمليات اإلكتتاب، بل تقوم بتوفري اخلدمات و التسهيالت الالزمة لتسري العمل 

داخل السوق و تنظيمه، و يشمل ذلك اإلشراف على مبىن اللويدز و الرقابة على عمليات التأمني اليت يقوم �ا  

مركزهم املايل للتأكد من قدر�م على الوفاء بعمليات األعضاء، و كذا اختيار االعضاء و مراقبة نشاطهم و 

التأمني اليت يضطلعون �ا، ومن بني أسس اإلختيار أن يكون العضو ثريا وأن يتعهد بإيداع مبلغ كبري يف صندوق 

اللويدز، كضمان إضايف للوفاء بااللتزاماته جتاه املؤمن هلم، وهذا بالطبع خالفا للصندوق الذي تودع فيه أقساط 

التأمني اليت يتم استثمرها لتدعيم قدرة العضو على دفع قيمة التعويضات عند وقوع األخطار املؤمن منها، كما 

تقوم اهليئة أيضا بتوفري املعلومات املختلفة لألعضاء، و كذلك اإلشراف على إحتياطي خاص ُميَوُل من األقساط 

قد يعجز األعضاء عن دفعها و ذلك محاية لسمعة  املْكَتتبة داخل السوق و الذي تُدفع منه املطالبات اليت

ومن املعلوم أن أي عملية يف اللويدز ال تقبل إال عن طريق وسيط مقيد يف سجل وسطاء اللويدز، . 1السوق

ووسطاء اللويدز هم عادة شركات ختصصت يف القيام بعمليات الوساطة يف إسناد عمليات التأمني وإعادة التأمني 

االسواق العاملية االخرى، هذا ما أعطى بعدا هائال هلته املهنة فتكونت شركات للوساطة عاملية لدى سوق اللويدز و 

  :أمهها الثالثة الكبار كما تسري تسميتهم يف قطاع التأمني

  )MARCH(مارش  -

 )AO N(آون  -

  .2و مجيع هؤالء مقيدون يف اللويدز، )WILLIS(ويليس -

وحتديدا يف أملانيا ممثلة بشركة     األوريبيف العامل موجودة يف السوق  إلعادةاشركات  أهم إن: األوروبيالسوق  /ثانيا

Munich Re  يف العامل من حيث الكوادر واملهنة واألقساط املكتتبة األكربالشركة.    

   .األوربيةمكانة  متميزة يف  السوق  Swiss Reبشركتها العمالقة  اسويسر كما حتتل 

     .SCORيف العامل وهي شركة تأمنيأهم شركات إعادة المن  كما متتلك فرنسا شركة

                                                           

.13عادل داود، مرجع سبق ذكره،ص - 1  

.22، ص106،2010باسل صقر،أسواق إعادة التأمني الواقع و االمهية، جملة الرائد العريب، العدد - 2  
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   Hannover Reتقل مكانة عن تلك اليت ذكرناها كشركة  كما يتواجد يف السوق األوربية شركات أخرى ال

  .سبانياإيف  Mapfre Reيف أملانيا وشركة 

ولضخامة حلجمه الكبري  العاملية نظراويعترب من أوسع األسواق  :الواليات المتحدة األمريكية وكندا سوق/ ثالثا

 أن أكرب شركة إعادة تأمني Standard &Poorsويشري تقرير وكالة التصنيف العاملية  ،املؤمن عليها فيه خطاراأل

  . Berkshire Hthaway أمريكية مصنفة من قبله هي

 املتوفر هو لفروع إمنالية فيه حول شركات حم إحصائياتتوفر تأنه ال  إال ،جدامهما  فيعترب سوقا سوق كنداأما 

 . Swiss Reو  Munich Reمن  كل

 أمامسوقا ذا خصوصية معينة، كونه سوق مقفال  سوق اليابانيعترب :اليابان ودول شرق أسيا سوق  /رابعا

لشركات  أن إال، )الكبرية بني الشركات احمللية خطاراألتقاسم (غري يابانية كون شركاته تعمل على مبدأ لاالشركات 

أهم  Tokio Marine Groupفيها احلق يف النشاط الدويل دون تصدير األعمال احمللية، و تعترب شركة  إلعادةا

     .Standard &Poors يابانية مصتفة من قبل تأمنيشركة إعادة 

�ا  اليت يتواجدوأهم بلدانه كوريا اجلنوبية  ،ن األسواق املهمة والنامية بقوةم أسواق دول شرق آسياكما تعترب 

 تايوانيتواجد بكما   Korean Reinsuranceالعاملية  إلعادةتعد من أهم شركات ا و ،واحدة تأمنيشركة إعادة 

  .شركة إعادة واحدة أيضا

أهم شركة إعادة تأمني مصنفة يف  QBE Insurance Group Lidتعترب شركة :سوق أستراليا/ خامسا

  .شركة إعادة يف العامل 40من بني أهم  23أسرتاليا، حيث حتتل املرتبة 

 قو أخريا ال بد أن نعلم أن شركات إعادة التأمني تعترب الضابط األساسي جلودة التغطيات التأمينية يف األسوا

العاملة فيها و كذا حلركة أقساطها حنو الداخل واخلارج، إذ يشكل املعيد الوطين وعاء فعاال لتجميع األقساط و 

ه االستثمار املختلفة، و هذا لقدر�ا اهلائلة على جتميع األموال من خمتلف أحناء العامل مما توظيفها يف أوج

  . الناميةيستوجب الرتكيز على هذه الشركات و االهتمام �ذه الصناعة و إعطائها حقها خاصة يف الدول 
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   :خالصة

حيويا من خالل ما توفره من تغطية تأمينية خالل هذا الفصل كيف أن صناعة التأمني تلعب دورا هاما و من رأينا 

املخاوف اليت تعرتيهم من جراء مجلة املخاطر اليت تعرتضهم  بدرءو ذلك  ،لألفراد و املشروعات على حد سواء

  .خالل ممارستهم ألنشطتهم و أعماهلم اليومية

طراف العالقة التأمينية كما خلصنا إىل أن النشاط التأميين حتكمه مجلة من املبادئ و اخلصائص و جب على أ

التأمني اليت بدأت كنوع من عمليات املضاربة مث تطورت حىت أصبحت  إعادة، كما رأينا كيف أن فكرة احرتامها

مني ال تستطيع أن تباشر عملها أحبيث أن شركات الت ،املرافقة للعملية التأمينية اآلليات إحدىيف الوقت احلاضر 

عدة اتفاقات لإلعادة لكي تكون يف مأمن من خطر الفروق بني املعدل النظري  كانت قد أبرمت  إذاباطمئنان إال 

مث عرضنا بعد ذلك خمتلف الطرق وكذا الصور اليت تتم  .للخسائر كما تدل عليه اإلحصاءات و ما يتحقق فعال

املعاد تأمينها،  مني واليت تستخدمها شركات التأمني حسب احلاجة وحسب طبيعة األخطار أ�ا اتفاقيات إعادة الت

كما تطرقنا أيضا إىل األسواق اليت تتم فيها عملية إعادة التأمني و تعرفنا على مكونا�ا حيث تضم من جانب 

ومن جانب البائعني شركات إعادة  املشرتين شركات التأمني املباشر وكذا معيدو التأمني و شركات التأمني التابعة،

كات التأمني املباشر أعمال اإلعادة على أساس تباديل بينها وبني كما ميكن أن تقبل شر  التأمني متخصصة،

بأعمال اإلعادة  باالكتتابتتعاقد الشركات مع مكاتب أو أفراد بعقود التوكيالت تقوم وميكن أن  شركات أخرى،

 و.شكل مفصلوكطرف أخري يف سلسلة البائعني نظام ا�معة و الذي أفردنا له الفصل املوايل لنتناوله ب نيابة عنها،

  .األطرافكمكون أخري هلذه األسواق الوسطاء الذي ال تقل أمهيتهم عن باقي 
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  :تمهيد

رأينا الدور البارز الذي تلعبه شركات التأمني يف جمال تغطيتها للمخاطر اليت تعرض عليها، و كما تطرقنا آنفا و أنه 

تلجأ إىل شركات إعادة التأمني كأسواق خلفية كي تضمن هلا  ،ته املخاطراسعيا منها لضمان أفضل محاية �ل ه

و لكن رغم الدور الذي تلعبه شركات اإلعادة و ما . ن قبول املعروض عليها من األخطارطاقة إكتتابية متكنها م

إال أن ذلك ال يكفي يف بعض األحيان ملواجهة بعض األخطار اليت تتسم باخلصوصية من حيث احلجم و   ،تقدمه

من حيث تبعا�ا، و نقصد بذلك األخطار الكربى و اليت ال ميكن تغطيتها وفق اإلطار التقليدي للتأمني، فال كذا 

جتد شركات التأمني و إعادة التأمني بًُدا من مواجهة هذه املخاطر إال عن طريق جتميع طاقا�ا ضمن ُجممعات تأمينية 

  . من جهة أخرى ركزها املايلملضمانا لتغطيتها هذا من جهة و محاية  

 من خالل ثالث مباحث رئيسية ،و على هذا األساس مت ختصيص هذا الفصل من الدراسة لنتناول فيه هذه النقاط

جممعات التأمني و إعادة التأمني، و  معها و تناولنا  بشكل عام فكمبحث أول مت التطرق إىل املخاطر الكربى

و كذا أمثلة عن جممعات لتأمينها،أما املبحث الثالث فقد مت كمبحث ثاين تطرقنا إىل األخطار الطبيعية الكربى 

  .  ختصيصه ملعرفة األخطار التكنولوجية و أدرجنا كذلك مناذج �معات تقوم بتغطية هذا النوع من املخاطر

   



 الفصل الثاني                                                              األخطار الكبرى و المجمعات

 62 

  ماهية األخطار الكبرى و مجمعات إعادة التأمين:المبحث األول

يتعرض اإلنسان يف حياته اليومية جلملة من املخاطر و اليت تصيبه يف شخصه و ممتلكاته و تتعدى لنشاطه، و لكن    

هذه األخطار زادت بشكل كبري يف السنوات األخرية و تفاقمت نظرا لتعقد متطلبات احلياة اليومية اليت نعيشها واليت 

رجة هذه األخطار خيتلف معها نوع الغطاء التأميين املطلوب زادت معها درجة جسامة هذه األخطار، وبإختالف د

للتغطية و كذا الطريقة املثلى اليت تضمن إحتواءها، و لعل أهم ما يؤرق شركات التأمني هو إجياد األسلوب األمثل 

  .   لتغطية هذا النوع من األخطار

  :األخطار الكبرىماهية : المطلب األول 

 األسس الفنية كذاو  ،من وجهة نظر تأمينيةوذلك  همساتو كذا  من مفهوم اخلطر الكبري سنتناول يف هذا املطلب كل   

   .و كذا تعبئة القدرات اإلكتتابية لتغطيتها و قبول اإلكتتاب فيها هته األخطارتقيم  اليت يتم �ا

  األخطار الكبرىمفهوم : الفرع األول

أوال مث معرفة أبعاد هذه األخطار و كذا حتديد العوامل اليت سنحاول إعطاء مفهوم للخطر الكبري من خالل تعريفه 

 .نستطيع من خالهلا قياس اخلطر و تصنيفه ضمن األخطار الكربى

 ،ويشرح صفا�ا  مفهومهايدل على  وبعض املفردات حتتاج تعريفا حيدد بدقة معناها :تعريف الخطر الكبير/أوال

 اآلثارذاته يستخدم ليعرب عن ضخامة  حبد تعريف يفهأو ما يعرف كذلك بإسم الكوارث  ريأما كلمة خطر كب

اليت  و يف كليهما معاأو املمتلكات  أو األرواحالنامجة عن وقوع حادث ما، وهي صفة تدل على فداحة اخلسائر يف 

يف  اإلنسانأثار جسيمة  قد يكون مما ساهم  الف وراءهخت يتدث الوااحل هومثل هذ ،عقب وقوع حادث معنيت

ذلك ميكن وصفها بأ�ا  ن والكارثة اليت ترتتب ع ،غري مقصودالو باخلطأ ا أصنعه أو تسبب يف وقوعه سواء عمد

الناجتة  وارثالكو   الضخم احلرائقك اإلطاروال ميكن حصر الكوارث اليت تدخل يف هذا  اإلنسان،كارثة من صنع 

  .وكذا التلوث و غريها من األخطار واملشعة اخلطرة املواد ونقلأ ةوصناع ستخدامإ عن

أو معرفة مؤكدة مبكانه  ،يف حدوثه يدُ دث من فعل الطبيعة وحدها دون أن يكون لإلنسان ااحلكما ميكن أن يكون     

نتائج بالغة السوء يف األنفس  إىلث دواوكثريا ما تؤدي هذه احل أو زمانه أو شدته أو ما ينجم عنه من أضرار،

و  أشكاهلاجبميع  األعاصريالعواصف و و  الفيضاناتو أمهها وهذا النوع يعرف باسم الكوارث الطبيعية  ،واملمتلكات
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حدوث مثل هذه الظواهر الطبيعية وما يرتتب ف، البَـَردْ سقوط  و درْ موجات البَـ و كذا الرباكني و كذا الزالزل ،مسميا�ا

ثية يعترب من احلقائق اليت عرفتها األرض على مر العصور و األجيال، وقطعا ليس مثة ما يشري أبدا ر اك  ثارآمن  نهاع

دثه من األضرار  سيبدأ باالخنفاض والرتاجع، بل أن األمر يبدو يف ما حتُ  أنعن احلدوث أو ما إىل أ�ا ستتوقف يوما 

  .1احلقيقة عكس ذلك

 أضرارًا مفاجئة بصورة دثحيُ  ،والبشرية الطبيعية احلياة أسلوب يف وعنيف مدمر حتولعلى أ�ا  الكارثةكما تعرف 

 و املفاجأة، عناصر ثالثة هلا تتوافر الكارثة فإن مث ومن ،ىوالقتل اجلرحى من كبريًا عدًدا لفوخيُ  واسع نطاق على مادية

  .2املمتلكات و األفراد من كبرية نسبة وإصابة الدمار، رقعة إتساع

دراسات  بذلك إجراء واليت ال يسمح عددها ،قليلة العددالهي تلك األخطار  األخطار الكربىن أيرى البعض و 

ئجها خسائر فادحة ال يطبق عليها وتكون نتا ن قانون األعداد الكبريةأ و ،وإستخراج معدالت خاصة �اإحصائية 

  .و األرواح يف املمتلكات

 ال وخيمة، املادية و البشرية مدمرة وأضراره عواقبه تكنولوجي أو طبيعي منشأه كما يعرف اخلطر الكبري على أنه حدث

  .3وقوعه وقت الوسائل املتوفرة طريق عن فيه التحكم و عليه السيطرة ميكن

 2004 ديسمرب 25 يف الصادر 20 / 04 رقم القانون من2 املادة بنص األخطار الكربى اجلزائري املشرّع عرف قد و

 أو/ و ة إستثنائيةطبيعي خماطر بفعل هثو حدميكن  ،ةتبيئ و إلنسانعلى ا حمتمل �ديد كليوصف باخلطر الكبري  "ب 

 هلا تتعّرض أن ميكن اليت الكربى األخطار أهم إحصاء مت 10 مادته يف القانون نفس ومبوجب ".ات بشريةنشاط بفعل

 أخطار الطاقوية، و الصناعية األخطار الغابات، حرائق الفيضانات، اجليولوجية، األخطار و الزالزل أمهها اجلزائر،

 النباتية، و احليوانية بالصحة املرتبطةطار األخ البشرية، بالصحة املتعلقة األخطار النووية، واألخطار اإلشعاعات

  .4كبريةال البشرية بالتجمعات املرتبطة الكوارث املياه، تلّوث أو جلوي أو األرضي أو البحريا لتلوثلاألشكال املختلفة 

                                                           
  .،بتصرف66ص،1997، 57، جملة الرائد العريب، عددالتأمنيعبد الطيف عبود، أخطار الطبيعة و التحدي الدائم لصناعة  -  1
  .15،ص 2007حممد هشام حريز، زيد منري عبوي، إدارة الكوارث و املخاطر،دار الراية للنشر والتوزيع،عمان، سامي -  2

3
 - Dossier Départemental de  Risques Majeurs, disponible sur le site: http://www.risques.gouv.fr voir le 

11-01-2013 a 12 :15 . 
 84 رقم اجلريدة الرمسية املستدامة، التنمية إطار يف تسيريها و الكوارث من بالوقاية املتعلق 2004 ديسمرب 25 يف الصادر 04 - 20 رقم القانون من 2 املادة -  4

  .29 / 12 / 2004 يوم الصادرة
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مما سبق ذكره ميكن أن نوجز مفهوم اخلطر الكبري على أنه حادث مفاجئ خيلف وراءه أضرارا جسيمة يف األرواح و 

قسم هذه األخطار من تو و متتد آثارها على نطاق واسع،  فيه التحكم و عليه السيطرة ميكن الحيث  املمتلكات،

  :قسمني اىل حيث مسببا�ا

 والفيضانات والرباكني الزالزل مثل االنسان إرادة أو تدخل دون وحتدث مصدرها الطبيعة تكون :طبيعية أخطار - 

  .وغريها واألعاصري

 جمال يف تقدم من حيرزه وما اإلنسان يصنعه مبا مباشر بشكل وتتصل ترتبط اليت تلك وهي :تكنولوجية أخطار - 

  .احلرائق شتعالإ أو نووية، حمطة �يارإ عن النامجة األخطار مثل التكنولوجيا

 1: اآلتية العوامل خالل من خطور�ا درجةو  الكارثة أبعاد تتحدد :)الكوارث( األخطار الكبرى أبعاد/ثانيا

 ؛داخلي طارئ موقف أم طبيعية عوامل أم خارجي �ديد هي هل :وأسبا�ا الكارثة مصدر .1

  ؛ ةللدول احليوية للمصاحل دها�دي مدى مبعىن : الكارثة ثقل .2

  ؛ملواجهتها املتاحة اخليارات مدى مبعىن : الكارثة تعقد .3

  .تستغرقه الذي الزمين املدىا و أحداثه تالحق مدى مبعىن : الكارثة كثافة .4

أداة  لديناكون ت حىت و هذا مور اهلامةر من األاخطعملية قياس األ جتدر اإلشارة إىل أن كما:قياس الخطر/ثالثا

فيما يتعلق مجلة التدابري ختاذ هذه األخطار هذا من جهة، و كذا إيتم معرفة مدى جسامة علمية كمية من خالهلا 

ر ليست باالمر اليسري نظرا لتعدد العوامل املؤثرة اخطن عملية قياس األكما أ ها من جهة أخرى،التعامل معطريقة ب

  : 2هامني املنيص يف عخلتت وكميا عن طريق قياس عوامله املختلفة ه  يتم قياسحيث  يف حتديد قيمة اخلطر

حتمال حتقق احلادث مقدما على أساس بيانات اخلربة ا�معة إب يتم حسا: تحقق الحادث حتمالإ /األولالعامل 

ا من يعلى دقة البيانات املسجلة تارخي وتتوقف الدقة يف حساب هذا االحتمال ،عنه خالل فرتة كافية يف املاضي

أكثر كلما زاد حجم هذه البيانات كلما كانت النتائج ف ،ناحية وعلى حجمها ومدى متثيلها للخطر من ناحية أخرى

  .طيط والتنبؤ لقياس اخلطر مستقبالالتخ دقة وميكن االعتماد عليها يف

حلجم اخلسائر  اهام ار شأو الدخل املعرض للخطر مؤ  ئة الشتعترب قيم: حجم الخسائر المحتملة/  العامل الثاني

وميثل هذا احلد عادة قيمة الشئ أو األصل  ،للخسائر احملتملة ىاألقصاحلد  عنرب هذه القيمة ة حيث تعاملتوقع

                                                           
1

 :من خالل الرابط إدارة الكوارث الطبيعية،املركز الوطين للمعلومات -

  www.yemen-nic.info/procesafe/imp-bales/disaster.pdf voir  le: 12/01/2014 à 10 :34 
  .22مرجع سبق ذكره، ص، شوقي سيف النصر سيد -2
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طر أو تقل حجم كن قد تقل القيمة املعرضة للخ، لالبقيمة الدخل املتوقع فقده مستق أوللخطر كامال املعرض 

وعموما يتم حتديد احلد األقصى للخسارة احملتملة لألصل صل املعرض للخطر، األأو ن قيمة الشئ عاخلسائر احملتملة 

فكلما ازدادت درجة اخلطر و قيمته كلما زادت حجم أو الشئ حسب طبيعة اخلطر و مصدره و تأثريه عليه، 

  .اخلسائر احملتملة والعكس صحيح

ذلك أن حجم اخلسارة  طرقيمة اخلحتمال اخلسارة يف قياس إ يف األمهية حجم اخلسارة يفوقو جتدر اإلشارة إىل أن 

حبجم  قرتانهإبل أن احتمال حدوث احلادث ال تظهر أمهيته إال من خالل  ،املتوقعة يعطي تكلفة حتقق احلادث

حتقق اخلطر، هلذا ما مييز األخطار الكبرية بشقيها الطبيعية والتكنولوجية هي أن إحتمال عة يف حالة املتوق رئاخلسا

  .ية و وخيمةحتققها ضعيف أما خسائرها كارث

  :سمات األخطار الكبرى من وجهة نظر تأمينية : الفرع الثاني

ها و  واضحة عنصورة يتميز هذا النوع من األخطار جبملة من املواصفات متيزه عن باقي األخطار و متكننا من أخذ    

  :1كذا حتديد أبعادها، حيث تتمثل هذه السمات و املواصفات يف

لقي على عاتق والذي يُ  ،خطر كبري التأمنيمن شأنه أن يكون قرينه على أن حمل  التأمنيإن مبلغ :التأمينمبلغ /أوال

لعاملية اليت تكون ا والذي نرى أثره يف سوق اإلعادة، بلغهذا املمسؤوليات مالية تتحدد وفقا لضخامة  التأمنيشركة 

تدخل بشكل مباشر يف عادة على الحيث تـَْعَمْد شركات اإل ،طار ذات املبالغ الضخمةيف قبول إعادة األخ ةحذر 

  يف ما خيص هذا النوع من األخطار؛ املباشر التأمنيري لشركات عكتتاب والتسسة اإل سيا

الشئ حمل هلا  يتعرضو اليت أقصى خسارة حمتملة الوقوع  قيمةإرتفاع إن :الحد األقصى للخسارة المحتملة/ثانيا

وعلى فداحة تبعاته من اخلسائر، و لإلشارة  اخلطر جسامةعلى  دليل ،الظروف واليت حتدث نتيجة تضافر أسوأ التأمني

  تعد من أهم ما مييز األخطار الكربى؛ للخسارة احملتملة الوقوع األقصىواحلد  التأمنيمبلغ  نأ

                                                           
  . 1989ناشد حممود عبد السالم،إدارة أخطار الشروعات الصناعية و التجارية، دار الثقافة العربية، القاهرة،:راجع -  1

. 1987و حممد شكري سرور،التأمني ضد األخطار التكنولوجية،دار الفكر العريب،القاهرة،              

Jean Tuccella ,Emmanuel Desplanches, Ouvrages  exceptionnels et  assurance  décennale ,workshop sur 

l’assurance décennale au niveau da CCR, 2014/05/15 .  
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متثل القدرة اإلمجالية  )الوطنية( احمللية قاسو إن الطاقة االستيعابية لأل:المحلية قاسو لألاالستيعابية  الطاقة/ثالثا

 التأمني إضافة إىل حصص إعادةباألخطار من اإلحتفاظ الصايف  )وطنية كانت أو أجنبية(العاملة فيه  للشركات

جتاوزت تغطيته حدود الطاقة االكتتابية أو  إذالشركات اإلعادة الوطنية، فاخلطر يعترب حتما من األخطار الكبرية  

   ؛ليةهلته األسواق احملاالستعابية 

أوال وسعته ثانيا حيددان بدورمها لتغطية خطر ما  إن نوع الغطاء املطلوب:الغطاء المطلوب للتغطية و سعتهنوع /رابعا

ة للتغطية املطلوب يةغطنوع األ باختالفسوق ختتلف يف إستيعا�ا،فطاقة كل  األسواق التأمينية طاقةوكذا حجم اخلطر 

تها، و ما مييز األخطار الكربى أ�ا تتطلب أغطية تأمينية ذات سعة كبرية جدا قد تفوق قدرة األسواق احمللية  سعوكذا 

  كما ذكرنا من قبل؛ 

ىل اعتباره عدة أخطار منفصلة يؤدي إ إىلجتزئة اخلطر القدرة على إن عدم :تجزئة الخطرعلى  عدم القدرة/خامسا

حيث يكون  ،املنفصلة بعضها عن بعض األخطارعدد معني من  إىل جتزئته نيةاكإمحيث أن  ،الكبرية األخطارن م

ق اسو لأل االستيعابيةو  حدود الطاقة اإلكتتابيةد يقع تأمينه وإعادة تأمينه ضمن اجلزء الواحد خطرا قائما بذاته ق

 إىلؤدي يو أمرا حمتمال خطار جتزئة اخلطر جيعل من تراكم األ القدرة على عدمفذلك من عكس على الو ، الوطنية

  .لذا يعد من األخطار الكبرية كبرية يف حالة حدوثه  و بشرية ماديةئر خسا

متطورة سواء   اما على أساس تقين عايل وتكنولوجيقائ حمل التأمني اخلطركان   إذا:التطور التقني والتكنولوجي/سادسا

و تكلفة ، كل ذلك مؤشر على حدة أو تركيبه و الداخلة يف إنشائه كان ذلك يف التصميم أو املواد املصنع منها

   .ه خلطر ماتعرضاخلسائر  احملتملة احلدوث يف حالة 

  األسس الفنية لتقيم األخطار الكبرى و قبول اإلكتتاب فيها: الفرع الثالث

يد باألسس الفنية التق  العاملة �ا قاسو األشركات التأمني و كذا من  تطلبيألخطار الكبرية يف ا كتتابإن اإل    

  والتأمني شركات  يتطلب من األمرلذا فإن  .وليةدق الاسو لغرض زرع ثقة التعامل يف األ ،التأمنياملتعارف عليها يف 

  : 1يلي املعيدين القيام مباكذا 

                                                           
1  - Jean Tuccella, les principes généraux de la RCD et la souscription des grands risques, workshop sur 

l’assurance décennale au niveau de CCR, 2014/05/15 . 
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دقيق عن  بشكل علمي حتديد مكامن اخلطرأوال  جيب راخطألم اتقييقبل مرحلة :هاتقييمو  األخطارتحديد  /أوال 

اليت ، و اخل..له التكنولوجية  التقنية و حيواالنه و كذا ة املشروع وطريقة تنفيذوطبيع املعمقة كاملوقعطريق الدراسة 

�ا و اخلسائر اليت ترتتب عن التحقق الفعلي هلا،كما تقييم حد متكننا من معرفة طبيعة األخطار بشكل جيد و بالتايل

اإلكتتاب يف مشاريع مشا�ة أو  اليت إكتسبتها من خالل السابقة يةالتأمين اخرب� على أيضا عتمدأن شركة التأمني ت

ن تقيم اخلطر بشكل أإذ  ،لنفس النوع من املشاريع ومدى توفر اإلحصاءات عن أخطارها وخسائرها وتعويضا�ا

 
ُ
  اجليدة للخطر؛ تغطيةتوفري الكتتب لغرض موضوعي حيدد السعر املالئم الذي يطلبه امل

ته املباشر يف إكتتا�ا هل التأمنيإن املشكلة األساسية اليت تواجه شركات :إلكتتاب في األخطار الكبيرةا /ثانيا

و  ،)األصلي التأمنيبعقد  أسعار وأخطار مشموله( التغطية األصلية قبوال لشروط التأمنيد من معيدي أن جتألخطار ا

ا أن تكون جراءات اإلكتتابية اليت من شأ�جبملة من اإللقيام ا يهاعللذلك فإنه يتعني  اليت حتددها الشركات املباشرة

  :ملا يلي أكثر قبوال وفقا

 ،ية بني األخطار املنفصلةالتأمينوالوقوف على توزيع القيم  جيدة ضرورة معاينة اخلطر موضوع التغطية معاينة .1

و كذا اإلستعانة  الوقاية املتوفرةوقياس إحتماالت اخلسارة على ضوء طبيعة األخطار املغطاة، وعلى وسائل 

  ؛من مهندسني وكيميائيني وفيزيائيني وغريهمبذوي اإلختصاص 

لقلة عددها نظرا غري كافية تكون  عادة األخطارعن اخلربة احمللية  ألناملتوفرة عنه، ربة اخلعري اخلطر مبا يتفق و تس .2

معيدي   واستشارة ا�الالعاملية كمرشد يف هذا إىل اخلربة   لجوءالبد من ال إذ تها أحيانا أخرى،وحداثأحيانا 

  ؛بالنسبة للسعر الذي يطبق قبل قبول اخلطر التأمني

الضمانات يف وتفادى الصيغ الشاملة  ،التغطية بشكل يتفق وما جيري عليه العمل يف األسواق العاملية ةغصيا .3

ى احلدود القصوى والنص عل ةصراح ةواضحا واستبعاد األخطار املستثناوحتديد األخطار املغطاة حتديدا 

  ؛ملسؤولية املؤمن

و املنع و املقصود �ا جمموعة اخلطط و اإلجراءات اليت تؤدي إىل منع حدوث اخلطر  بوسائل الوقاية اإلهتمام  .4

حث املؤمن له على إتباع هذه كذا   وكلية أو التقليل من فرص وقوعه أو التخفيف من حدة نتائج حتققة، 

حتميل املؤمن له إلزاميا أن كما   ،جزءا ال يتجزأ من شروط التغطية ا وثائق التأمني و اعتبارهاضمينهالوسائل بت

 الوقاية للحد منه؛ وسائلباخلطر و ب ألخريهذا اضمن إهتمام ي صة من اخلسارة ح
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سا�ا نعين حبد اإلحتفاظ قيمة اخلطر الذي حتتفظ به شركة التأمني حل:الخطر وتحديد حد االحتفاظ قبول /ثالثا

شركة تأمني ألن لكل  له قبول اخلطر وفق األسس أعاله ال يعين القبول الكاملاخلاص دون أن تعيد تأمينه، ألن 

ألن هذا احلد يتوقف على جمموعة من  حيظى به، وخربة فنية حمددة وتعامل جتاري وحىت سياسيومعيد طاقة إحتفاظية 

  : 1و هي بعني اإلعتبار جيب أن تأخذ العوامل و املتغريات

على الشركة أن حتدد لنفسها احتفاظا يتالئم وطبيعة اخلطر من ناحية و إمكانيا�ا املالية من ناحية أخرى،  .1

وهذا بالتأكيد يتطلب معرفة جيدة ملكونات اخلطر وفصلها عن بعضها البعض وتقدير احلد األقصى للخسارة 

بالغة فتوزيع اخلطر على أكثر من موقع ومن َمث  احملتملة قبل حتديد مقدار اإلحتفاظ، وهذا الفصل له أمهية

دراسة مقدار حدة اخلطر املادي واملعنوي يف كل موقع من جهة و كذا إمتداده من جهة أخرى، أو إمكانية 

بإعتبار أن القدرة  التأمنيجتزئة اخلطر إىل جمموعة من األخطار سيؤدي حتما إىل تقليل اإلعتماد على إعادة 

كما هو احلال عليه يف (هي حصيلة عدة إحتفاضات، ويف حال عدم إمكانية جتزئة اخلطر  اإلستعابية للشركة

ؤخذ عليه إحتفاظ يعترب خطرا واحدا جيب دراسته بصورة جيدة ألنه يُ  التأمنيفإن موضوع ) األخطار الكربى

ر يؤدي إىل عدة إحتفاضات من أجل تقدير أقصى إحتفاظ ممكن، كما أن عدم إمكانية جتزئة اخلطواحد بدل 

  و خاصة اإلختيارية اليت تكون برنامج تأمني صعب؛ التأمنيزيادة االعتماد على إعادة 

و اليت تنتج عن حتقق األخطار  واملقصود �ا حجم اخلسائر املالية املتوقعة: يةالتأميندرجة خطورة العمليات  .2

و شدة  اخلسارة، حيث أنه كلما  املقبولة يف صورة حادث، و تتوقف درجة اخلطورة على معدل تكرار احلادث

ية لنوع معني من األخطار كلما حاول املؤمن املباشر ختفيض اجلزء التأمينإرتفعت درجة اخلطورة يف العمليات 

  يتسم بإرتفاع معدالت اخلسارة اليت لن يستطيع املؤمن املباشر حتملها مبفرده؛ ، ألن هذا النوع احملتفظ به

هناك عالقة طردية بني متانة املركز املايل للمؤمن املباشر و اجلزء ): المباشر(ي لمركز المالي للمؤمن األصلا .3

قيمة اإلحتياطات  زيادة احملتفظ به من كل عملية تأمينية، وتتمثل متانة املركز املايل يف زيادة قيمة رأس املال و

السياسية االستثمارية  ةسنويا وكفاءدخل املؤمن املباشر من األقساط املدفوعة الفنية بأنواعها املختلفة و زيادة 

ألن كل هذه العوامل جمتمعة تدل على حجم الشركة و مركزها املايل فالشركات الكربى متيل .ذه األموالهل

   لإلحتفاظ بطاقة أعلى من تلك اليت حتتفظ �ا شركات ال تتمتع بنفس املواصفات؛

اليت  التأمنيإن تأثري املوقع اجلغرايف على اإلحتفاظ الصايف من اخلطر واضح جدا، فشركة  :المنطقة الجغرافية .4

البد أن حتدد  ،تؤمن على ممتلكات واقعة يف رقعة جغرافية معرضة إىل خماطر الزالزل والفيضانات أو األعاصري
                                                           

  .، بتصرف670حممد توفيق البلقيين،مرجع سبق ذكره،ص   -1
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اكم الذي سيحصل من إحتفاضها الصايف من اخلطر ليس فقط على درجة إحتمال حتقق اخلسارة وإمنا للرت 

  إحتمال تعرض مجيع األخطار املؤمنة لدى الشركة يف تلك املنطقة إىل خسارة كارثية؛ 

تاريخ املؤمن املباشر و ماضيه من خالل ممارسته ملختلف العمليات  او املقصود �:خبرة المؤمن المباشر .5

املمارسة الدائمة هلذه األنواع املختلفة فكلما توافرت لديه خربة كافية مكتسبة من خالل التعامل و  ،يةالتأمين

ية كلما زاد حجم اجلزء احملتفظ به، و العكس صحيح ففي حال مل تتوافر لدى املؤمن التأمينمن العمليات 

املباشر خربة كافية فإنه يَعَمد يف هذه احلالة على إعادة تأمني اجلزء األكرب من هذه العمليات و هذا لعدم قدرته 

حيث حالة شركات التأمني حديثة النشأة ق على النتائج املتوقعة منها،و يظهر ذلك جليا يف على احلكم املسب

تعيد تأمني اجلزء األكرب من عمليتها حفاظا على بقائها و حىت تتمكن من معرفة السوق معرفة جيدة، و كذا 

حبيث يتمكن من من قبل،  مل يسبق له التعامل معها عندما َيكَتِتب املؤمن املباشر يف نوع جديد من األخطار

لكن التحدي و .ن اجلزء األكرب من هذه العملياتمعرفة النتائج املتوقعة مستقبال األمر الذي جيعله يتنازل ع

هو عدم  ،يف تغطيتها لألخطار الكربى واليت تتسم بدرجة خطورة عالية جدا التأمنيالكبري الذي يواجه شركات 

األمر  ،يف السوق الواحدة وبصورة متقاربة هاألخطار بسبب عدم تكرار إمكانية تكوين خربات واسعة عن هذه ا

تتحوط قدر اإلمكان يف إحتفاضها �ذا النوع من األخطار الذي متتاز نتائجه  التأمنيالذي جيعل شركات 

 بالكارثية؛

افظ الشركة، كتكلفة و اليت حتمي حم التأمنياملقصود �ا التكلفة الصافية املدفوعة مثنا لربامج إعادة و : التكلفة .6

اإلتفاقيات وأغطية زيادة اخلسارة وكذلك التكلفة الغري املباشرة و املتضمنة املصاريف اإلدارية اليت تتحملها 

حسب الشروط املتفق عليها،إذ أن تأثري  التأمنيالشركة عن إدارة برامج اإلعادة و مراعاة متطلبات معيدي 

التكلفة على اإلحتفاظ واضح حيث أن إرتفاعها قد يضطر الشركة إىل رفع احتفاظها من األعمال أو رمبا تغيري 

 برامج اإلعادة ككل مبا حيقق هلا أنسب تكلفة؛

يدة و كذا عمليات و املقصود �ا حجم اإلصدارات اجلد :كتتب فيها سنوياالمُ  ية التأمين العملياتحجم  .7

ية لنوع معني من التأميناليت يصدرها املؤمن املباشر، فكلما زادت العمليات ) جتديد الوثائق السارية(التجديد 

من الوصول إىل أدق  التأمنيوبالتايل تتمكن شركة  ،األعداد الكبريةاألخطار كلما أمكن حتقيق قانون 

فيض اإلحنرافات بني النتائج الفعلية و املتوقعة إىل أدىن التوقعات، األمر الذي ميكن معه ختو  التقديرات

ية، و يف هذه األحوال ميكن للمؤمن املباشر أن التأميناملستويات و التقليل من تدهور نتائج هذه العمليات 

بة يف املكتتالعمليات هذا بعكس احلال إذا كانت  .ية اليت َترُِد إليهالتأمينحيتفظ لنفسه جبزء كبري من العمليات 
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خطر ما حمدودة و ليست بالعدد الكايف الذي ميكن االعتماد على نتائجه، نتيجة زيادة اإلحنرافات بني النتائج 

الفعلية و النتائج املتوقعة، و منه تقل قدرة املؤمن اإلحتفاظية من هذه األخطار و يعيد تأمني اجلزء األكرب من 

من أي تقلبات أو هزات عنيفة قد تعصف بوجود شركة  املايلركزه و هذا محاية  مل ،العمليات اليت ترد إليه

                                                                  .1التأمني

دة ختتلف من مشروع إىل أخر عومن ذلك يتضح أن عملية حتديد مقدار القبول من قبل املكتتب ختضع إلعتبارات 

وأخريا يتعني على .وحىت بني الشركات املعيدة هناك أفضليات للقبول من الشركات املسندة ،آخرومن بلد إىل 

الشركات املباشرة أن حتتفظ بقدر معقول من األخطار املكتتب فيها كي تثبت ملعيدي التأمني أن األخطار املؤمنة هي 

دة من اخلطر دون غريها ألنه يُعد فعال أخطار جيدة، كما جيب أال يكون إختيار اإلحتفاظات على األجزاء اجلي

 . إجحافا يف حق معيدي التأمني وجيعل العالقة بينهم ذات طبيعة مؤقتة

  الكبرىتعبئة القدرات اإلكتتابية لتغطية األخطار :الفرع الرابع

املعروضة تسعى شركات التأمني جاهدة إلجياد احللول و التغطيات التأمينية اليت توائم طبيعة األخطار املكتتبة و    

عليها، كما تويل إهتماما خاصا لألخطار الكربى وذلك لتأمني تغطية جيدة هلا و البحث عن السبل األجنع لذلك 

نظرا خلصوصيتها و جسامة نتائجها، و اليت توصف دائما بالكارثية حيث يتم تغطية هذا النوع من األخطار عن 

  :2طريق ما يلي

على الشركات اليت َتكَتتب باألخطار الكربى وبعد إستنفاذ اإلحتفاظ :المحليةتعبئة الطاقة اإلستعابية للسوق /أوال

والطاقة اإلكتتاية إلتفاقيات إعادة التأمني، اللجوء إىل السوق احمللية قبل التفكري بالتغطية االختيارية لتفادي أثارها 

سوق احمللية على أساس اإلشرتاك يف السلبية، وذلك عن طريق إقتسام األخطار الكبرية بني الشركات املباشرة يف ال

وميزة هذا اإلجراء هو فضال عن تقليله ألثار السلبية لإلعادة اإلختيارية ميكن . التأمني أو خلق جممعات تأمينية حملية

الشركات احمللية من تغذية إحتفاظا�ا وإتفاقيا�ا مبا يدعم السوق احمللية ويوفر لإلقتصاد الوطين رصيدا من األقساط 

ولة للخارج حلساب اإلعادة، فإذا كانت الطاقة اإلكتتابية اإلمجالية للسوق احمللية غري كافية فإنه ال مفر من  اللجوء احمل

  .يف األسواق اخلارجية إلعادة التأمني

                                                           
  .671حممد توفيق البلقيين،مرجع سبق ذكره، ص  -  1
  .بتصرف ،39،ص2006،ديسمرب20، جملة املعرفة،العددالتأمنيحممد إمام طه، سياسة اإلحتفاظ يف شركات : راجع -  2

   voir le 27/4/2014   reassurance-de-et-dassurance-pools-mag.net/article/les-http://www.atlas:و عن طريق الرابط
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قد ال متتلك األسواق التأمينية يف غالب األحيان طاقات : تكوين طاقة إكتتابية  على المستوى اإلقليمي /ثانيا

بية متكنها من مواجهة متطلبات تغطية األخطار الكبرية، لذا فإ�ا تلجأ إىل توحيد طاقا�ا يف جممعات خللق طاقة إكتتا

وسيلة من وسائل وكذا إكتتابية مشرتكة على املستوى اإلقليمي،حيت تعد هذه ا�معات شكال من أشكال التعاون 

ذلك عن طريق قيام الشركات املباشرة يف كل سوق بإسناد تدعيم صناعة إعادة التأمني لتغطية مثل هذه األخطار، و 

و ما زاد اإلحتفاظية حصص من هذه األخطار هلذه ا�معات مث يعاد توزيعها على الشركات األعضاء وفق قدرا�ا 

عن ذلك يتم إعادته عن طريق اإلعادة اإلختيارية، حيث تعمد هذه ا�معات على تطبيق مبدأ توزيع األخاطر على 

 عدد ممكن من شركات التأمني، و ذلك بتوزيع جمموع ما أسند إىل ا�مع من عمليات على األعضاء املشاركني أكرب

  . فيه

إن ا�هودات اليت تبذل على مستوى الشركات املباشرة و السوق :اإلكتتابية على المستوى العالميالطاقة  /ثالثا

من شأ�ا تقليل االعتماد على األسواق الدولية، ولكنها  احمللي و كذا على النطاق اإلقليمي ما هي إال خطوات

ليست موجهة ضدها و خاصة يف ما يتعلق بتغطية األخطار الكبرية لذا فإن األسواق مهما كان حجمها و خاصة 

إىل  تلك املتواجدة يف  الدول النامية جتد نفسها دائما حباجة إىل الطاقة الدولية لتدعيم تغطية تلك األخطار، باإلضافة

 .املعلومات الفنية اليت متنحها هذه األسواق ملا متلكه من خربة يف جمال اإلكتتاب يف هذا النوع من األخطار

و لألمهية البالغة للمجمعات التأمينية و ما تقدمه من دعم لصناعة التأمني يف جمال تغطية األخطار الكربى سنتناول 

  . بالتفصيل هذه الكيانات و طريقة عملها

   التأمينمجمعات إعادة :الثاني  بالمطل

لفه إلتمسنا درجة جسامتها و كذا عواقبها وما ختمسا�ا و ستعرضنا تعرفنا على مفهوم األخطار الكربى و إبعدما    

حتمل تبعا�ا،و أشرنا أن هذه األخطار و نظرا لطبيعتها  التأمنيمعها كربيات شركات من خسائر و أضرار ال تستطيع 

هلذه  املطلب، سنتطرق من خالل هذا التأمنيمينها يف العادة عن طريق جممعات للتأمني و إعادة اخلاصة يتم تأ

  . ا�معات و نتناوهلا بشكل من التفصيل لنربز دورها

  المجمعات  ماهية: الفرع األول 

باإلضافة إىل طرق إعادة التأمني اليت تطرقنا هلا سابقا، هناك طريقة حديثة تطورت يف السنوات األخرية و هي نظام    

لقد تعددت و .ا�معة و اليت جاءت مكملة لعملية إعادة التأمني يف تغطيتها لألخطار و توفري طاقة إستعابية لتأمينها
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ا�معة هي منظمة يقوم فيها عدد من املؤمنني بالتعاون مع :نوجزها فيما يليو اليت التعاريف اليت تناولت ا�معات 

  .1بعضهم لتوزيع عبء اخلسائر غري العادية الناجتة عن األخطار اليت تقع يف اختصاصها

 بني املؤمنني) األخطار النووية مثل(األخطار الضخمة أو الغري مرغوبة ا�معة هي نظام مبوجبه يتم تفتيت و تقسيم 

  .2بدال من أن يكتتب مؤمن واحد يف كل اخلطر

ية التأمينالعمليات جتميع تلك ية �دف التأمينعندما يتم االتفاق بني عدد من اهليئات  ينشأ جممع إعادة التأمني   

 و تتم عملية، هم بنسبة حمددة يتفق عليها مقدمايمها فيما بينسقمث ت ،اليت من طبيعة معينة و اليت يعقدها أي منهم

التجميع هذه عن طريق االتفاق على أن يتنازل كل عضو للمجمع عن مجيع العمليات الداخلة يف نطاق اختصاص 

االتفاق  و يتم تقسيم األقساط و توزيع التعويضات على أسس معينة يتم. ا�مع بأكملها، أو عن جزء منها فقط

  .3عليها عند إنشاء ا�مع

ا�معة هي تنظيم جتميعي لتأمينات أو إسنادات أو إتفاقيات، أو حلصص أو أجزاء متجانسة يف طبيعتها أو يف أحد 

بني أعضاء ا�معة بإحدى ) إذا كانت تقتصر على عمليا�م(عناصرها، مث إسنادها أو توزيعها أو إعادة توزيعها 

  .4الصور املتفق عليها 

هي عبارة عن إتفاقيات جتمع  أو إعادة التأمني/ و التأمنيجممعات " جمعات فهوأما التعريف الذي سنأخذ به للم

من أجل خلق طاقة إستعابية إلحتواء أخطار ذات طبيعة كارثية أو  التأمنيأو إعادة / و التأمنيعددا من شركات 

النوع من األخطار  ، حيث قد اليكون من املمكن تأمني أو إعادة تأمني هذا)كاالخطار النووية(ذات طبيعة خاصة 

  ".بطريقة أخرى

  األسباب التي أدت لظهور المجمعات: الفرع الثاني

الرباكني و  الزالزل وطبيعة خاصة كأخطار  يف بعض األحيان أخطار كبرية أو ذات التأمنيتعرض على شركات    

فرتفض تغطيتها و  ذات الوحدات املركزة غريها من األخطاراحملطات النووية و أخطار الطريان و السفن العمالقة و 

  :5عدة أسبابهذا لوجود 

                                                           
  .103، ص 1980 ، دار اإلحتاد، القاهرة،التأمنيكمال عباس احللواين، مقدمة يف اخلطر و  -  1
  .349خمتار، مرجع سبق ذكره، ص نبيل حممد -  2
  .265عيد أمحد أبو بكر و وليد إمساعيل السيفو، مرجع سبق ذكره، ص -  3
  .25،ص1960وتطبيقا�ا العملية، اإلحتاد العام العريب للتأمني، التأمنيرؤوف حليم مقار،إعادة  -  4
  .بتصرف، 471،ص2003،التأمنيممدوح محزة أمحد،ناهد عبد احلميد،إدارة اخلطرو  -  5
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إرتفاع حجم اخلسائر بالنسبة هلذه األخطار املركزة حال وقوعها إذ أ�ا ال حتدث بصفة منتظمة ميكن معها  /أوال

األخطار  قياس إحتمال وقوع اخلطر بدرجة قريبة من الدقة ،حيث ال يكون باإلمكان تأمني أو إعادة تأمني مثل هذه

 ؛مالية ضخمة قدرات بطريقة أخرى أل�ا تتطلب

و  ،عن هذه األخطار مبا يسمح بالتنبؤ بنتائجها التأمنيعدم توافر اخلربة و البيانات الكافية لدى شركات  /ثانيا

 ؛بالتايل صعوبة حساب أقسطها بشكل كايف وعادل مقدما

فتجد شركات  .ما يظطره إلستثناء هذه األخطار من عقود اإلعادة التأمني،اخلربة الكافية لدى معيد  عدم توافر /ثالثا

 .نفسها مظطرة لرفض هذه األخطار من األساس لعدم توافر أسواق خلفية لتغطية مثل هذه األخطار التأمني

 واليت تعد أسلوبا �معاتنظام افقد ظهر ما يعرف با ،قبول تغطية مثل هذه األخطار التأمنيو نتيجة لرفض شركات 

  . حتقيق مجلة من األغراض كما سيأيت بيا�ال من أجسناد حيث يتم إنشاؤها خاصا لإل

 :شاء المجمعاتنالغرض من إ

  وذلك  بالكارثية،اليت تتسم نتائجها و اخلاصة ذات الطبيعة  األخطارهته تغطية ب تقوم هذه ا�معاتحيث

وال شك أن ماتتيحه هذه الطريقة من جتميع األخطار على أوسع  ض احلصول على إنتشار أفضل هلا،بغر 

من أهم اجلوانب الفنية لتكوين حمفظة حيث .نطاق ممكن، جيعل باإلمكان تغطية هذا النوع من األخطار

عمليات متوازنة يف املسؤولية و األقساط إحتواؤها على أخطار خمتلفة يف النوع و احلجم و االنتشار 

 ؛1اجلغرايف

 إنشاء هذه  التأمني تدفع هذه األخرية إىلستثناءات اليت تفرضها شركات اإلعادة على شركات إن اال

 خاطر املستثنات من عقود اإلعادة؛ا�معات من أجل تغطية هذه امل

  مني أحد الفروع الذي تدهورت نتائج عملياته يف السوق ترتيب تأكما تنشأ هذه ا�معات عادة إلعادة

لدرجة تؤثر على فئات األقساط، حبيث تصبح  التأمنيبسبب املنافسة بني شركات  ،شديدةاملعنية بدرجة 

ا من اإلتفاق على إنشاء جممع يضم مجيع العمليات دً فال جتد اهليئات بُ  ،دون الكفاية حتت ضغط املنافسة

                                                           
  .،بتصرف69ص ،2001مصر، مطابع الدر البيضاء، ،التأمنيفؤاد إبراهيم اجلوهري،إعادة  أمحد وجدي زريق،-  1
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القائمة يف  ختف حدة املنافسة بني شركات التأمني اليت تصدرها كل واحدة منها و حلساب اجلميع، و �ذا

 ؛1افية لتغطية اخلطرالسوق و ترشيد الشروط وكذا احملافظة على مستوى األسعار الك

 كحالة احلرب كما حدث يف كل من سوريا والعراق نتيجة   كما يتم إنشاء هذه ا�معات لظروف خاصة

  . رفض الشركات اإلعادة العاملية التعامل معها

  أنواع المجمعات: الفرع الثالث

  :�معات التأمينية حسب نشاطها إىلتقسم ا

  :)أو كما يطلق عليها تسمية الحساب المشترك(التأمين المباشر مجمعات/أوال

اصة مشرتكة فيما بينها خظة فاملباشر على تنظيم حم التأمنيعدد من شركات  قافتإ عن هي عبارةو :تعريفها .1

مث تتقاسم فيما بينها أخطار هذه احملفظة  ،منها واحدةاليت تعود لكل  احملافظ أخطاربعض  إليهاتسند 

أو  دة أخطارهاو حبتتميز بقيم تأمينها العالية أ تأمينيةاملشرتك لتغطية وحدات  ما ينظم احلساب وعادة.اخلاصة

كعمليات تأمني حقول ،أخطار غريبة أو أن أوعيتها عالية القدرة للتعرض أوبكو�ا تنطوي على أخطار شاذة 

اليت يكون معدل اخلسارة  األعمالوتأمني هياكل الطائرات وغريها من  ،ماوياتيومعامل البرتوكومصايف البرتول 

وأن إخراجها من نطاق إتفاقية  أن تتحمل مسؤوليتها منفردة، وليس من مصلحة الشركة ،احملتملة فيها عاليا

معات على املستوى احمللي فإذا كانت هذه ا�.2يد تأمينهاعاملسندة وميصب يف مصلحة الشركة  التأمنيإعادة 

 %100ية بنسبة التأمينيشارك املؤمنون داخل نفس الدولة يف مثل هذه األخطار،مث يتنازلون عن تلك األعمال 

أو بأي نسبة تفوق إحتفاظهم، ويتم تقسيم أقساط و خسائر ا�معة بني املؤمنني األعضاء وفقا لقواعد 

و لكن إذا كان اهلدف من ا�معة  ،احمللية أو بعضها التأمنيات ،وقد يشرتك ضمن ا�معة مجيع شرك3ا�معة

هو تقدمي تعريفات أو شروط و إستثناءات موحدة فإن عضوية مجيع شركات العاملة يف القطاع تكون الزمة، 

جتميع املباشر من خالهلا و من مث  التأمنيحيث يشرتك أعضاء ا�معة يف إصدار وثيقة تأمني موحدة ليمارسوا 

يف النتيجة سيحقق ا�مع الفائدة اليت يتوقعها  الوطنية يف جممع مشرتك، و التأمنياالكتتابية لشركات  طاقاتال

    .على حد سواء التأمنيشركات  و التأمني اطالبو 

                                                           
  .47عادل داود، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  .�158اء �يح شكري، مرجع سبق ذكره، ص -  2
  .349نبيل حممد خمتار، مرجع سبق ذكره، ص -  3



 الفصل الثاني                                                              األخطار الكبرى و المجمعات

 75 

 إىل األخطارمثل هذه  بإسنادتقوم كل شركة من الشركات املسامهة يف احلساب املشرتك  :طريقة عمل المجمع .2

 .اىل احلساب  املذكور فائضةبشكل كامل أو حتتفظ جبزء من اخلطر لنفسها وتسند  إما ،هذا احلساب حمفظة

تقوم  ،من جهات متعددة ذا احلسابه ظة اخلاصة اليت تتجمع فيها أخطارفوبعد أن يتم تكوين هذه احمل

الشركات املسامهة يف احلساب احملفظة اخلاصة لدى نفس  تأمني بإعادةاحلساب املشرتك  املشرفة على اإلدارة

فتحتفظ للحساب املشرتك جبزء من اخلطر وتسند فائض اخلطر موزعا على الشركات املسامهة يف  ،املشرتك

  .احلساب

ا جمتمعة على نفس توزيعه إعادةمفردة من مصادر خمتلفة و  أخطارجتميع  يتم مبوجبه ام احلساب املشرتكظفن

 إعادةعملية مجع و  أصبحتاملباشر املسامهة يف احلساب املشرتك  التأمني ركاتشنه كلما زاد عدد إهلذا ف ،مصادرها

  .جيايب يف سالمة عملية التغطيةإثر أذات  خطاراألتوزيع 

بنفس الطريقة  إسنادهااملعاد  لألخطار واملسندة للحساب  لألخطاراملقابلة  التأمني أقساطتوزيع  و حتسابإيتم و 

تفاق على دفع عموالت من قبل احلساب يتم اإل أن أيضاجيوز  و ،التأمني االعتيادية أقساطاليت توزع فيها حصيلة 

ودفع عموالت من قبل هذه الشركات  ،املسندة من قبلها األخطارعن  املشرتك للشركات املسامهة يف احلساب

 أيضا احتجازدي جيوز االعتيا التأمنيإعادة وكما حيدث عادة يف  .إليهااملسندة منه  األخطارللحساب املشرتك عن 

حتجاز مثل هذا االحتياطي من قبل احلساب املشرتك إ و ،السارية سواء من قبل الشركات املسندة األخطاراحتياطي 

شؤون هذا  بإدارة إحداها إىلن تعهد أقد تتفق شركات التأمني املسامهة يف احلساب بو .1 السارية األخطارمقابل 

مكتب (مستقلة له  إدارة تأسيسقد يتم االتفاق على  أو،به اخلاصةالسجالت  فتقوم هذه الشركة مبسك احلساب

  :2حيث يقوم ب)مستقل

إعداد حساب عام لكافة العمليات الداخلة يف نطاق ا�مع يبني فيه األقساط احملصلة و املطالبات املستحقة   -  أ

  ؛و املصروفات اإلدارية للمكتب

وما عليها  ،يبني املستحق هلا من األقساط و عموالتإعداد حساب خاص لكل شركة عضو يف اإلتفاقية   -  ب

  ؛من تعويضات و مصروفات

                                                           
  .بتصرف ،159ص، ذكره اء �يح شكري، مرجع سبق� -  1
  .252، صذكره مرجع سبق شوقي سيف النصر سيد، -  2
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لتبني حركة العمليات املختلفة خالل  ،إعداد كشوف تفصيلية و إرساهلا بصفة دورية منتظمة للشركات  -  ت

 .الفرتة

  التأمني أعمال تتعاطى أن إلدارتهح تيومع ذلك فان هذا التنظيم ال خيلق شخصية قانونية مستقلة هلذا احلساب وال ي

 احلساب املشرتك يف العالقة القانونية القائمة بني املؤمن املباشر و تأسيسوال يؤثر ، مني جمازةأكما لو كانت شركة ت

نه يقوم إة فيف حالة حصول خسار  و ،بالكامل جتاه املؤمن له مسئواليبقى املؤمن املباشر  إذ ،املؤمن له املتعاقد معه

  .   احلساب املشرتك إدارةتسوى اخلسارة بينه وبني بتعويضه عنها مث 

هي تلك  ية ملا يسمى باملشاريع املشرتكة، والتأمينلتوفري التغطية كما نشري إىل أن هذه ا�معات يتم إنشاؤها كذلك 

خلاص أو رتك بينها سواء من القطاع العام أو ااملشاريع اليت يشارك يف إقامتها أطراف من دول خمتلفة و برأس مال مش

و �دف إىل القيام بنشاط ما من شأنه حتقيق منافع إقتصادية لألطراف املشاركة و يزيد الروابط و العالقات املختلط، 

مثال على هذه  و خري ،كنموذج للتكامل اإلقتصادي بينها  حيث تعد هذه املشاريع اإلمنائية، املتبادلة فيما بينها

وشركة املالحة  T.C P.M.A البحرية لنقل البرتولتلك اليت أقيمت بني الدول العربية كالشركة العربية املشاريع املشرتكة 

و غريها من املشاريع، حيث عمدت الدول العربية على توفري تغطية و خدمات تأمينية مناسبة هلذه  العربية املتحدة

سوق تأمينة  واحدة، حيث أن إنفراد سوق تأمينية املشاريع الضخمة نظرا لضخامة رؤوس أمواهلا مبا يفوق طاقة أي 

عربية واحدة بتأمني هذه املشاريع نتيجته احلتمية هي عدم القدرة على حتمل العبئ التأميين مبفردها، و كذا تسرب 

وسعيا . القدر األكرب من األقساط العربية إىل األسواق األجنبية خاصة و أ�ا جمال خصب ملنافسة الشركات األجنبية

لتحقيق املزيد من التكامل بني الدول العربية دعت احلاجة لتوفري تغطيات تأمينية الزمة من جانب شركات التأمني 

العربية لإلستفادة من األقساط يف املنطقة العربية،حيث أقيمت جممعات للتأمني املباشر للتأمني عليها وذلك بتوحيد 

عمل حتت إدارة فنية مستقلة، ويتم توزيع تأمينات هذه املشاريع على طاقا�ا التأمينية والفنية ضمن جممعات إكتتاب ت

األقطار املسامهة وفقا لنسبة حصصها يف رأمسال املشروع، حيث حتدد كل شركة ترغب يف اإلنظمام إىل عضوية ا�مع 

تعويضات يف حدود هذا املبالغ اليت ترغب يف اكتتا�ا بالنسبة لكل خطر و ختويل إدارة ا�مع حق اإلكتتاب و إدارة ال

  .اجلدول

       :يقدم هذا النوع من ا�معات عدة مزايا نذكر منها:المباشر التأمينمزايا مجمعات  .3
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 ،يضمن وجود تغطية تأمينية داخل الدولةالتأمني الوطنية يف جممع مشرتك  جتميع الطاقات اإلكتتابية لشركات  -  أ

و بالتايل عدم نزوح األقساط للخارج باإلضافة إىل إعطاء الفرصة للشركات األعضاء يف ا�معة لتكوين اخلربة 

    ؛الالزمة عن األخطار اجلديدة و املركزة

وتوزيع األخطار بالتساوي، بني مجيع الشركات  التأمنيإن اهلدف من إنشاء هذه ا�معات هو تنظيم سوق    -  ب

األساسية، واهلدف األساسي  التأمنيمها من مبادئ  حيث أن املشاركة وتوزيع األخطار العاملة يف الدولة،

                      ؛منها محاية محلة الوثائق

حتقق هذه ا�معات السرعة والدقة يف إجناز املعامالت، كما أ�ا توفر قاعدة بيانات تساعد يف التخفيف من   -  ت

، باإلضافة التأمنيللرتكيز على أنواع أخرى من  التأمنيحاالت اخللل واخلطأ، كما تتيح الفرصة أمام شركات 

استقراره و يف السوق مبا يدعم ركات العاملة إىل توسيع دائرة التعاون والتنسيق بني مجيع الش

                            ؛تطوره

  :جتميع هذا النوع من األخطار  جتميع أخطار معينة ذات طبيعة كارثية حيث ما مييز  -  ث

 هذا مما يتيح لشركات  طار الكارثية من نطاق التغطية، وإجياد وضع أفضل لالتفاقيات باستبعاد األخ

 .تفاقيات إعادة التأمنيفرصة احلصول على شروط أفضل و عمولة مرتفعة ال التأمني

 إجياد رقابة فعالة لاللتزامات القصوى يف الدولة و اليت ختص األخطار الكارثية. 

  رقابة و ضبط أسعار و شروط األخطار الكارثية و إيقاف املنافسة غري الصحية بني الشركات، وذلك

  ؛يف الدولة التأمنية يساعد بدون شك على منو صناع

 أو ةكيماويخطار النووية و البيرتو األن أخطارا مثل إذ أ ،عينة جديدة و معقدة و غري معروفةجتميع أخطار م  -  ج

ن هذه األخطار تكون إما جديدة و  ميكن أن تغطيها شركة مبفردها ألأي أخطار كبرية أخرى، الأو  التلوث

ن أفضل وسيلة لتغطية هته األخطار تكون عن طريق إف هغري معروفة أو تتطلب خربة فنية عالية، و من

خطار مل تكن ألتغطية الأي ضمان . ا�معات اليت ستكون أفضل وسيلة ملواجهة املتطلبات الفنية احلديثة

  ؛املباشر لوال وجود هذه ا�معات التأمنيلتجد تغطية تأمينية لدى شركات 

عدد من  الل تفتيت اخلطر املركز على أكربمن خ ،التأمنياملسامهة يف حتقيق التوازن يف حمفظة شركات   -  ح

 .الشركات األعضاء يف ا�معة

 :التأمينمجمعات إعادة /ثانيا
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ال يقل أمهية عن نظريه بني إذ أن التعاون فيما بني شركات اإلعادة  التأمنيتعترب مكملة لشركات إعادة :تعريفها .1

املؤمنني املباشرين، بل أن دور شركات اإلعادة أكثر تأثريا يف زيادة اإلحتفاظ نتيجة لقدر�ا على إستعاب معظم 

ويتم إنشاء هذه ا�معات يف احلياة العملية إما على  .الصادر خارج الوطن التأمنياألقساط املخصصة إلعادة 

�دف هذه ا�معات حيث . م تشكيلها  على أساس دويلإقليمي و إما يت أساس حملي،وقد يتم على أساس

فيما بينها كل هذا من أجل إنقاص  التأمنيعن طريق تبادل أعمال إعادة  ،التعاون بني الشركات األعضاء

�معة ويف أغلب األحيان تدير ا.اخلارجية أي خارج القطر أو األقطار املنتمية للمجمع التأمنياحلاجة إىل إعادة 

كما يف حالة (هيئة خاصة تكو�ا الشركات األعضاء هلذا الغرض، وقد تديرها إحدى الشركات األعضاء 

املتفق عليه  التأمنييعاد تأمني كافة العمليات اليت تقع يف نطاق نوعية حيث  ،)التأمنيا�معات العربية إلعادة 

حيث  ،)إىل ا�مع بالكامل التأمنيمن الشركات  منيالتأأي إسناد كافة العمليات اخلاصة بفرع معني من فروع (

يقوم هذا األخري بإعادة تأمينه إىل األعضاء و ذلك إما وفقا لنسبة متفق عليها مسبقا أو بنسبة حجم أقساط 

العمليات املسَندة من كل عضو يف ا�معة، أي أن الشركات األعضاء تقوم بدور الشركات املسندة و املعيدة يف 

أي أن ا�مع يقوم بتجميع احلصص الواردة من األعضاء مث يعيد توزيعها عليهم �دف حتقيق ( تنفس الوق

وقد تتفق الشركات األعضاء على أن حتتفظ ا�معة حلسا�ا اخلاص بنسبة إحتفاظ  .)توازن أفضل يف النتائج

إىل أعضاءها من   التأمنيإعادة حمددة من كافة العمليات املسندة إليها بإعتبارها معيد تأمني مث تقوم بإعادة 

وقد تعقد ا�معة إتفاقية إعادة تأمني نسيب أو فائض مع .  1كافة العمليات اليت أسند�ا الشركات األعضاء

و ذلك بغرض إعادة تأمني ما يزيد عن قدرة  ،شركات تأمني غري أعضاء و شركات إعادة تأمني متخصصة

كما تلجأ غالبا معظم ا�معات إىل محاية حمفظة عمليا�ا من أخطار  .ا�معة اإلستعابية من األخطار الكبرية

عن طريق عقد تغطية جتاوز اخلسائر فيما يزيد عن مبلغ معني  ،الرتاكم غري منظور للعمليات املسندة إليها

ويف مقابل إدارة ا�مع حتصل .2بغرض ختفيض مسؤولية وإلتزام الشركات األعضاء عن احلصص اليت يقبلو�ا

هليئة املديرة له على نسبة مصروفات إدارية عن كل فرتة غالبا تكون سنوية، وقد تقوم ا�معة بإخطار األعضاء ا

و اإلكتفاء بكشوف احلساب  بكشوف عن األقساط و التعويضات بشكل دوري أو يتفق على اإلستغناء عنها

الفورية من الشركات األعضاء ملقابلة الربع أو النصف سنوية، وقد ينص إتفاق ا�معة على حتصيل التعويضات 

                                                           
 :  طريق الرابط ، عن2010،التأمنيعصام الدين عمر، حماضرات يف إعادة   - 1

 http://fr.scribd.com/doc/112536063 voir le 23/01/2014 a 17:41 
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املطالبات اجلسيمة،كما يكون هناك نص يقضي حبصول أعضاء ا�معة على عمولة أرباح عن عمليا�م املرحبة 

 .1املسندة للمجمعة أو حبصوهلم على نسبة من صايف أرباح ا�معة يف �اية كل عام

  إىلو نقسم هذه ا�معات :التأمينأنواع مجمعات إعادة  .2

 التأمنية على أسس فنية سليمة وألنواع معينة من يإن إنشاء جممعات إعادة حملية مبن:مجمعات إعادة محلية  - أ

ويف غالب األحيان يتم إنشاء  جيابيًا خيدم السوقإيعترب حبد ذاته عمًال  ،التأمنييف أي سوق من أسواق 

حيث جيب  ،جممعات إعادة تأمني حكومية الغرض منها هو تقليل تدفق األقساط من الدولة إىل املعيد األجنيب

  .2ية إىل هذه ا�معةالتأمينعلى كل الشركات احمللية أن تتنازل عن كل أو جزء من أعماهلا 

 بني  خيلق قاعدة للتعاون فيما أنادة حملي من شأنه ن إقامة جممع إعإ: مزايا مجمعات اإلعادة المحلية

  : 3أمهها  التجمع سيحقق العديد من املزايا أنالشركات كما 

   ؛ما يوفر الكثري من االستقاللية أن يتعامل السوق حبرية معقولة مهما كانت الضغوط اخلارجية عليه وهذا -

ة احتفاظ الشركات وفق نسب ملعيدي التأمنيمن األقساط اليت تذهب يساعد هذا التجمع على توفري الكثري  -

  ؛أو هذا ا�مع

كما أنه يساعد يف املستقبل على   ،جناح هذا ا�مع وأرباحه ستعود بالفائدة على الشركات وتعزيز أرباحها -

الشركات جيعل من اتفاقيات اإلعادة مع املعيدين أكثر مرونة لصاحل  ا�معتوفري احتياطات مناسبة هلذا 

  ؛ذا أثبت جناحهوخصوصاً إ

ثر من أك  علىكرب و ألتوسيع هذا التكتل احمللي بشكل  كون النواةيلتكتل االقتصادي احمللي ميكن أن اإن  -

 ؛صعيد

 ؛العامليني التأمنيشركات إعادة و إمكانية اإلستغناء عن بعض خدمات  وسطاء  -

التقليل  إىلوبالتايل هذا سيؤدي  ،اإلحتفاظ بنسبة أكرب من األخطار كذا  يادة القدرة اإلستيعابية للسوق وز  -

 ؛أسرع فيما يتعلق باملطالباتإستجابة  من حتويل العملة الصعبة ويعطي مرونة و

  ؛ذلك بتوحيد الشروط وكذا اإلستثناءات و منه التعريفة وتنظيم األسواق التأمينية  -

                                                           
  .بقاسال جعاملر عصام الدين عمر،  -1
  :، عن طريق الرابطالتأمنيحمليا،اإلحتاد السوري لشركات  التأمنيجممعات إعادة  -2

:33 voir le25/01/2014 a 10 http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=82988  
 .حمليا، املرجع السابق، بتصرف التأمنيجممعات إعادة  -3
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هذا حيقق إنتشار و حتصل الشركات األعضاء على نسبة من عمليات فرع معني لشركات و أسواق خمتلفة و  -

  ؛توازن أفضل لعمليا�ا املقبولة

حالة التأمينية القائمة و املتخصصة،كما يف زيادة قدرة إستعاب األخطار الضخمة داخل نطاق األسواق  -

إعادة تأمني الطريان أو مسؤوليات أعمال البناء يف بعض األسواق الغربية ذات اخلربة يف هذا ا�ال و كما 

 مع اجلزائري إلعادة تأمني املسؤولية العشرية؛هو احلال يف ا�

تعمل على  التأمنيفإن جممعات إعادة  ،�ا التأمنييف أسواق الدول النامية و نتيجة حداثة خربة شركات  -

يف املنطقة ملواجهة حاجات ا�تمع و لتقدمي اخلربات الالزمة لتحديد القسط مبعدل  التأمنيجتميع أقساط 

و ذلك عن طريق إعداد إحصائيات األقساط و التعويضات اخلاصة  ،يةالتأمينيتناسب مع األخطار 

 .التأميينية املسندة إليها على نطاق السوق التأمينبالعمليات 

 رغم ما توفره هذه ا�معات من مزايا إال أ�ا الختلو و كغريها من طرق اإلعادة من  :عيوب المجمعات

  : 1 العيوب و اليت تتمثل يف

و ما  التأمنياألعضاء مصروفات إضافية نتيجة قيام هيئة وساطة يف عملية إعادة  التأمنيت تتكبد شركا -

 ،يتطلبه ذلك من سجالت و موظفني و غريها من املصروفات الضرورية إلدارة ا�معة

عدد من األخطار ذات الطبيعة املتماثلة تكون كلها لذه ا�معات هو خطر الرتاكم ولعل املأخذ الرئيسي هل -

فرغم كافة اإلجراءات اليت قد تتخذها  ،عرضة للضرر و للدمار يف نفس الوقت من جراء حادثة واحدة

ا�معة حلماية حمفظة عمليا�ا فإن هناك إحتماالت كبرية لرتاكم األخطار املسندة إليها و خاصة يف تأمني 

ى درجة كبرية من اخلطورة و عندما يقوم عدد من األعضاء بإسناد أخطار ذات قيمة مرتفعة أو عل ،احلريق

اليت تشكل تراكم يف منطقة معينة و ميكن تاليف هذا السبب عن طريق تنظيم محاية للمجمع عن طريق 

 ؛تغطية جتاوز اخلسارة

هناك إحتمال قبول خطر معني عن طريق ا�معة سبق للشركة عضو ا�معة رفضه بالطريق املباشر بينما  -

تكون الشركات على علم باألخطار املقبولة من  الشركات أعضاء ا�مع، وقد القبلته شركة أو أكثر من 

و تفاجأ بذلك عند وقوع حادث  ،طرف ا�معة يف حالة عدم وجود كشوف دورية بالعمليات املقبولة

األعضاء التأمني بالشركات جسيم و مطالبة ا�معة بتعويض فوري، و عليه من األفضل أن يكون مكتتيب 

اية بقدرات وخربات زمالئهم املكتتبني بالشركات األخرى أعضاء ا�معة خاصة يف ا�معات على در 

                                                           
  .72،صمرجع سبق ذكرهأمحد وجدي زريق، فؤاد إبراهيم اجلوهري، -  1
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بطريق غري (يضطرون لقبوهلا وعية العمليات التأمينية اليت قد اإلقليمية وذلك حىت يكونوا على علم بن

  .  عن طريق احلصص املسندة هلم من ا�معة اليت ينتمون هلا) مباشر

التأمني، و إعادة  التأمنيو هي اليت يشرتك يف إنشائها عدد من شركات : اإلقليمية أمينالتمجمعات إعادة   -  ب

حيث أن هذه ا�معات مشا�ة للمجمعات احلكومية من حيث الغرض فقد مت إنشاء هذه ا�معات لزيادة 

 و املعيد األجنيب ولتقليل تدفق األقساط من منطقة معينة إىل ،الطاقة اإلكتتابة داخل أقاليم أو مناطق معينة

قبل هذه ا�معات برامج إعادة تو للحصول على أعمال تأمينية من مناطق أخرى على أساس تبادل املعاملة، 

 ،ومصاحلها يف اخلارج بشكل أساسي أعضاء ا�معة التأمنياليت تغطي شركات  التأمنيوإعادة إعادة  التأمني

وبإمكا�ا قبول أعمال من خارج اإلقليم وفقا لضوابط تضعها اللجان الفنية للمجمعات،كما تعقد هذه 

اإلفريقية و جممعة  التأمنيومثال ذلك جممعة إعادة عمليا�ا  حملفظةإتفاقيات زيادة اخلسارة محاية ا�معات 

  .1العربية التأمنيوجممعات إعادة  التأمني األسيويةإعادة 

  :و هي معات اإلقليمية تتوفر على نفس مميزات ا�معات الوطنية إىل جانب ميزات أخرىا�إن 

 التنسيق بني  و ،أواصر التعاون فيما بينها املختلفة وتوثيق التأمنيهيئات  الصالت بني أسواق و دعم الروابط و

  ؛اإلقليمي كيا�ا على املستوىإبراز   و التأمنينشاطا�ا املختلفة بغية محاية مصاحل األعضاء وتنمية صناعة 

  ؛ىف البلدان املنظمة للمجمع التأمنيقتصادي بني أسواق اإلحتقيق التكامل  

 حتياجا�م من الكوادر الفنية واإلدارية عن طريق التبادل فيما بينهم إتوفري  يف ا�معة تقدمي يد العون ألعضاء

  ؛ية املتخصصة لألعضاءالتأمينوتقدمي االستشارات 

  وذلك لتعميق التعاون   ،ية املختلفة وتبادهلاالتأمينإعداد الدراسات وجتميع البيانات واإلحصاءات من األسواق

و بالتايل جتميع أكرب قدر ممكن من املعلومات على األخطار الكربى  .بني األعضاء وتوفري املعلومات املطلوبة

البحث عن السبل األجنع هذا النوع من األخطار و بالتايل إكتساب اخلربة اليت يتطلبها  و ،يف هذه األسواق

    ؛لتأمينها

  ؛وضع احللول الالزمة هلا ىف اإلقليم و التأمنيوإعادة  التأمنيدراسة مشاكل صناعة  

 فإنه من املثري لإلهتمام أن املشاركة يف ا�مع ال حتمي  طاقة اكتتابّية إىل جانب ما توفره هذه ا�معات من

كتساب أقساط جتارية من إأيضًا يف الوقت نفسه من  هال متّكنالنسبة اإلحتفاظية للشركة املسندة فحسب، ب

                                                           
  بتصرف.350نبيل حممد خمتار، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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حتفاظية أعلى إتهي بنسبة تنف ،عرب عقد إعادة التأمني التقليدي ا�مع املوزّع األخطار والذي ال يكون ممكناً 

نوع رونة باملزيد من توزيع األخطار مبا أن نسبة اإلحتفاظ صارت تتشّكل اآلن من حصة يف جممع شديد التمق

 ة؛وفقاً لقانون األعداد الكبري 

 بدًال  ،إبقاء األقساط ضمن املنطقة حيث يتم استخدامها كأداة استثمار تساعد يف تطوير االقتصاد اإلقليمي

  ؛االقتصاديات املتطورة إىلمن السماح للربح احملتمل الناتج عن االستثمار بالذهاب 

 يكاد يتالشى يف  مصدر اخلطر يكون من منطقة واحدة إن خطر الرتاكم الذي يواجه ا�معات احمللية كون

 فظة األخطارحيث يكون مصدر اخلطر من مناطق خمتلفة هذا ما حيقق إنتشار أفضل حمل،جممعات اإلقليمية

. خطار الطبيعة املوجودة يف منطقة معينةاألقتصادية و قل تعرضًا لألخطار اإلأوبالتايل تصبح هذه ا�معات 

ملنظمني فإذا كان عدد األعضاء ا ،ولكن هذا ال يعين أن هذه ا�معات اإلقليمية يف منأى من هذا اخلطر

وخي احليطة واحلذر من الوقوع يف مشكل الرتاكم وهذا جب على إدارة ا�معة تو قليل  للمجمعة غري كايف أي

يف بعض األحيان قد يقوم األعضاء بتحويل أخطار  يتأتى باملتابعة املستمرة لألخطار املسندة للمجمع ألنه و

 .1غري جيدة للمجمعة �دف احلصول على عمولة مما قد ينتج عنه خسائر كبرية ألعضاء ا�معة

من  التأمنيو إعادة  التأمنيالدولية تقوم شركات  التأمنييف جممعات إعادة : الدولية التأمينمجمعات إعادة   -  ث

الدولية  التأمنيكما أن جممعات إعادة .مناطق خمتلفة بتجميع حصة من أعماهلم املعاد تأمينها يف إتفاقية جممع

ألعضاء جممعات ذلك ألن اهلدف الرئيسي .تعمل كأخصائي معيد تأمني و تقدم اخلدمة جيدة ألعضائها

كما أن العضوية يف .الدولية هو احلصول على أعمال منتشرة جغرافيا و متوازنة و مرحبة مقابل إسنادا�م التأمني

هذه ا�معات إختيارية و من مث جيب على املديرين  أن يكونوا أكثر نشاطا يف التسويق و أكثر خربة و كفاية 

أعمال  و.عالية جلذب أعضاء جدد و إستمرار األعضاء احلالني فنية للتدقيق يف إكتتابا�م لتحقيق رحبية

و يف تلك  ،من مجيع الفروع و من إتفاقيات مجيع الشركات األعضاء التأمني الدولية تتكونجممعات إعادة 

ا�معات فإن عملية اإلكتتاب تكون أكثر أمهية و ذلك بسبب إتساع اجلغرايف لألعمال اليت عادة ما تكون  

باإلضافة للخربة الكبرية يف عملية اإلكتتاب، لذا جيب على إدارة ا�مع أن تكون على دراية تامة و  كبرية جدا

                                                           
  : ، من خالل الرابطالتأمني الرابع لشركة إحتاد إعادة التأمييناملنتدى -  1
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جيدة بأحدث املعلومات عن أسواق الشركات األعضاء حىت حيقق ا�مع رحبا، و أن تأخذ يف اإلعتبار كل 

تجديد و ذلك من أجل إدارة عرض طبقا ملميزاته وعيوبه، و كذلك جيب فحص نتائج كل إتفاقية جيدا قبل ال

و طبقا لتلك النتائج يتم فحص األعمال املرحبة  ،ا�مع إدارة سليمة و من أجل مسعته و رحبيته و إستمراره

  .والتجديد فيها كما ميكن للمجمع أن يطلب من األعضاء إلغاء أو ختفيض إسنادا�م الغري مرحبة له

ية متاما، لذلك فإنه من واجب اإلدارة املديرة للمجمع أن تقوم بإقناع إن اإلسناد للمجمعات الدولية تكون إختيار    

  .  اشركات التأمني و إعادة التأمني اإلنظمام للمجمع و إسناد جزءا من أعماهلم هل

  األخطار الطبيعية و مجمعات تأمينها:المبحث الثاني

 أمام اإلنسان وطموح التنمية والتطور اإلقتصاديتظل الكوارث الطبيعية بكل أشكاهلا و أنواعها تشكل حتديا كبريا    

ويبدو أن غضب الطبيعة الذي زاد كثريا يف العقود األخرية له ما يربره بعد أن  ،الذي يسعى إىل حتقيقه منذ األزل

ال الكوارث الطبيعية إىل مما دعا العديد من املختصني يف جم ،ةيحرف اإلنسان العديد من املوازين الطبيعية والبيئ

و يصاحب هذا النوع .منبهني إىل العواقب الوخيمة على احلياة اإلنسانية بأسرها ،من إختالل ميزان الطبيعة التحذير

من األخطار اجلهد الذي تبذله شركات التأمني من أجل توفري التغطية املناسبة و تعويض اخلسائر النامجة عن هذه 

األخطار الطبيعية الكربى كما سنقوم بإستعراض بعض و سنحاول من خالل هذا املبحث دراسة أهم . األخطار

  .النماذج عن جممعات تأمينية ؤنشأت من أجل تغطية هذا النوع من األخطار 

   األخطار الطبيعية :األولالمطلب  

ألسباب الرئيسية لتزايد و ضخامة او  )الكوارث الطبيعية( ماهية األخطار الطبيعية يأيت هذا املطلب ليتطرق إىل   

  .هذا النوع من األخطار اإلطار العام لتأمنيلنتناول يف اخلتام  و كذا أهم األخطار الطبيعة الكربى ها،خسائر 

 )الكوارث الطبيعية( ماهية األخطار الطبيعية :الفرع األول

 حيث يصعب السيطرة عليها و ،فادحة تسبب أخطار الطبيعة يف مجيع أحناء العامل و يف كثري من األحيان أضرار  

    .و سنحاول تعريفها و ذكر األسباب اليت أدت لتزايد ضخامة خسائرها.التحكم فيها
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   :قد أخذت هذه األخطار مجلة من التعاريف نذكر منها :تعريف األخطار الطبيعية/ أوال

و اليت عادة  ،يحة لقوة الطبيعةنت ئر كبريةارث الطبيعية على أ�ا حدوث خساالكو  ) (SwissReعرفت شركة  فقد   

 التأمنيو العديد من فروع  التأمنيكما تؤثر على العديد من إتفاقيات   ،ما تؤدي إىل العديد من اخلسائر الفردية

  .1وتتضمن هذه الكوارث الزالزل و األعاصري وغريها

إذا كانت املنطقة اليت أصيبت �ا غري  ،أما األمم املتحدة فقد أصدرت تعريفا للكارثة الطبيعية و وصفتها بأ�ا كبرية   

و الكارثة أيضا هي اليت .قادرة على مساعدة نفسها دون اللجوء إىل املنظمات الدولية و الدول األخرى طلبا للعون

أو  تؤدي إىل آالف اإلصابات بني قتلى و جرحى، و أن يكون هناك مئات اآلالف من السكان مشردين يف العراء،

ئر اإلمجالية النامجة عن الكارثة حدودا ال ميكن لإلقتصاد الوطين يف بلد مبفرده أن يتحملها، وال عندما تبلغ اخلسا

  .2مهما إمتلكت من قدرات مالية أن تعوض محلة الوثائق املتضررين التأمنيتستطيع شركات 

الطبيعية   ظواهرعن ال نجمجمموع الكوارث اليت ت على أ�ا من خالل ما تقدم ميكن إجياز تعريف لألخطار الطبيعية،   

 املمتلكات وراءها خسائر جسيمة يف األرواح وحيث ختلف  ،الفيضانات و العواصف و األعاصري وغريها كالزالزل و

  .على حد سواء

ية التأمينإن مقارنة اخلسائر اإلقتصادية و كذا : ألسباب الرئيسية لتزايد و ضخامة خسائر الكوارث الطبيعيةا/ ثانيا

عنها كوارث الطبيعة خالل العقود األخرية يتجاوز مرات كثرية ما أحدثته هذه الكوارث فيما سبق ويرجع  اليت أسفرت

  :سبب ذلك لعدة عوامل أبرزها

وبداية جيب التأكيد على أن النمو السكاين يف  :النمو السكاني المتزايد في  مناطق كثيرة من دول العالم .1

ألن الزيادة الكبرية يف عدد السكان صاحبه اإلستخدام الغري  ،الطبيعية العامل هو املسبب األكرب ملعظم الكوارث

متوازن ملصادر احلياة على كوكب األرض، وهذا اإلفراط يف اإلستخدام الغري صحيح يؤدي كما يؤكد العلماء إىل 

األمر أدى إىل  وهذا التسخني َسَبَب تغريات غري متوقعة يف الغالف الغازي للكرة األرضية وهذا ،التسخني الكوين

كما صاحبت الزيادة يف تعداد سكان العامل زيادة .3زيادة عدد حاالت حدوث األعاصري والفيضانات وغريها

وهذا األمر بالتأكيد خيلق تراكما كبريا جدا  التأمنيوبالتايل تزايدت إلتزامات شركات  ،التأمنيالطلب على 

                                                           
  .60،ص1992،ديسمرب80أمينة حممود،تزايد ضحايا الكوارث الطبيعية،جملة احلارس،العدد  -  1
  .7،ص2007،جوان 94جناد،تغريات املناح و األخطار احملتملة، جملة الرائد العريب،العدديوسف  -  2
  .39،ص2011،ديسمرب111يوسف جناد، إعادة تأمني أخطار الكوارث،جملة الرائد العريب،عدد -  3
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أكرب من كارثة جديدة تقع ختلف خسائر تأمينية   وما يثبت ذلك هو أن كل ،للخسائر عند وقوع الكوارث

بينما  ،مليون دوالر 40حوايل  2010عام  التأمنيبلغت خسائر الكوارث يف قطاع  قدف ،الكارثة اليت سبقتها

و اليت  2012سنة  مليار دوالر 81لتصل إىل مبلغ  .مليون دوالر 70حوايل  2011 بلغت اخلسائر لسنة

تقدمي حيث مت  2013 بكثري من املبالغ اليت مت تقدميها لكوارث عام أكرب، وهذا املبلغ أعتربت سنة كارثية بإمتياز

  هذا العام؛مليار دوالر لكوارث  44

حيث أن هذا التمركز يكون عادة يف مناطق تعد أصال عرضة :الديموغرافي في مناطق من العالم التمركز .2

سكان األرياف طلبا لكسب العيش إىل املدن و املناطق لألخطار الطبيعية و كوارثها، إذ أن اإلنتقال الكبري ل

الداخلية املزدمحة بالسكان و كذا املناطق الساحلية اليت عادة يتم فيها التوسع على حساب البحار، أي مبعىن 

أخر ردم السواحل بالصخور واألتربة و إقامة املنشآت واملساكن فوقها، وهذا بالتأكيد سيعرض هذه املناطق 

و بدرجة أكرب مما تتعرض له املنشآت .خطار حقيقية إذا ما حدثت أي كارثة طبيعية خاصة الزلزالحتديدا أل

يف اليابان حيث أصيبت جزيرتان  kobeوهذا ما حدث فعال أثناء زلزال . املقامة على أرض صلبة طبيعية

إذ أن هذا التمركز يؤدي إىل تركيز الثروة و منه إىل زيادة حجم اخلسائر أثناء .اصطناعيتان بأضرار جسيمة

  .1حدوث هذه الكوارث الطبيعية

أما فيما يتعلق بإقامة ا�معات الصناعية فاملشكلة هنا أن عملية  :التوجه نحو إقامة مناطق صناعية كبرى .3

إىل زيادة حجم اخلسائر  دة،ومنهو تعمري هته تؤدي إىل تراكم قيم عالية يف مناطق ضيقة و على مساحات حمدال

  . 2إذا ما وقعت أي كارثة

إن إرتفاع مستوى املعيشة والتقدم التكنولوجي و ما صاحبه  :إرتفاع مستويات المعيشية و التقدم التكنولوجي .4

أوجدا أنواعا من األخطار مل تكن موجودة من قبل مما  ،فنية و كذا التقنيةمن تزايد التعقيدات اخلاصة بالنواحي ال

 . 3أدى يف النهاية إىل تزايد وتنوع األخطار من حيث احلجم والقيمة

حيث أصبحت  ،يعترب اإلحتباس احلراري العامل الرئيسي يف زيادة عدد الكوارث الطبيعية: اإلحتباس الحراري .5

عاما،كما أن الدراسات املنجزة  20كارثة قبل   120كل عام مقارنة مع حوايل كارثة    500األرض تشهد حوايل 

                                                           
  .، بتصرف40يوسف جناد، املرجع السابق،ص  -  1
  .67، مرجع سبق ذكره،ص عبد الطيف عبود -  2
  :من خالل الرابط،يف تغطيتها التأمنيو إعادة  التأمنيحممد السعيد منري مشرفة،الكوارث الطبيعية ودور  -  3

https://drive.google.com/folderview?id=0B4fbonoZcEBOUWUwUnhFeE11akU&usp=sharing voir le 

12/03/2014 a 16 :13. 
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املتوسط يتزايد بإطراد وأنه قد يؤدي إىل نتائج كارثية إذا مل تتوقف  األبيض حذرت من أن مستوى املياه يف البحر

تداعيات التغيرب املناخي يف املنطقة، حيث من املتوقع أن يرتفع مستوى املياه يف البحر األبيض املتوسط مبقدار 

دراسات إىل أن وأشارت ال نصف مرت خالل اخلمسني عاما املقبلة إذا مل يعاجل العامل ظاهرة التغيري املناخي،

حوض البحر املتوسط قد شهد إرتفاعا يف درجة حرارة املاء واهلواء منذ بداية السبعينيات، وشبه األمني العام 

مشريا إىل إن  ،لألمم املتحدة بان كي مون خطر تغري املناخ على البشرية بسبب  اإلحتباس احلراري خبطر احلروب

فه أمام تواصل إستغالل وقِ ن تدهور البيئة على الصعيد العاملي مل جيد من يُ تغري املناخ بات أمرا ال ميكن  جتاهله وأ

توقع تزايد معدل حدوث األعاصري وإشتداد مع تواصل تغري املناخ يُ و  ،لف ضررا كبريااملوارد الطبيعية بشكل خيُ 

وتفاقمت خملفات  العقود األخرية فقد زادت فعال حدة خماطر الكوارث املتصلة باملناخ بشكل كبري خالل قو�ا

من أكثر املناطق املتضررة من هذه الكوارث  ناميةوقد كانت البلدان ال ،األضرار اليت حتدثها يف كافة أحناء العامل

 %85علما بأن  ،من إمجايل ناجتها احمللي بسبب الدمار الناجم عن هذه الكوارث %7حيث فقدت ما يناهز 

شون يف البلدان النامية وهي األقل ياجلفاف يع و  والفيضاناتمن األشخاص األكثر تعرضا للزالزل واألعاصري

إذ ال تتجاوز هذه اخلسائر  هته إال جزءا حمدودا من التأمني، وال يغطي مثل هذه املخاطرإستعدادا ملواجهة 

املتقدمة وهو ما  يف البلدان %45البلدان النامية، مقابل معدل  هذه اخلسائر يفجممل من  %3حدود التغطية 

لذلك حتتاج البلدان األكثر عرضة  ،يكبد حكومات هذه البلدان تكاليف باهضة يف جمال اإلغاثة وإعادة اإلعمار

شاملة ومتكاملة إلدارة هذه  اتهذه املخاطر يف إطار إسرتاتيجي مثلللكوارث الطبيعية إىل نظام خاص لتغطية 

  .  1تصدي هلا وصوال إىل خطط فعالة �ا�ة خملفات هذه الكوارثالوقاية منها وال آلياتاملخاطر بدءا بوضع 

لنتناول بعدها اإلطار العام للتأمني من الطبيعة بالشرح و نشري إىل البعض األخر بإختصار  األخطار أهم عرضو سن

  .هذه املخاطر

  أهم األخطار الطبيعة الكبرى :الفرع الثاني 

ها،و األخطار ختتلف يف شد�ا و نتائج لف وراءها خسائر، و لكن هذهختعديد من األخطار الطبيعية اليت يوجد ال

و اليت ترتك أثرا جسيما  اخلسائركارثية سنتناول هنا أهم األخطار الطبيعية الكربى و اليت تكون فادحة  العواقب و  

    .سواء على األرواح أو املمتلكات

                                                           
  .  22،ص2012،سبتمرب114العريب، عدد  التأمنيعلى إستعاب املخاطر اهلامة و اجلديدة، جملة  التأمنيو إعادة  التأمنيملياء بن حممود، قدرة صناعة  -1
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بسبب كسر أو يف فرتات متقطعة جزاء القشرة األرضية هزات أرضية قصرية املدى تنتاب بعض أهي : الزالزل /أوال

تالحظ على كامل سطح األرض تقريبا ولكنها ترتكز يف ،كما أن الزالزل 1إنزالق الصخور املوجودة يف القشرة األرضية

  :2مناطق حمددة دون غريها يطلق عليها أحزمة الزالزل و ترتكز هذه األحزمة يف

 املتحدة؛  الياتسواحل الو  إىل شرقية إىل الغربية من اليابانشواطئه الحول احمليط اهلادي من  حزام مير  - أ

و ممتد إىل جنوب شرقي اإلحتاد  ،ا ببكستان و إيران و العراقحزام وسط آسيا يبدأ من اهليمااليا مشال اهلند مارَ   - ب

 السوفييت؛

 حزام جنوب أوربا ميتد من تركيا إىل يوجسالفيا إىل إسبانيا؛  - ت

 لدة و جزر الكاريب و سواحاحمليط األطلنطي و يؤثر على منطقيت شرق الواليات املتح حزام يرتكز يف وسط  - ث

 أمريكا الالتنية الشرقية؛

 محر؛أوغندا و شرق السودان والبحر األ حزام األخدود األفريقي الشرقي املمتد من كينيا إىل  - ج

 .حزام ميتد من مشال السودان إىل ليبيا فاجلزائر فاملغرب  - ح

و عدد درجاته تسع ) و هو املعمول به و املعتمد من قبل مجعية اهلزات األرضية(زلزال مبقياس رخرت الو تقاس شدة 

نشعر به إال أنه  5,4و 3.5يسجل الزلزال ولكن النشعربه، و إن تراوح بني  3.5حيث إذا كانت شدة الزلزال أقل من 

و لكن أثره شديد على املباين الضعيفة،  يسبب دمارا خفيفا 6و  5.5ال يسبب دمار، بينما إن سجلت درجته بني

، و يكون دماره شديد يف مساحات  كم100فيكون مدمر يف حدود دائرة قطرها  6.9و 6.1أما إذا كانت درجته بني 

  .درجات فما أكثر فهو مدمر لعدة مئات من الكيلومرتات 8،أما إن بلغت شدته  7.9و 7كبرية إذا كان بني 

  :3هناك نوعني من املسببات أوالها طبيعي و ثانيها بشري: الزالزلالمسببات الرئيسة لحدوث  .1

 :  وهي اليت تنشأ عن عوامل الطبيعية دون تدخل اإلنسان فيها وأمهها : طبيعيةالمسببات ال  -  أ

 وتؤدى هذه احلركة إىل  ،حركة الصخور الساخنة املوجودة يف طبقة الغالف األرضي حتت القشرة األرضية

  ؛العوالق والشروخ وتنطلق الزالزل حدوث ضغوط مستمرة تنتهى بإجهاد الصخور ومن مث تتكون

 ية  يف قشرة وجود الغازات احملبوسة داخل األرض وإلتها�ا وخروج هذه الطاقة يسبب اإلظطرابات اجليوفيزيق

 ؛األرض فتحدث الزالزل

                                                           
  .  33،ص1998،جوان 26حل عبد الباقي، إدارة و تأمني أخطار الزالزل، جملة الشرق للتأمني،العددرضا صا -1
  .31، ص2002مجال صاحل، السالمة من الكوارث الطبيعية و املخاطر البشرية، دار الشروق،القاهرة، -2
  . 33، مرجع سبق ذكره، صرضا صاحل عبد الباقي -3
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  األرض والطاقة اهلائلة املنبعثة من حتطيم ذرات اليورانيوم والراديوم هلا تأثري  املواد اإلشاعية املوجودة يف باطن

  .وبالتايل حدوث الظواهر الزلزاليةكبري يف زيادة احلرارة الكامنة يف باطن األرض 

أو ما يسمى الزالزل املنتجة صناعيا فقد أثبتت الدراسات أن الزالزل ميكن :)بشرية(غير طبيعية المسببات ال  -  ب

 :نشط بفعل اإلنسان نتيجة ملا يليتأن 

  إنشاء السدود والبحريات الصناعية؛ 

 ضخ املياه داخل األبار؛ 

 التفجريات النووية حتت سطح األرض؛ 

 إستخدام الديناميت يف املناطق القريبة من  بؤر الزالزل. 

لقد أصبح األن من األمهية مبكان أن يتوافر لدى املؤمنني معلومات دقيقة عن أماكن  :تقييم  خطر الزالزل .2

و يف السنوات األخرية كانت هناك زيادة ملحوظة يف عدد وحجم املنشأت املؤمنة و الزالزل وفرتات ترددها، ألنه 

بالنسبة ألغراض سكنية أو وميكننا القول بصفة عامة عند تقييم أخطار الزالزل سواء  ،الواقعة يف مناطق اخلطر

أمهية ذات عوامل عدة  هناكإدارية أو ألغراض أخرى أو سواء كانت تشكل جزءا من مصنع أو جممع صناعي 

  : 1هيو وجب أخذها بعني اإلعتبار بالغة 

ومناطق اخلطر بالنسبة ألحزمة  التأمنيأي املوقع اجلغرايف للشئ حمل : الموقع بالنسبة للتعرض للخطر  - أ

   ؛الزالزالية

حيث تعد شدة الزالزل مقياس نوعي لتأثريه يف مكان معني، فقوة أكرب  :ترخقوة الزالزل على مقياس ري  - ب

  ؛غالبا ما تعين درجة أكرب من األضرار واملوت والدمار

حدوث  املبىن هلا تأثري كبري عليه أثناءاألرض اليت يقام عليها ف : ظروف التربة التحتية في المناطق الزلزالية  - ت

 .الزلزال، ومن املهم احلصول على معلومات وافية عن الرتبة التحتية املقام عليها البناء ومستوى املياه اجلوفية

وكقاعدة عامة ميكننا القول إذا زادت صالبة املادة اليت يقام عليها املبىن فإن الضرر يكون أقل،كما أن املياه 

زيد من مستوى الضرر وهلذا فإن الدراسة الفنية لظروف الرتبة التحتية ذات أمهية بالغة ملعرفة مدى اجلوفية ت

  ؛صالبة املبىن و درجة تأثره باملخاطر

األضرار تكون  حيث أن ،يتأثر املبىن بنوع املواد املستخدمة يف البناء:مواد البناء و كذا تصميم المباني   - ث

كما يتأثر بالتصميم فإذا كان املبىن غري .لنوعية و كذا جودة  هته املواد خر و هذا تبعا متفاوتة من مبىن آل

                                                           
  .9،ص1993، مارس49و تقيم أخطارها يف العامل،جملة مصر للتأمني،العدد حمي الدين جاد املوىل،الزالزل -  1
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هي األخرى   أن نوعية التصميم ماده فإن تلفا أكرب سوف يقع عليه،كمنتظم يف شكله اخلارجي و يف تشيي

   .تلعب دورا حيث يتطلب تصميم املنشآت خربة كبرية لكي تصبح أكثر أمانا ضد أقوى الزالزل

آلالت لساسية احلحيث جيب دراسة عامل  ،و تكون يف حالة اآلالت واملعدات الصناعية  :الحساسية   - ج

حيث أ�ا تكون عرضة لسقوط احلطام ما يسبب هلا ميل أو كسر فالوحدات احلساسة قد املعدات وغريها،و 

أو  ،ها حتت احلطام الثقيلتتعرض لتلف كبري إذا أقيمت يف مبىن حيث اإل�يار الكلي أو اجلزئي يؤدي إىل دفن

  . أقيمت قواعدها على تربة حتتية سيئة

 ،يف كافة الدول املتقدمة يقوم العلماء وخرباء الزالزل واإلنشائيون وخرباء اإلقتصاد :تخفيف من أخطار الزالزلال .3

حيث أن هذه  األخطار  ،السلبية اليت ميكن أن تنجم عن الزالزل اآلثاربدراسات علمية �دف إىل التخفيف من 

  : 1أسس معينة منها اإلعداد هلا وفقجيب 

ل القيام بالدراسات العلمية اهلادفة إىل وضع خرائط التقسيم الزلزايل لتوضيح املناطق اخلطرة زلزاليا واملناطق األق  - أ

  ؛لز الزالاملتوصل هلا حول  واملعلومات خر النتائج العلميةآوحتديث هذه اخلرائط وفق  ،خطورة

ألن أغلب اخلسائر اليت  ،الزالزل بشكل كبري بإقامة املباين املقاومة لزالزلالتقليل من اخلسائر اليت خيلفها ميكن و   - ب

هلذا فإن ضرورة التعاون بني اجليولوجيني  .تقع يف األرواح و املمتلكات بسبب اإل�يار الكلي أو اجلزئي هلا

  ،ماكن اخلطرةيف األاملنشآت  إقامة منعن من كِ مَ واملهندسني سيُ 

مبا ، إلقليمي ملواجهة مثل هذه الكوارثوضع إسرتاتيجية تكاملية على املستوى الوطين وا و ا�ال يف هذا التعاون  - ت

  ؛أخطار الزالزل من وتطوير قطاع التأمني وتفعيل التأمني على املنشآت يف ذلك تنمية

  .الظروفتدريب الكوادر الفنية على عمليات اإلنقاذ والعمل يف مثل هذه   - ث

 فرادسالمة األعلى تقدمة عادة ما تصب جل إهتمامها أن الربامج الوطنية يف الدول املوال بد أن نشري إىل     

 ونميتلك نالذي فراداأل نأكما  ،ه احلال يف كافة الدوليوهذا ما جيب أن يكون عل م،واحملافظة على ممتلكا�

اهلزة  ت منشئا�مفحىت لو جتاوز  ،ة من منظور أخرالقضي إىل هذه ونينظر  مإستثمارات يف قطاع اإلنشاءات فه

ترميم وتصليح التصدعات اليت  ةغاي بسبب توقف نشاطهم إىل تكاليف عاليةمالكوها با ما سيتكبد غالف ،األرضية

يف تغطية جزء من  مجهة تساعدهالبد من إجياد يف هذه احلالة  و إستئناف العمل من جديد، و أسفر عنها الزلزال

  .تأمنيالالتكاليف ومن املنطقي تكون هذه اجلهة هي شركة  هذه

                                                           
  .26ص,1997، ديسمرب57الزالزل و زلزالية الشرق األوسط، جملة الرائد العريب،العدد غالب اليازجني، توفيق -  1
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حيث حتدث نتيجة اجتياح كميات هائلة من  ،من األخطار ذات صفة الكارثية الفيضاناتتعد  :الفيضانات/ثانيا

دث حتكما قد   ،أو إرتفاع منسوب املياه يف األ�ار أو احمليطات) السيول(تبعا لألمطار الغزيرة  اضي وذلكاملياه لألر 

و قد يكون بسبب إرتفاع قاع األ�ار أو  ،خاصة يف املناطق الساحلية نتيجة األعاصري و الرياح الشديدة اتالفيضان

العمرانية بسبب  املناطق يف كما تزداد حدة الفيضانات  .إ�يار السدود أو ذوبان كميات كبرية من الثلوج الوديان أو

 املياه ال صرف قنوات التعمري،حيث أن األرض بفعل نفاذية بسبب يعيةالطب ا�اري خارج موجة السيول اليت تكون

و اليت كانت تقع  ،كما أن إزاحة مساحات واسعة من الغابات.السائلة و املتساقطة املياه كميات ستيعابإ تستطيع

على ضفاف األ�ار و اليت كانت تستهلك كميات كبرية من املياه ال تستهلكها الزراعة العادية أو العشبية أدى لنقص 

حيث . إستهالك املياه عند هته الضفاف، و بالتايل زيادة كميات املياه اليت تنحدر عرب جماريها مما يؤدي لفيضان النهر

، مما "الياجنسيت"من غطاء الغابات على �ر  %85كان بسبب إزالة   1998لصني سنة أن الفيضان الذي إشتاح ا

  .    إضطر احلكومة اليابانية إىل إعادة تشجري و زراعة ما مت إقتالعه يف حوض هذا النهر

عية و عليه فالفيضانات �دد البلدان خاصة الواقعة على ضفاف و سواحل البحار و تسبب إغراقا لألراضي الزرا    

و تعيق املرور و تعطل حركة املواصالت و تؤثر على املالحة البحرية و تدمر املرافق  ،و البشر و املنازل واحليوانات

و ميكن التنبؤ حبدوثها عن  .الساحلية كما ميكن أن تسبب يف إنتشار األوبئة و غريها من األضرار اليت الحصر هلا

ة أحواهلا الطبيعية، و ذلك عن طريق إستخدام أجهزة الرصد املتطورة و طريق مسح و دراسة تاريخ هذه املناطق ملعرف

التقنيات املتقدمة كاألقمار الصناعية و معرفة أحوال  الطقس بشكل عام من حيث الرطوبة و حتديد درجات احلرارة و 

  .1رصد مناطق هطول األمطار و التعرف على طبيعة الرتبة

 ماينجم و اتالفيضان أخطار واجهةمل ةاملستعمل الوسائل و الطرق ختتلف:الفيضانات أخطار مواجهة طرق .1

  2: يف عامة بصفة تتمثل و السائد يف املنطقة املنكوبة التكنولوجي التقدم درجة حسب كوارث من عنها

 حتديد و ما منطقة يف الفيضانات حدوث وراء تكون اليت الرئيسية لألسباب شاملة و كاملة دراسة  - أ

فرص احلدوث أي إنشاء  لتقدير أحواضها و األ�ار عن املتوفرة البيانات جتميع خالل من ذلك و، مصادرها

نسبيا  كل سنة  ت أن مياه حبر الشمال ترتفعشبكات مالحظة و كذا التخطيط املسبق، فهولندا مثال الحظ

د و ريخ بإقامة السدو عام من هذا التا 100فبدأت اإلستعداد قبل  2050ما سيغرق أراضيها يف عام مم

 ت؛اإلستحكاما

                                                           
  .،بتصرف37سامي هشام حريز، مرجع سبق ذكره،ص  -  1
   . ، بتصرف53مجال صاحل، مرجع سبق ذكره، ص -  2
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 التجميع على خاصة بالنسبة للمدن الساحلية حيث تعمل الرئيسية الروافد على اخلزانات و السدود إقامة  - ب

 800هكتار يف حني أغرق  2500أغرق �ر السني يف فرنسا  1924فمثال عام .املائي للمجرى السريع

 بسبب األخذ باإلحتياطات؛ 1955هكتار عام 

 ؛احملتملة األخطار من حتذيري لنظام التخطيط  - ت

 احلدوث توقع من للتمكن هلا كاملة تسجيالت خالل من ،الفيضانات حدوث تكرار دراسة وسائل تطوير  - ث

 ؛احملتمل اخلطر درجة و

 ؛األقمار الصناعية و وضع خطط اإلخالء و إعداد أماكن اإليواء صور و الطقس خرائط استغالل  - ج

نشر  و العمل على  احلصى و األحجار حلماية الضفاف و تقويتهاإعداد إحتياطي من أكياس الرمل و   - ح

 ؛الوعي بني املواطنني

 جماري من والقريبة املنخفضة األماكن يف والزراعية الصناعية األنشطة وممارسة واملنشآت املنازل بناء عدم  - خ

 .للفيضانات واملعرضة واأل�ار السيول

سريع للرياح حتت تأثري عوامل مناخية وجغرافية خمتلفة، فاهلواء يتحرك هي ظاهرة حترك  :و األعاصير العواصف/ثالثا

يف خمتلف أحناء الكرة األرضية بسرعات خمتلفة و اليت ترتافق و تتوافق مع هذا التحرك، وقد ال يكون هناك ما 

حقيقية ومثل هذا أي دون القدرة على إحداث أضرار هلا، عقولة امل دوداحلسرعة الريح يف  يستدعي العناء طاملا ظلت

سا، ومع أن سرعة الرياح �ذه احلدود تكون مزعجة جدا  فيثار الغبار واألتربة و �تز /كم  60احلد ال يتجاوز 

لكن األضرار املادية أو البشرية إن وجدت فتكون حمدودة للغاية و  ،األشجار بقوة وقد تتقصف بعض األغصان

سا فعندها تكون املدخل إىل / كم   60عن احلدود املذكورة وهي تسمى رياح شديدة،لكن عندما تزيد سرعة الريح 

  .العاصفة اليت ميكن أن تكون كارثية أحيانا حيث تزداد سرعة الريح عنفا حمدثة أضرار يف املمتلكات والبشر

اليت تربز و  هذه التصنيفات أهم ولعلت خمتلفة وأطلق عليها أمساء عدة وقد صنفت بتصنيفا: تصنيف الرياح .1

   :1حيث صنفها كما يلي   BEAUFORTهو تصنيف  س شدة وقوة الرياحتعك

  

  

  

                                                           
  .6،ص2004 ،،أفريل19و التنمية، العدد  التأمنيعبد الطيف عبود، عاصفة دمشق و إنذارات الطبيعة املتكررة، جملة  -  1
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 للرياح BEAUFORTتصنيف ):2(الجدول رقم 

  )سا/كلم(متر عن سطح األرض  16سرعة  الریح على إرتفاع   التسمیة

  74 -62  الریح الھیجاء

  88 -75  الریح الھیجاء الشدیدة

  102 -89  العاصفة

  117-103  عاصفة عنیفة

  فما فوق -118  اإلعصار

  6،ص2004،أفريل، 19و التنمية، العدد  التأمنيعبد الطيف عبود، عاصفة دمشق و إنذارات الطبيعة املتكررة، جملة : املصدر

  و تتجلى أثار هذه األعاصري يف ما يلي:أثار األعاصير .2

وطرق املواصالت يف مناطق  إىل إنقطاع التيار الكهربائي وخطوط اإلتصال تؤدي العواصف:البنى التحتيةعلى   -  أ

وهي بذلك قد تلحق أضرار كبرية بالصناعة والتجارة نتيجة إنقطاع العمل الناتج عن إصابة البىن  ،واسعة

  كما ختلف وراءها خسائر يف األرواح و املمتلكات على حد سواء؛  ،التحتية جراء العاصفة

سبب خسائر  اصف وغالبا ما تُ د تضررا بالعو املزارع والغابات من املناطق األش: المزروعات والغاباتعلى   -  ب

ن الرياح القوية تؤدي إىل زيادة كما أبيوت  لل تدمري مزارع بكاملها إىل تدمريمن سقوط لألشجار و  ،كبرية

    ؛سرعة إنتشار احلرائق

بسيل من مطالبات للتعويض عن األضرار اليت تلحق  التأمنيبعد كل عاصفة تغرق شركات : وسائل النقل  -  ت

   .وهذه األضرار غالبا ما تنتج عن سقوط األشجار أو البىن التحتية ،ات نتيجة العواصفبالسيار 

و لإلشارة أنه من حسن احلظ فإن صناعة التأمني ما زالت تقدم محايتها ضد خطر العواصف رغم ما تتحمله من 

ع التأمني التجاري تعود خسائر كوارثها كل عام، وقد كانت أول بداية حقيقية للتأمني ضد خطر العواصف كأحد فرو 

مبمارسة هذا  1861يف عام  Company  Insurance Tornadoإىل أواسط القرن التاسع عشر عندما بدأت شركة

النوع من التأمني بشكل مستقل و متخصص يف الواليات املتحدة األمريكية و اليت تتعرض بشكل كبري ألخطار شىت 

شركة تأمني دامنركية تغطية األضرار و اخلسائر اليت حتدثها العواصف منذ عام بدأت من هذا النوع، أما يف أوربا فقد 

أيامنا هذه جيري يف  و. ، لتكون بذلك أول شركة تأمني تتوىل منح هذه التغطية خارج الواليات املتحدة1886

ني رئيسي آخر كخطر التأمني ضد خطر العواصف يف خمتلف أحناء العامل بصفته أحد األخطار التابعة أو امللحقة بتأم
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. احلريق أو البحري أو اإلنشاءات، حيث ترد هذه العبارة شاملة خطر العواصف فيما تشمله من أخطار متفرقة أخرى

  .1بينما تبلور هذا النوع من التأمني على شكل مستقل يف عدد آخر من الدول مثل أملانيا والنمسا 

 أخبرة وب و تكون مصحوبة منصهرة حارةمواد ك املكان الذي خترج أو تنبعث منه الربكان هو ذل: نيكا البر /رابعا

وترتاكم املواد املنصهرة أو تنساب ، خالل فوهات أو شقوق منعلى عمق من القشرة األرضية ذلك  يكون و ،غازات

  .2 ةليحسب نوعها لتشكل أشكاال أرضية خمتلفة منها التالل املخروطية أو اجلبال الربكانية العا

 :3و هي نتشر الرباكني فوق نطاقات طويلة على سطح األرضت :التوزيع الجغرافي للبراكين .1

فهو ميتد على السواحل  ،ي والذي يعرف أحيانا حبلقة النارالنطاق الذي حييط بسواحل احمليط اهلاد  - أ

 مرتفعات غربوسطى واملكسيك، وفوق الشرقية من ذلك احمليط فوق مرتفعات األنديز إىل أمريكا ال

مث إىل  ومنها إىل سواحل شرق قارة آسيا إىل جزر اليابان والفليبني ،أمريكا الشمالية إىل جزر الوشيان

  ؛جزر إندونيسيا ونيوزيلند

اليت ترتكز قواعدها يف احمليط على  جزر هاواي ومنها براكني ،احمليط اهلادي يوجد الكثري من الرباكني يف  - ب

م وبذلك يصل ارتفاعها الكلي من قاع  4000أكثر من م، وترتفع فوق سطح مياهه 5000عمق حنو 

 ؛م 9000احمليط إىل قممها حنو 

بركان  وأشهر الرباكني النشطة فيها ،لبحر املتوسط واجلزر املتامخة لهجنوب أوروبا املطل على ا  - ت

 .يف جزر ليباري"مبويل أسرتو"صقلية و جبزيرة "إتنا"وبركان بإيطاليا، نابويل من بالقرب "فيزوف"

 ؛"اليوزنز أرارات و" أشهر براكينها  مرتفعات غريب آسيا و  - ث

 ."كلمنجارو"النطاق الشرقي من أفريقيا وأشهر براكينه   - ج

الرباكني على منطقة  وال تقتصـر آثـار ،حتدثه احلمم الربكانية بسبب ما ادمار ختلف الرباكني و رائها : آثار البراكين .2

 :و من آثارها داالربكان فحسب بل قد تتعداها إىل مناطق جمـاورة أو حىت بعيدة ج

 "كراكاتو"ن فقد فتك بركا ن تاريخ الرباكني حافل بعشـرات اآلالف من الضحاياحيث أ :الخسائر البشرية  - أ

 .نسمة 36000 نسومطرة ما يزيد ع و ما بني جاوة

                                                           
  .9عبد الطيف عبود، املرجع السابق،ص -  1
  .33ص، مرجع سبق ذكره، سامي حممد هشام حريز -  2
   :وكيبيديا املوسوعة احلرة، من خالل الرابط -  3

http://ar.wikipedia.org/wiki    voir  le: 1/04/2014 à 23 :36 
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، ائف أو الرماد الربكاينأو إىل القذ تدمري تام واملدن يف مناطق الرباكني إىل تتعرض القرى: تدمير العمران  - ب

 .كاملهاعن  م  1979مر مدينة بوميب يف إيطاليا سنة دالذي  "فيزوف"ومن األمثلـة على ذلك بركـان 

ل وِ أو حتَُ  يف الوديان ومتلؤها هذه احلمم ما جتري وكثرياً ، فيضان احلممو ذلك جراء : الطبيعةتغيير معالم   - ت

 ؛جماري األ�ار

جراء النشاط الربكاين، ألن الغبار  ندلت األحباث على أن املناخ يضطرب بشكل بارز م:  اضطراب المناخ  - ث

أنه ميتص نسبة منها مما يؤدي إىل برودة يف حيجب أشعة الشمس أو  هوالرماد الذي ينفثه الربكان، إمـا أنـ

إىل النشاط الربكاين يف   1784 - 1783عزي الطقس البارد الذي ساد القارة األمريكية يف العـام  وقد.اجلو

 .م 1783سلندة يف العام إكل من اليابان و 

  "كاراكاتوا "عندما ثار هذا الربكان يف جزيرة1883ولعل أشهر ثوران بركاين ذلك الذي حدث عام 

  .1سنة  200بعد أن ظلَّ هذا الربكان خامًدا ملدة ،ألف شخص  40الذي قُِتل فيه قُرابة و بأندونيسيا

 اإلطار العام لتأمين الكوارث الطبيعة :الفرع الثالث

 التأمني تعلى عاتقها عندما قبل ألقيت يتال املسؤولية تدرك مدى ثقل التأمنيوإعادة  التأمنيمن املؤكد أن شركات 

اخلطر  ة ببساطة يرتكز على فكرة قابليةذه املهمهل فقبوهلاوما ينتج عنها من كوارث مدمرة  ،الطبيعة األخطارعلى 

    :2للتأمني اليت غالبا ما تشري إىل ثالثة معايري يفرتض وجودها بشكل مسبق حىت يكون اخلطر قابال للتأمني وهي

  ؛حتماليف جمال اإل منهأن يكون حتقق اخلطر املؤمن  -

  ؛قق اخلطرحتتقدير اخلسارة احملتملة عند  إمكانية -

ضمن ما  و التأمنين قبل شركة أن تكون مواجهة اخلسائر والتبعات املالية اليت يسببها حتقق اخلطر ممكنة مِ  -

 .تب هلا من إعادة تأمنيرَ يُـ 

أو  ،السببية املباشرة اليت حتدثهسواء لعدم تأكد  غري مؤكد احلدوث وهو كون خطر الطبيعة إحتمال :الشرط األول

وأخطار الطبيعة كلها تقع يف نطاق هذه  ،الشدة اليت حيدث �ا و دىبسبب عدم معرفة الزمن الذي حيدث فيه أو امل

  .اإلحتمالية

                                                           
  :هالة رؤوف أمحد،حزام النار،عن طريق الرابط -  1
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العادل  املالئم و التأمني قسط أن إحتساب ، إذإمكانية تقدير اخلسارة اليت سيسفر عنها حتقق اخلطر :الشرط الثاني

 التأمنيمعيدو  ؤمنون وامليسعى إليه هذا ما  و .احملتملة ئراتقدير اخلس من مكننتإال عندما  ،ميكن أن يتم بدقةال 

 سةدرايف جمال  حباث، حيث أن تطور األضمن ما تستقضيه أخطار الطبيعة وكوارثها من إهتمام عام وخاص

علماء حققه التعاون بني ، و ما وغريها من أخطار الطبيعة األخرى اتالعواصف وما يتصل بأخطار الفيضان

إىل  نكَّ مَ كل هذا  ،مية املتاحةلالع اتإلكتوارية وإستخدام التقنيعلماء الرياضيات اكذا   اجليولوجيا وعلماء املناخ و

 .تقدير اخلسائر احملتملة الوقوع حد كبري

ضرار اليت تسفر عنها كارثة طبيعية قد يؤدي إىل دمار شركة إن العجز عن مواجهة اخلسائر واأل :الشرط الثالث

بل يؤدي إىل إ�يار سوق تأمني بكامله ورمبا يصل األمر إىل حد  ،طاملا كانت هذه اخلسائر أكرب من طاقتها التأمني

القدرة   ولذلك ليس من احلكمة أبدا أن تدخل هذه الشركات يف إلتزام حمتمل ال متلك ،برمتها التأمنييهدد صناعة 

  .على مواجهته عندما يتحول من إحتمال إىل واقع مؤكد

مع أن  و، فنيةالكوارث الطبيعة ممكن من وجهة نظر  القول أن تأمني ناتحقق الشروط الثالثة كما أسلفنا أعاله ميكنبو 

الطبيعية من أضرار  العاملية تبدو قادرة على مواجهة اجلزء األكرب مما حتدثه الكوارث التأمنيوإعادة  التأمنيأسواق 

بني املؤمن و تفعيل التعاون  اجلهود إال أن ذلك ال يلغي أمهية وضرورة تضافر ،وخسائر مادية حىت أسوأ اإلحتماالت

      .العاملية التأمنيالسلطات احلكومية دون إغفال الدور احليوي الذي تلعبه أسواق إعادة  واملؤمن له و

ومبقدار ما يتعلق  ،وأسس التعامل معها التأمنييف وضع الصيغ القانونية لصناعة  يكمن و :دور الحكومات/أوال

   :1 األمر بتأمني األخطار الطبيعية فإن دور احلكومة ميكن أن يكون فعاال ويشمل نقاطا هلا أمهية مثل

و أية ضرائب من ضريبة األرباح أ ،كوارث اليت حتدثها األخطار الطبيعيةالاإلعفاء الضرييب ملخصص إحتياطي  .1

، مما يزيد من قدر�ا على مواجهة أثار هذه التأمنيأخرى بقصد إتاحة الفرصة لتقوية املركز املايل للشركة ولسوق 

الفاصل الزمين  أنومثل هذه اإلعفاء اخلاص يستند إىل إعتبار موضوعي يقوم على حقيقة مفادها  .الكوارث

 بني وقوع كارثة وأخرى قد يكون طويال رمبا بضعة عقود أو أكثر يف حالة العواصف ورمبا ميتد إىل مئة عام و

ن نعترب األقساط اخلاصة بتأمني  أولكن ليس من احلكمة  ،يف حالة الزالزل أو ما قد يزيد عن ذلك خاصة

مواجهة به كن صيص جزء هام منها ليكون إحتياطي ميُ بل جيب خت ،كوارث الطبيعة رحبا طاملا لن تقع الكارثة
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واإلعفاء الضرييب يلعب دورا هاما يف التشجيع على تكوين هذا  ،اخلسائر اليت ستقع يف وقت ما غري معلوم

    .اإلحتياطي ومراقبته

زيع هلذه وحث الشركات لتحقيق أوسع تو  ،منح حرية مميزة حلركة األموال اخلاصة بإعادة تأمني أخطار الطبيعة .2

     .األخطار وعلى مستوى عاملي دون اإلخالل مبستوى املالءة واخلربة املطلوبة لذلك

حبرص شديد على مالءة شركات  و لتدقيقاممارسة سلطات اإلشراف والرقابة التابعة للجهات احلكومية  .3

يد باألسس رة التق لضمان هذه األخطار وضرو التأكد من سالمة وضعها املايل والفين املالئمني و ،التأمني

  .اخلاصة لذلك قبل الشروع يف اإللتزام بتأمني أخطار الطبيعة

إختاذ اإلجراءات اخلاصة ووضع اللوائح والنظم اليت قد تؤدي إىل تقليل اخلسائر أو احلد منها، ومراقبة تطبيقها  .4

 :بفعالية مثل

عرضة للخطر حبيث  األكثرللبناء ومراقبة التقييد �ا،خاصة يف املناطق اليت يعتقد أ�ا  ةوضع نظم خاص   -  أ

 وغريها؛ حا نها من إستعاب بعض اإلهتزازات أو تكون أكثر مقاومة لشدة الريميكّ 

ملناطق إقامة املنشأت يف مسار الفيضان املتوقع أو امنع  و الفيضانات بناء السدود على األ�ار للحد من  -  ب

  ؛ريبة من مراكز الزالزلالق

التجارب املاضية أن جزءا هاما من  تحيث برهن، خلق وتدريب الكوادر املؤهلة على عمليات اإلنقاذ  -  ت

 ،يلاجلهات املختصة بواجبها العم لو قامت األجهزة و واح واملمتلكات كان ميكن جتنبهااخلسائر يف األر 

التنبؤ حبدوث هذه  كذلك حتسني إمكانيات الرصد والة يف املناطق املنكوبة و وعية فعّ تولو أ�ا مارست 

 ؛األخطار

و الذي  إلحتواء أخطار الطبيعة التأمنيوإعادة  التأمنيبني شركات  ةخاص ات تأمينيةإقامة جممعتشجيع   -  ث

  .يعد أفضل حل لتأمني هذا النوع من األخطار

 نتائج األخطار اليت يطلب التأمنيعن محاية من أثار و  اهو الباحث أساس التأمنيحامل وثيقة  :دور المؤمن له/ثانيا

ولذلك فهو معين يف املقام األول بأن يتخذ كل اإلجراءات ويتقيد بكل التعليمات اليت من شأ�ا  ،أثارها و من تبعا�ا

مقاومة أكثر  اليت تضمن التشييدق سس املوضوعة إلنشاء املباين وطر بالقواعد واأل كااللتزام ،تقليل اخلسائر واألضرار

ا مع درجة ممارسته هلذا زيادة أو نقصان التأمنيى دافعه لذلك بأن تنعكس أقساط قوَ جيب أن يُ  و ،لألخطار

كما أن مشاركة املؤمن له يف أيه خسارة قد حتصل بتحمل جزء منها تتم املوافقة عليها مسبقا وبشكل ينعكس ،اإللتزام
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يلزم املؤمن له بإختاذ مجيع اإلجراءات اليت تؤدي إىل  وهذا فضال عن الواجب العام الذي ،أيضا التأمنيعلى قسط 

  .التأمنيالذي سيقوم به لو أنه ال حيمل وثيقة  اإلصراربنفس  رئاخلسا التقليل من حجم

ا على حتمل يتبلور بصورة واضحة يف قدر� التأمنيوشركات إعادة  التأمنيإن دور شركات  :التأميندور صناعة /ثالثا

وحىت تكون قادرة فعال على الكفيلة بذلك،  ضماناتالتقدمي و األثار املادية واخلسائر اليت تسببها الكارثة الطبيعية 

  :1و ذلك من خالل ما يلي راخطاأل هاملالئمة لطبيعة هذ ط الفنيةو فالبد من حتقيق املتطلبات والشر  ذلك

بلورة غطاء تأميين  متكننا من، واملؤشرات الرئيسية اليت التأمنيوهي العوامل املؤثرة يف حساب سعر :معايير إكتتابية -1

مبا خيدم العملية اإلكتتابية  ،املقابل لذلك التأمنييتحقق فيه التوازن املطلوب بني طبيعة اخلطر ومشوليته وبني سعر 

 :و املتمثلة يف خطار الطبيعةاأل ويضعها يف اإلطار الذي تتطلبه عملية تأمني وإعادة تأمني

الصايف لفروع املمتلكات  التأمنيإن الطرق التقليدية املتبعة حلساب قسط ):التسعري( التأمنيديد قسط حت  - أ

ألن املعطيات اليت يبىن عليها  ،ألخطار الطبيعةا على التأمنيحساب قسط  املختلفة يصعب إستخدامها يف

سجالت أو بيانات تظهر خربة املاضي بدرجة عالية  ذلك أنه ال توجد ،السعر غري متاحة بالطريقة نفسها

 ،وحىت إن وجدت مثل هذه البيانات بصورة ما فإ�ا ال تشكل قاعدة إحصائية كافية هلذا الغرض ،من الثقة

س نظام اإلحتماالت التجريبية اليت األ�ا ليست كاملة بذا�ا إلستقراء إحتماالت احلوادث القادمة على أس

جع التارخيية على ما امل نعثر يف املر  فلو أخذنا منطقة ما من العامل و ،ستخدم يف فروع املمتلكات األخرىت

يشري إىل أ�ا قد تعرضت لزالزل خالل اخلمسمئة سنة املاضية فهذا رمبا يعين أن مثة تباعد زمين حلدوث 

   ؛حقاا صل قريبا يكون كارثيجدا أنه عندما حي زولكن من اجلائأو أي ظاهرة طبيعية أخرى الزالزل 

الصايف بقدر كبري من الصحة باإلعتماد على دراسة  سط التأمنيقبالرغم من ذلك فإنه ميكن حساب  و

وهذا  ،املوضوعية السجالت العلمية اليت توفر معلومات تغطي القرن احلايل بصورة مقبولة من حيث الدقة و

يت سبقت ذلك حيث ميكن ترتيب اخلطوات املتتالية حلساب ال ينفي ضرورة اإلستفادة من دراسة احلوادث ال

  :التأمنيقسط 

  إذ أن توقع حدوث حادث ما و توقع شدته، خيتلف من إقليم إىل آخر و :إحتمال التعرض و شدته

بني منطقة وأخرى داخل نفس اإلقليم، و تقدير الشدة يعترب منطلقا لتقدير عوامل أساسية يبىن عليها يف 

ا مظُ اض إستخدامها نُ الرائدة ألغر  التأمنيوإعادة  التأمنيولقد طورت شركات ، التأمنيالنهاية حتديد سعر 
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خمتلفة لتقدير الشدة القصوى اليت تتوقعها يف كل منطقة من املناطق، ويقدم النظام الذي طورته شركة 

حيث وزعت مناطق التعرض وفق الشدة املتوقعة إىل  ا�ال منوذجا مميزا يف هذا التأمنيميونيخ إلعادة 

 ،جيب توقعها دائما خالل مخسني سنة من الزمنفرتضة أن هذه هي الشدة القصوى اليت مُ  ،مخس مناطق

ومثة تصنيفات أخرى لوصف املناطق وفق درجة تعرضها، ولكن دائما يف إطار املواءمة بني درجة التعرض 

  :املقابل لذلك التأمنيوشدته وبني قسط 

  درجات و أدىن من ذلك5الشدة القصوى املتوقعة  ) : 0( املنطقة     

  درجات 6القصوى املتوقعة   الشدة): 1(املنطقة     

  درجات 7الشدة القصوى املتوقعة  ) : 2( املنطقة     

  درجات 8الشدة القصوى املتوقعة  )  : 3( املنطقة     

  درجات فما فوق 9الشدة القصوى املتوقعة  ) : 4( املنطقة    

  اليت سيكون عليها يعترب املرتقبةوتقدير الشدة مثال  إن توقع حدوث الزالزل :تقدير اخلسارة احملتملة 

وكمنطلق عام فإن هذه اخلسائر تتناسب طردا مع  ،أساسا لتقدير حجم ما حيدثه من أضرار وخسائر

الشدة املتوقعة، ولكن تقديرا مقبوال يتطلب التنبؤ مبركز الزلزال و عمقه حتت سطح األرض، و كذلك 

 إضافة إىل عوامل، ليها يف مركز الزالزلاملؤمن ع زمن إستمرار اهلزة الزلزالية مث معرفة نوع وقيم املمتلكات

هذه املعطيات يبىن جدول  يف ضوء و ،مثل البنية اجليولوجية نظام البناء املعتمد يف املنطقة أخرى

     .التأمنية مئوية من مبالغ بظهر معدل اخلسائر املتوقعة كنسيتقديري 

 ظاهرة من الظواهر اليت تؤدي إىل كارثة طبيعية املدى الزمين الذي يفصل بني وقوع  :تكرارية احلادث

يكتسب تقدير هذا الزمن أمهيته  و ،وإحتمال وقوعها جمددا، له إعتبار هام بني اإلعتبارات اإلكتتابية

  ولكن فقط عندما يؤخذ ضمن العاملني السابقني ،الصايف التأمنييف حتديد سعر 

مع النظر إىل تكرارية  ، تقدير حجم اخلسارة اليت حيدثهاوتبسيطا لألمر نقول أن تقدير شدة الزالزل وبالتايل

بغض النظر  ولكن جتدر اإلشارة إىل أنه و .الصافية التأمنيتكلفة حتدد جمتمعة  يعود فيها جمدادا الزمن اليت

 لذلك يصبح ،عن الطريقة العلمية املتبناة لتقدير هذه العوامل ومدى دقتها فإ�ا تبقى دائما يف إطار التقدير

أما القسط اإلمجايل بصورته النهائية ، ضروريا حتميل املعدل الصايف بزيادة معقولة لقاء أخطاء التقدير املتوقعه

حدود املسؤولية اليت قد تنقص  فسوف يتأثر بعوامل أخرى منها مقدار التحمل الذي سيقبل به املؤمن له،
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رات اليت تؤخذ يف احلسبان يف جمال تأمني خر هذه اإلعتباآإىل التكاليف اإلدارية  ،يةالتأميناخلسارة 

  .املمتلكات

اخلسائر احملققة جراء كارثة طبيعية، وبصورة ة أن نسبة ربة املاضياخل تظهر :ع الخطر المؤمن عليهو موض  - ب

فإذا كان البناء مثال ألغراض ، التأمنياخلطر موضوع خاصة الزالزل، ختتلف إختالفا ملحوظا بإختالف 

بناء من وضع ال كما أن ،مواقع صناعيةو جتارية أخيتلف عنه إذا كان ألغراض  معدل اخلسارةف سكنية

معدالت على  و تاريخ تشيد البناء كل هذه املعطيات جمتمعة تؤثر دواراألعدد كذا   رتفاع واإل حيث

   .األساسية التأمني

  .منهطر املؤمن حتقق اخل نويعين مسامهة املؤمن له يف حتمل جزء من اخلسارة اليت ترتتب ع :التحمل  - ت

أمهية حتقيق مراقبة تراكم املسؤوليات  على ضرورة و التأمنيمعيد  حاجة املؤمن املباشر و تتالقى :مراقبة التراكم -2

فكليهما حيتاج دائما ملعرفة حجم إرتباطاته الناشئة عن هذا ، خطار الطبيعةيف األتأيت عن اإلكتتاب تالذي 

يف ذلك، كي يتمكن من حتديد سياسته العامة سواء من حيث اإلنتاج أو اإلكتتاب وحتديد العبء الذي يتحمله 

كذلك فإن سلطات .التأمنيإلعادة  مسار اإلكتتاب أو بناء اإلحتياطات أو حجم اإلحتفاظ وحدود احلاجة

ية اإلشراف والرقابة عندما متارس دورها على وجه صحيح حتتاج إىل مراقبة الرتاكم لتكون على معرفة حبجم املسؤول

تأكد بالتايل أن أية كارثة تول ،اليت تتحملها كل شركة من الشركات اليت تعمل يف نطاق ا�ال اإلشرايف هلا املطلقة

وقد تلحق  التأمنيأن مواجهتها ممكنة دون أن تكون مثة هزة تؤذي مسعة سوق  ومناسبة،  بصورةستغطى حمتملة 

شكال موحدا يف  التأمنييعتمد املؤمن املباشر مع معيد  وقد يكون من املفيد أن.الوضع اإلقتصادي أذى مبجمل

 .بكامله  التأمنيالبيانات يف سوق  أن يسود إستخدام هذه االسس و البيانات واألسس املعتمدة ملراقبة الرتاكم و

ويصعب  ،تأمني أخطار الطبيعةلوتعزيز القدرة اإلكتتابية خلق دورا حيويا يف  التأمنييؤدي معيدو : التأمينإعادة  -3

بشكل  طوروايف إطار هذا الواقع  التأمنيمعيدو  والريادي، تصور سوق تأمني لكوارث الطبيعة دون هذا الدور 

ليس سالمة أدائهم يف  النظم واملعايري اليت تضمن واستنبطواحديث طواقم من العلماء واالختصاصيني ذوي اخلربة 

ومع أن إعادة تأمني أخطار الطبيعة  ،التأمنيحاملي وثائق  املؤمنني املباشرين و بل وسالمة، قبول هذا التحدي

أو أشكاهلا الرئيسية عن أشكال سائدة  يف إعادة تأمني باقي فروع املمتلكات إال أن  هيكلهاقد ال خترج يف 

خطار الطبيعة ومتطلبات تأمينها واحلاجة إىل قدرة إكتتابية  األبضعة نقاط تتطلب التعامل معها من واقع طبيعة 

  :إلستيعا�ا
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وفق الشروط األصلية للتأمني ال تشكل  صعوبة خاصة طاملا كانت هذه الشروط منسجمة  التأمنيإعادة  إن  - أ

حتديد سعر (مع ما أشري إليه من إعتبارات إكتتابية، خاصة أن هذه اإلعتبارات يف بعض أهم نقاطها 

واكتسبت خربات كبرية وغالبا ما تخصصة ملورها شركات إعادة رائدة ملكت طواقم علمية تب) التأمني

  .تستطيع من خالل ذلك فرض إقاعها على نطاق واسع

 ،نظرا للطبيعة الكارثية اليت تتصف �ا أخطار الطبيعة فإنه وكما أسلفنا ليس مناسبا أن جيري تأمينها منفردة  - ب

إذ من املفرتض دائما أن يتم ذلك مصاحبا أو كجزء من تأمني او إعادة  التأمنيوكذلك األمر يف إعادة 

بالنسبة لتغطية هذه األخطار جيب أن ال يزيد عن مبلغ  التأمنيلغ اكذلك فإن مب  ،تأمني حمفظة احلريق

 .احملدد خبطر احلريق بأي حال التأمني

أقل بشكل واضح عما هي عليه دد بنسبة ثابتة و أن تكون العمولة حتجيب أن  التأمنيعمولة إعادة   - ت

  .بالنسبة ألعمال احلريق العادية

جيب أن ال األخطار الطبيعية فإن ما تظهره النتائج السنوية ألعمال تأمني  األحواليف مجيع  عمولة األرباح  - ث

املتعلقة باألعمال األخرى ولذلك جيري إستبعاد أقساط خالفا لنتائج  ،ة مشاركة يف الربحيكون خاضعا ألي

  .هذه األعمال من حساب عمولة األرباح اخلاصة بإتفاقية احلريق اليت تسند مبوجبها التأمنية إعاد

كما أن   ،عن األعمال األخرىة نظم مستقلتجيب أن  الطبيعيةخطار األ إعادة تأمنيب ات اخلاصةساباحلإن   - ج

وكذلك يف املعاملة فصل هذه احلسابات يشكل أساسا إلختاذ القرارات اخلاصة لتدعيم اإلحتياطات اخلاصة 

  .اخلاصة �ا الضريبية

النسبية اليت تغطي أخطار الطبيعة إهتماما خاصا على تقارير  التأمنييف إتفاقيات إعادة  التأمنييعلق معيد   - ح

ألن ذلك يؤثر مباشرة على  ،حيتاج معرفة جيدة لكل ما يطرأ على هذه الرتاكمات من زيادة هو و الرتاكم

، الرتاكم جيب أن تكون جاهزة كل ثالثة أشهر روكقاعدة عامة فإن تقاري ،ملهاحدود املسؤولية اليت قبل حت

وقت أي على معرفة احلد األقصى للمسؤولية اليت ترتبت عليه يف  التأمنيرص معيد حيلذلك فمن الطبيعي أن 

 .األوقاتمن 

حيث يراد  ،النسبية التأمنيعلى أساس زيادة اخلسارة كإجراء داعم إلعادة  أمنيالتيف الغالب تنظم إعادة  و  - خ

كما هي العادة فإن  و ،�ا أن حتمي الشركة املسندة يف حالة تراكم اخلسائر اليت تقع يف حدود اإلحتفاظ

 با يتناسو ذلك مب ،زيادة اخلسارة و حدود هذه احلمايةمن حاجا�ا  هي املسؤولة عن حتديد التأمنيشركة 

  .قوم حبمايتهاتيتالئم مع احملفظة اليت  وظروف الشركة و
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ألنه حيدد املدى  ،يكتسب شرط الساعات املعروف أمهية خاصة يف تأمني وإعادة تأمني األخطار الطبيعية  - د

حيث حدود التحمل اليت تقع على كهذا له أمهية سواء من وحتديد   ،الزمين املقصود بعبارة خسارة أو حادث

  .زيادة اخلسارة التأمنيملؤمن له أو من حيث األولوية اليت تتحملها الشركة املسندة وحدود غطاء إعادة عاتق ا

 و، عاصري وغريها يستمر حدوثها زمنامجيع أخطار الطبيعة كالزالزل والرباكني والفيضانات واأل احلقيقة أن و  - ذ

وحىت يف حالة الزالزل فإن حدوث زلزال قد  ،قد يتعاقب حدوث الظاهرة يف أوقات متصلة أو شبه متصلة

ولكن قدر�ا  ،أقل شدة الغالبيف األخرى اليت تكون  يةلايعقبه ولعدة أيام حدوث جمموعة من اهلزات الزلز 

ومن هنا إكتسب شرط الساعات أمهيته إذ حيدد مبقتضى هذا  .إحلاق اخلسائر تبقى قائمة و على التدمري

    .قبة ،وقد يتفق على األقل أو أكثر من ذلكاملتعا الساعاتالشرط عدد من 

وتعترب اخلسائر اليت وقعت خالل الساعات  ،املسندة عادة حق إختيار بداية هذه الساعاتوتعطى الشركة  - ر

وعندما تنتهي هذه الساعات يبدأ حادث تأميين جديد أي تبدأ الشركة  ،املتعاقبة املذكورة حادثا واحدا

 .ثانيةاملسندة بتحمل أولويتها مرة 

و جتنبا ألي طارئ تعمد أسواق اإلعادة سواء على املستوى احمللي أو اإلقليمي أو العاملي، إىل تشكيل  - ز

جممعات لتأمني و إعادة تأمني هذا النوع من األخطار لضمان توزيع أكرب هلا، و كذا اإلستفادة من خربة كل 

اخلربات و الطاقات اإلكتتابية هلذه فمجموع  ،عضو من أعضاء ا�معة يف مواجهة وتسري هته املخاطر

إذ تعد هذه ا�معات أجنع . ية املرجوة هلته األخطارالتأمينالشركات جمتمعة تؤمن حلد كبري و تضمن التغطية 

و سيلة لضمان تغطية هلذه األخطار هذا من جهة و محاية لشركات التأمني من أي إهتزازات عنيفة قد 

 .ل إنتشار هلته األخطارتعصف بإستقرارها و كذا إعطاء أفض

وكذا واجب تضافر كل  ،و بعدما إستعرضنا أهم األخطار الطبيعية الكربى و إلتمسنا اآلثار الكارثية اليت ختلفها    

من خالل توفري التغطية  يف هذا ا�ال التأمنياجلهود من أجل ختفيف تبعا�ا، والدور الكبري الذي تقوم به صناعة 

إىل إنشاء جممعات  التأمنيو إعادة  التأمنيية الالزمة لذلك، حيث و سعيا منها لتحقيق ذلك تطلعت شركات التأمين

لتأمني و إعادة تأمني هذه األخطار لضمان محاية أفضل هلذا النوع من األخطار، و إبرازا لدورها سنقدم أمثلة عنها 

 .واليت أنشأت خصيصا لتحقيق هذا الغرض
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  بعض دول العالم مجمعات الكوارث الطبيعية في :مطلب الثانيال

سنحاول من خالل هذا املطلب تقدمي مناذج عن جممعات إلعادة تأمني الكوارث الطبيعة، حيث سنعرض ا�معة 

  .يف تايوانجممعة تأمني الزالزل الرتكية و كذا  

   :the turkish catastrophe insurance pool (TCIP) مجمعة الكوارث التركية :الفرع األول

تركيا من الدول الىت عانت كثريا من األخطار :2000 نبذة عن تأمين الكوارث بالسوق التركى قبل عام/أوال

من مناطق الدولة الرتكية داخل نطاق حزام الزالزل، ففي عام  %96الطبيعية وخاصة خطر الزالزل حيث أن أكثر من 

 7.4(نوفمرب بلغت درجا�م مبقياس رخيرت  12أوت و  17الني ىف ىف تركيا زلزالني متت "مرمرا"شهدت منطقة  1999

زلزال  115ل  يتركيا خالل القرن املاض ،كما تعرضتكثر الزالزل املدمرة ىف تركياأمن  يعترباو ، التوايلعلى )  7.2و 

سلم رخيرت، و بلغت خسائر اإلقتصاد القومى الناجتة عن زالزل  على اتدرج 5بدرجات متفاوتة مل يقل أي منها عن 

 %13 مليون دوالر أي حوايل 800حوايل  التأمنيمليار دوالر حتمل منها قطاع  6مايقدر حبواىل  1999مرمرا عام 

ضافية إعية يتم من خالل قبوهلا كأخطار على الزالزل واألخطار الطبي التأمنيحيث أن  ،اخلسائر الفعلية من إمجايل

خاصة أن  بدأت الدولة التفكري ىف إنشاء جممعة تأمينية ملواجهة الكوارث و 2000سنة  يفو .على وثيقة تأمني احلريق

 وبالتايلمن هذه اخلسائر،  %13حيث حتمل فقط   ،من اخلسائر القوميمحاية اإلقتصاد  يفم بدوره التأمني مل يق

على ) إجبارى ( يإلزام حتمل تلك األخطار فتم فرض نظام تأميين يفره بدو  التأمنيفكرت الدولة ىف كيفية قيام قطاع 

فصدر قانون ىف عام  الرتكية، التأمنيو اإلعتماد على قنوات التوزيع لشركات  ساكن بأسعار تأمني بسيطة ويسريةامل

ملدة   Mili Reاإلدارة شركةو تتوىل  8/8/200 بإنشاء جممعة تأمني  الكوارث الرتكية  على أن تبدأ أعماهلا يف  2000

  .2005-2010(1(  Garanti Sigorta مث شركة.  )2005-2000(سنوات  5

   :2و تسعى ا�معة لتحقيق مجلة األهداف التالية:أهداف المجمعــة التركيـة لتأمين الكوارث/ثانيا

  ؛الدخول املتوسطة بأسعار مناسبةية لألشخاص ذوى التأمينتوفري التغطية  .1

  ؛حال حدوث حوادث يفائر التأمينية الدولة للخس ختفيض حتمل .2

                                                           
1  - the turkish catastrophe insurance pool and the compulsory earthquake insurance  :  disponible sur le site 

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/114715/istanbul03/docs/istanbul03/11yazici3-n%5B1%5D.pdf 

  voir le 10/5/2014 a 10:51 
2 - turkish catastrophe insurance pool: disponible sur le site 

http://www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/documents/DFI_TCIPJan11.pdf  voir le 13/5/2014  a 23:15 
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  ؛اكم خمصصات املالية ملدة طويلةوضع قاعدة أساسية لرت  .3

نقل أي طبيعية  كوارثحال حدوث   يفحتمل جزء من اخلسائر  يف اخلارجي التأمني إعادةن يشارك سوق أ .4

 ؛عبء اخلطر خارج الدولة

 . ة اخلطرلدى عامة الشعب وثقافة إدار  التأميين يحتسني الوع .5

حيث أن كل طرف يكون مسؤوال : التأمنيبني الدولة واألفراد وشركات  توزيع األدوارو لتحقيق هذه األهداف مت    

  : على حتمل اخلطر و ذلك

  بين الدولة واألفراد وشركات التأمين توزيع األدوار): 3(جدول رقم 

  )الدولة سلطات (احلكومة   شركات التأمني وإعادة التأمني  )األفراد ( 

  سلوك إدارة اخلطر

طريقة إنشاء املبىن وإختاذ كافة اجراءات الوقاية ( 

  ) اخل ... ىف حال حدوثه 

  إصدار قواعد الرقابة واإلشراف   ) إعادة التأمني (نقل اخلطر  

  اإلطار القانوىن للمجمعة   تقييم اخلطر 

  الدعم اإلدارى إلدارة اخلطر   الدعم الفين إلدارة اخلطر 

ادارة التعويضات بتحصيلها من املعيدين  

  وسدادها للمتضررين

وضع اخلطط والتنسيق بني كافة جهات الدولة 

  إلدارة الكوارث واالزمات 

  من إعداد الطالبة باإلعتماد على املوقع الرمسي للمجمعة الرتكية:املصدر

  :للتأمين من الكوارثعة التركية اإلجبارية التى تصدرها المجم التأمينوثيقة / ثالثا

  :1و حتتوي هذه الوثيقة على ما يلي

من  أيوال يشمل ، تأمني املباىن السكنيةو اإللزامى على مالك املباىن السكنية  التأمني :التأمينموضوع  .1

ختيارية لدى شركات إعلى احملتويات بصفة  التأمنيحيث يتم  ،من اخلسائر التبعية األخرى يأو أاحملتويات 

   .العاملة بالسوق التأمني

     و متنح ا�معة التغطيات التالية: يةالتأمين ةالتغطي .2

من   أياليشمل  وفقط ) اهلزات األرضية ( ضد كافة األخطار الناشئة عن حدوث  الزالزل  التأمني  - أ

  ؛ثل  الفيضانات والعواصفاألخطار الطبيعية األخرى م

                                                           

1- Le pool Turque disponible sur le site: http://www.atlas-mag.net/article/les-pools-dassurance-et-de-

reassurance: voir le 14/5/2014 a 15:34. 
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  ؛خطر احلريق الناتج عن الزالزل  - ب

 ؛الناجتة عن الزالزلنفجار  ر اإلأخطا  - ت

  ؛خطار اهلبوط األرضى التابعة حلدوث الزالزلأ  - ث

  ؛ط األرضى التابعة حلدوث الزالزلخطار اهلبو أ  - ج

  :يساسية هأ يتم التسعري وفقا لثالث عناصر:طريقــة التسعيـــــر  .3

  ؛مخس مناطق قد قسمت تركيا إىل املنطقة املعرضة للخطــر و  - أ

  ؛)هيكل معدىن ،خشب، مسنت مسلحإ طوب و( نوع املادة اإلنشائية للمبىن   - ب

  . مساحة املبىن باملرت املربع   - ت

  تسعير خطر الزلزال في تركياجدول ):4(جدول رقم 

متر /  التأمینمبلغ   نوع المبنى

  مربع

  )األسعار فى األلف ( المنطقة المعرضة للخطــر

Z1 Z2 Z3  Z4 Z5  

اسمنت / معدنى 

  مسلح

 0.44 0.55 0.83 1.55 2.2  دوالر 300

  0.50  0.6  1.43  2.75  3.85  دوالر 200  حجــرى

  0.58.  0.78  1.76  3.53  5.5  دوالر  100  اخرى

  من خالل املوقع الرمسي للمجمعة الرتكية،: املصدر

لرية تركية   75.000 هو  قصى ملبلغ التأمني بالوثيقــةاحلد األو  .التأمنيمن مبلغ  %2 كما يتحمل املؤمن له إجباريا

   .دوالر امريكى220 50ما يعادل مبلغ  أي

  1و ميكن إجازها يف ما يلي: ةهيكل العمل  داخل المجمع/رابعا

  و تتم وفق ما يلي:الوثيقة إصدارخطوات  .1

مباشرة من خالل فروعها املنتشرة  بإصدار الوثيقة اإللزامية سواء من خالل السماسرة أو التأمنيتقوم شركات   - أ

حتفاظ الشروط املوضحة أعاله وذلك على املبىن السكىن فقط  وبدون اإل وفقا جلدول األسعار و ،ىف الدولة

 ؛بأى جزء من اخلطر

                                                           
1- the turkish catastrophe insurance pool and the compulsory earthquake insurance disponible sur le site: 

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/114715/istanbul03/docs/istanbul03/11yazici3-n%5B1%5D.pdf  

voir le 15/05/2014 a 18.34. 
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ن أضاىف على إن تقوم بتغطية احملتويات ضد خطر الزالزل ضمن وثيقة احلريق كخطر أميكن لشركة التأمني    - ب

   ؛اسنادها اىل ا�معة حتتفظ �ا وال يتم

   ؛املصدرة هلذه الوثائق  بتحصيل األقساط من املؤمنني حلساب ا�معة نيالتأمتلتزم شركات   - ت

   .بإسناد هذه الوثائق مباشرة اىل ا�معة التأمنيتقوم شركات   - ث

  ميكن تلخيص مهام ا�معة من خالل النقاط التالية: مهام المجمعة .2

 ؛وتقييم اخلطــر إدارة  - أ

   ؛املناسبة التأمنيعادة إبرامج  إعداد  - ب

تفاقيات إمن خالل  وخارجيا  Milli Reىل شركةإسواء حمليا  عادة التأمنيإوات من خالل قن اخلطر نقل  - ت

 ؛جتاوز اخلسائر

  . التأمنيجراء احلسابات الفنية وحماسبة معيدى إ  - ث

راءات التعويض وفقا لشروط وقواعد التغطية تتم إجو  زلزالال حلدوث عند وقوع خسائر نتيجة:التعويضـــات .3

   :على النحو التايل

  ؛مصدرة الوثيقة بقيمة التعويض التأمنييقوم املؤمن  املستحق للتعويض مبطالبة شركة   - أ

بدراسة التعويض من الناحية الفنية وىف حالة مطابقة التعويض لشروط التغطية يتم مطالبة  التأمنيتقوم شركة   - ب

  ؛ا�معة بقيمة هذا التعويض

   ؛وحماسبتهم التأمني معيديومطالبة  التأمنيعادة إربامج وتسويتها وفقا ل تقوم ا�معة بإستالم املطالبات  - ت

 . هلم تقوم بدورها بسدادها واليتاملصدرة للوثائق  التأمنيشركات  إىلتقوم ا�معة بسداد التعويضات   - ث
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  للمجمعة التركية 2007وحتى  2000الرقمية منذ عام  اإلحصائيات والمؤشرات):5(جدول رقم 

       دوالر األمريكى :املبالغ                                                                                                        

  عدد الوثائق  السنوات
  العدد باأللف 

  اجمالى  األقساط
  

عدد 
  الحوادث

عدد  
  الخسائر

  مبلغ التعویض
  

  معدل الخسائر

2000  159  2.532.000  1  6  15.487  6.11%  

2001  2.428  36.680.000  17  336  84.797  2.31%  

2002  2.128  44.235.000  21  1558  1.537.058  3.47%  

2003  2.022  57.644.000  20  2504  3.500.843  6.07%  

2004    2.090  84.908.000  31  587  517.273  6.09%  

2005  2.417  107.000.000  41  3486  5.451.961  5.09%  

2006  2.554  138.446.000  22  497  869.930  6.28%  

2007  706  41.585.000  38  949  779.032  1.87%  

  %2.48  12,756,381  9923  191  513.030.000  14.504  اجمالى 

  من إعداد الطالبة من خالل املوقع الرمسي للمجمعة:املصدر

 :نالحظ مايلى  2007حىت  2000من  من التحليل املبدئى  للفرتة

  ؛وثيقة/ دوالر  35 للوثيقة بلغ  مجايلاإلمتوسط القسط  

 ؛2005عام يف أمريكيدوالر  5.451.961 ب سدادها متو اليت تعويضات للحجم  قدر أكرب   

  ؛دوالر ىف املتوسط 67000خسائر تأمينيه قدرها حيقق الزالزال الواحد   

 ؛دوالر 1285ة قدرها خسارة بقيم 52املتوسط  يبلغ عدد اخلسائر ىف الزلزال الواحد  يف   

  2.48يبلغ معدل اخلسارة ىف املتوسط %.  

  

  Taiwan Residential Earthquake Insurance Pool في تايوانمجمعة تأمين الزالزل  :الفرع الثاني

مبقياس  7.3قوته  تبلغ "تشى تشى"ىف مدينة  لزلزال مدمر 1999تعرضت تايوان يف سبتمرب :نشأة المجمعة/أوال

مليار دوالر  9.09تسبب هذا الزلزال ىف خسائر لإلقتصاد القومى بلغت و  قتيال 2347خلف و راءه حيث  ،رخيرت

 ، حيث أن هذا اخلسائرهذه  جممل من % 9مايعادل  يمريكى فقط أأمليون دوالر  840منها  التأمنيحتمل قطاع 

مليون 1.22شركات التأمني عنها حواىل سدد�ا اليتبلغت التعويضات  حيث سكين، مبىن 52000 دمرالزلزال 

فقط من % 1 حوايلتايوان  يفالسكنية املؤمن عليها  املباين كان عدد 2001قبل عام حيث أنه و  .مريكىأدوالر 

 وثيقة  مع إضايفل من خالل قبوله كخطر االزلز  خطر على التأمني كان يتم  حيث ،الدولة يفمجاىل املباىن السكنية إ

توفري تغطية هذه الكوارث و ملواجهة  تأميينتايوان برنامج  يفوزارة املالية إثر هذه الكارثة أعدت ، و احلريقتأمني 
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 Taiwanذلك بإنشاء جممعة لذلك حتت مسمى  و ي،القوم االقتصاد ووختفيف عبئها على الشعب  هلاتأمينية 

Residential Earthquake Insurance fund (TREIF) فريل أ 1بداية منبدأت هذه ا�معة ممارسة نشاطها  و

تدير ا�معة الشركة املركزية  وو الرسوم  من الضرائب ةمعفاكما أ�ا هدف للربح  ي ال حيث أن نشاطها ،2002

 . 1التأمنيإلعادة 

  2يلي و تتضمن ما:عةتصدرها المجم التي التأمينوثيقة /ثانيا

   .السكنية املباينعلى كافة  لزاميإ حيث أنه  فقط السكنية املباينعلى   التأمني:التأمينموضوع  .1

 ،خطار احلريقالوثيقة أغطى تالزالزل حيث د كافة األخطار الناشئة عن حدوث ض التأمني:يةالتأمينالتغطيات  .2

  .و الفيضانات النامجة عن الزلزال، هبوط الصخور ،التصدع ،بوط األرضىه ،نفجار اإل

   و يتضمن:التأمينالحد األقصى لمبلغ  .3

لكل ) مريكىأدوالر  36.000ما يقرب من(دوالر تايواىن  1.200.000التأمني يبلغ احلد األقصى ملبلغ   - أ

   ؛مبىن سكىن

لكل ) دوالر امريكى  5400حواىل ( دوالر تايواىن  180.000طارئة قدرها ال املعيشةىل نفقات إباإلضافة   - ب

  ؛مبىن سكىن

 .)دوالر امريكى  41400(تايوايندوالر  1.380.000التسوية النهائية للتعويض تقدر مببلغ و منه فإن   - ت

  ).مريكىأدوالر  44(  تايوايندوالر  1459ثابت مببلغ  سنوي الوثيقة ذات قسط :سعر الوثيقة .4

 :اجلدول املوايلو ميكن توضيحه من خالل  :هيكل المشاركة فى الخطر .5

  

  

  

  

                                                           
 :ع الرمسي للمجمعةاملوق -  1

voir le16/05/2014 a 2012  http://www.treif.org.tw/treif/content/insurance/TREIP.htm    
 .، املرجع السابقاملوقع الرمسي للمجمعة -  - 2
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                                                                                                                                                                                                                   في المجمعة التايوانيةشرح هيكل المشاركة ): 6(جدول رقم 

  دوالر امريكى 0.032= الدوالر التايواىن 

  مليار دوالر تايواىن 60احلد األقصى لإللتزام 

  جهة األسناد  الشريحة

  املباشرة التأمنياحتفاظ بني شركات   مليار دوالر تايواىن 2.4 – 0

  احتفاظ  ا�معة  مليار دوالر تايواىن 20 – 2.4

  ) حملى وخارجى (  التأمنيسوق أعادة   مليار دوالر تايواىن  40 - 20

  احتفاظ اا�معة   مليار دوالر تايواىن  48 - 40

  احلكومة   مليار دوالر تايواىن  60- 48

  مليون فسوف حتمل الزيادة ىف  األقساط على حاملى الوثائق بنسبة الزيادة  60ىف حالة زيادة احلد األقصى لأللتزام عن 

  من إعداد الطالبة من خالل املوقع الرمسي للمجمعة : املصدر

  :خالل اجلدول يتضح لنامن 

  ؛)يمليار دوالر امريك 1.92مايعادل (  تايواينمليار دوال  60احلد األقصى للمسئولية الرتاكمية للربنامج   

  مليون دوالر امريكى  76.8مايعادل ( تايواينمليار دوالر  2.4حبجم عمليات قدره  التأمنيحتتفظ شركات (

  ؛ا�معة ىلإوتقوم بإسناد  الباقى 

 وتقوم ) مليون دوالر امريكى  640مايعادل ( مليار دوالر تايواىن  20ات قدره حتتفظ ا�معة حبجم عملي

  ؛عادة التأمنيإىل سوق إاد الباقى بإسن

( مليار دوالر تايواىن  40مليار دوالر تايواىن وحىت  20عادة تأمني ىف الشرحية الىت تبدأ بني إيتم عمل برامج  .6

 .زيادة اخلسارةخالل اتفاقيات  من) مليار دوالر 1.28

    :سنادالتكاليف المتعلقة بعمليات اإل .7

 ؛مباشرة التأمنيلدى شركات تأمني اخلطر  وثيقة تصدر  

  من ) مليون دوالر امريكى  64( تايواينمليار دوالر  2قدره  إمجايلاملباشرة مببلغ تأمني  التأمنيحتتفظ شركات

    ؛حملفظةامجاىل إ
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  ؛)% 8عمولة قدرها  ( مقابل احلصول على  يفا�معة  إىلبإسناد العمليات  التأمنيتقوم شركة  

  جتة عن العمليات امجالية ملقابلة التعويضات النمن األقساط اإل% 17.5املباشرة على  التأمنيحتصل شركة

   ؛احملتفظ �ا

  التأمنيالشركة املركزية إلعادة ( إىل قسط الوثيقة  إمجايلمن  % 2.5تقوم ا�مع بدفع CRC  ( لتغطية

  ؛املصاريف اإلدارية

  ؛من قسط الوثيقة لتغطية التعويضات عن الشرحية الثانية%  2.5حتتفظ ا�معة بنسبة  

  ؛التأمنيعادة إتكاليف  يفللوثيقة لتغطية التقلبات املستقبلية  مجايلاإلمن القسط  %2.5ختصص  

مليار  40 -20ترتاوح بني  اليتعادة تأمني للشرحية الثالثة إتقوم ا�معة بإعداد برنامج  :التأمينبرنامج إعادة /ثالثا

  :التايلعلى النحو  تايوايندوالر 

  ؛من حجم الشرحية %20حدود  يفحمليا  التأمنيعادة إتم ت .1

    ؛من حجم الشرحية %80 يفعمل اتفاقيات اعادة تأمني مع الدول اخلارجية  .2

  للمجمع التايواني 2007وحتى  2000عام من اإلحصائيات  والمؤشرات الرقمية ): 7(جدول رقم 

  بالدوالر األمريكى: املبالغ                                                                                              

 معدل الخسائر مبلغ التعویض اجمالى  األقساط عدد الوثائق السنوات

2002  21.061.192 0 0 

2003 455.498 39.461.670 91.165 0.23% 

2004 859.213 53.952.273 9062 0.017% 

2005 1.447.545 66.598.718 0 0 

2006 1.672.043 76.929.592 0 0 

2007 1.785.239 44.661.000 0 0 

 %0.033 100.227 302.664.445 6.219.538 اجمالى 

  من إعداد الطالبة من خالل املوقع الرمسي للمجمعة : املصدر       

  :من التحليل املبدئى للجدول السابق نالحظ مايلى 

   ؛وثيقة / دوالر  44متوسط القسط األمجاىل للوثيقة بلغ  
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  ؛2003دوالر امريكى  ىف عام91165كرب تعويض مت سداداه  مبلغ أبلغ   

  0.033 يبلغ معدل اخلسارة ىف املتوسط%.  

 

 األخطار التكنولوجية و مجمعات تأمينها: الثالث المبحث

من خالل هذا املبحث سيتم التطرق إىل األخطار التكنولوجبة و كل ما يتعلق �ا لندرج بعدها مناذج عن جممعات  

  .ختتص بتغطية هذا النوع من األخطار بالذات

  األخطار التكنولوجية: المطلب األول

اإلطار العام لتأمني وكذا  أهم األخطار التكنولوجيةسنحاول من خالل هذا املطلب معرفة ماهية اخلطر التكنولوجي، 

  .األخطار التكنولوجية

  ماهية األخطار التكنولوجية:الفرع األول

 و الذيبأس أن نشري إىل مفهوم التكنولوجيا  قبل أن نتطرق ملفهوم اخلطر التكنولوجي ال:مفهوم التكنولوجيا/أوال

   :ميكن أن نوجزه يف النقاط التالية

  ؛عن البحث العلمي و اليت متخظتاإلخرتاعات املختلقة  و التطبيق العلمي لإلكتشافات -1

 ،و املعرفة الفنية املختلفة إلنتاج السلع و اخلدمات أسرار الصناعة و املهارات -2

 ؛املؤسسات الواجب توفرها لصناعة إنتاج معني أو إنشاء وإقامة املهارات اخلربات و املعرفة و -3

و األدوات و الوسائل املادية و التنظيمية و  ،املتاحة اإلنشائية املرتاكمة و اتجمموعة من املعارف واخلرب  -4

اإلدارية املستخدمة من قبل اإلنسان يف أداء عمل أو وظيفة معينة يف جمال حياته اليومية إلشباع حاجاته 

 .املادية و الروحية سواء على مستوى ذاته أو جمموع ا�تمع

  :هم قنوات نقلها و اليت تتمثل يفأما نتحدث عن التكنولوجيا ال بد أن نذكر دعن: قنوات نقل التكنولوجيا

كذا مصادر التكنولوجيا املختلفة من خمتربات، مجعيات، املشاريع النموذجية و املطبوعات و  وبراءات اإلخرتاع  -1

  النشرات مبا يف ذلك ا�الت املتخصصة؛ 
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 اإلتصاالت الشخصية و الزيارات وتبادل املعلومات و املهارات؛   -2

 لعلمية و اهلندسية؛املؤمترات و احللقات الدراسية و الندوات و املعارض و املتاحف التكنولوجية و ا -3

الربامج التدريبية و التعليمية كإستخدام اخلربات األجنبية امللمة بالتكنولوجيا املختلفة لتعليم اخلربات الوطنية، و  -4

الذي بدوره سيسهم يف إختصار الزمن الذي حيتاجه تنفيذ املشاريع و كذا احلصول على خربات ومهرات 

 متخصصة؛ 

  .التعاقد على تشييد وإنشاء املشاريع كذا و التعاون املتعلقة بإستخدام التكنولوجيا أفاقو  الشراكات و اإلتفاقيات -5

   :األخطار التكنولوجية/ثانيا

 من حيرزه وما اإلنسان يصنعه مبا مباشر بشكل وتتصل األخطار اليت ترتبط  كتل هي: مفهوم الخطر التكنولوجي .1

احلرائق و غريها  أو إشتعال الكهربائية، ىالقو  لتوليد نووية حمطة �يارإ عن النامجة تلك مثل التكنولوجيا، جمال يف تقدم

  .  من أخطار

يكون بالفرض  أنه إذا كانت التكنولوجيا مثرة البحث التطبيقي فإن اخلطر التكنولوجي"يف هذا املعىن يقول دييبو  و

  .1"البحثخطر جديد، أي خطر جمهول حىت حلظة إكتشافه أو إنشائه بواسطة هذا النوع من 

كما عرفت األخطار التكنولوجية بأ�ا األخطار الصناعية اليت تنشأ من إدخال منتجات جديدة إىل السوق أو من 

  .جديدة، و حتققها ينتج عنه َضَرْر كبري و هذا نتيجة لعدم إحرتام إلتزام تعاقدي يةإستعمال أساليب إنتاج

موضوع  و، فادح األثار و النتائج الفهم العام بأنه خطر حديثحاصل القول إذن أن اخلطر التكنولوجي يتميز يف 

هذا اخلطر هو وسيلة صناعية أو إنتاجية جديدة تعمل أو منتجات صناعية جديدة تطرح، بينما يتعلق اخلطر 

  .التقليدي بوسائل أو منتجات معروفة وسابقة التجريب

  :2ئص وهييتميز اخلطر التكنولوجي بعدة خا: مميزات الخطر التكنولوجي .2

 يهذه احلداثة توحو حداثة هذا اخلطر،  ةدَّ أول ما يتصف به اخلطر التكنولوجي يف املفهوم الشائع هو جِ    - أ

،كما يوحى �ا أيضا إرتباط األخطار التكنولوجية )البحث العلمي املطبق(�ا لفظة تكنولوجيا نفسها 

                                                           
  .5صحممد شكري سرور، مرجع سبق ذكره  -  1
  .، بتصرف15ص نفس املرجع،حممد شكري سرور،  -  2

  



 الفصل الثاني                                                              األخطار الكبرى و المجمعات

 112 

التقدم يف جمال هذه األنشطة و إمكانية الصمود بالنشاط الصناعي و كذا اإلنتاجي و اإلنشائي، ما دام أن 

أمام املنافسة األجنبية يتوقفان حىت يف الفهم الشائع على ضرورة التطوير و اإلبتكار املتجدد من جانب 

املشروعات الصناعية، هذا التطوير الذي ال يقتصر على اإلنتاج الصناعي يف موضوعاته و إمنا ميتد أيضا إىل 

  .وسائله

فإن الفكرة  ،رى فإنه إذا ما كانت األخطار الصناعية تبدو بوجه عام كأخطار جسيمة وهامةمن جهة أخ  - ب

حيث يرتبط يف الفهم العام  ،أو شبه مأساويةالعامة عن األخطار التكنولوجية أ�ا عادة أخطار مفجعة 

مث فإن  حجم هذه األخطار حبجم املشروعات الصناعية و درجة التقدم التكنولوجي الذي بلغته، و من

فهناك  ،األخطار التكنولوجية تنتمي يف هذا إىل طائفة األخطار الكبرية و هذا الفهم واقعى إىل حد كبري

ظاهرتان ملحوظتان اآلن يف الدول املتقدمة صناعيا، ومها ظاهرة ضخامة وحدات اإلنتاج الراجعة إىل إحتاد 

ذي يؤدي إىل إعتماد الوحدات اإلنتاجية ظاهرة امليل إىل التخصص ال و جمموعة وحدات يف وحدة واحدة،

بعضها على البعض، هذا الرتكيز اإلقتصادي يؤدي إىل تكديس أخطار وقيم مالية هامة قد جيعل من وقوع 

  . الكارثة فاجعة

الصفة األخرية و اليت جتعل من االضرار الناشئة عن األخطار التكنولوجية يف بعض األحيان غري معروفة   - ت

عدى أحيانا حدود الدولة اليت يوجد �ا مصدر اخلطر، فاملنتجات احلديثة تتميز بسعة احلدود سلفا بل تت

كما أن اخلطر الناشئ من إستعمال أسلوب . اإلنتشار و ضخامة عدد مستعمليها أي عدد املعرضني لضررها

  .جديد يف الصناعة كالطاقة النووية مثال ال يعرف بالطبع احلدود اجلغرافية أو السياسية للدول

أعاله  ناكما ذكر عديدة  لقد أفرزت التكنولوجيا أخطار  :أسباب تزايد و ضخامة خسائر األخطار التكنولوجية .3

 :هذا نتيجة لعدة أسباب أمهها و

و حمطات الطاقة  ،البرتوكيماوية ية وو قبل كالصناعات الكيميامن ث صناعات مل تكن معروفة اإستحد  - أ

  ؛الذرية

يف درجة التعقيد  خالل السنوات األخرية منوا كبريا يف حجم املعامل و التكنولوجيكما أظهر التقدم   - ب

  ؛نتاجاإلجديدة يف  و كذا طرقالت اآل إستحداث املعدات و جانب إىل ،للتقنيات

وكذا  ،لتحقيق أقصى إستخدام لألرضكناطحات السحاب العالية   األبنية قامت البناء و التشييديف جمال  و  - ت

شيد حمطات توليد الطاقة تو  ،صعبة جدا ءلتقاإاملدن يف نقاط  واجلسور املقامة لربططرق لل بالنسبةاحلال 
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الضخمة اليت أتت هي األخرى بأخطار كبرية نتيجة لضخامة  الكهربائية و السدود و غريها من املشاريع

  قيمها؛

 إلجتماعية وؤدي إىل تبدل األوضاع اياألخطار الناشئة عن نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية مما   - ث

املعارف املتعلقة باملكائن و املعدات و األبنية و املنشأت  املهارات و و اتاخلرب  فرعدم تو  و كذا ؛اإلقتصادية

سري التزويدها باخلرائط اليت توضح عادة بإلمتناع الدول املتقدمة  ،و ذلكالدولهذه الصناعية املشيدة يف 

ملكائن و املعدات اإستبدال  تصليح و األخطار الناجتة عن عمليات ، باإلضافة إىللعمليات اإلنتاجيةاحلسن ل

و تأهيل الكوادر يف   تدريبب الدول الناميةعدم إهتمام و  ،جة لإلحتكار الصناعي لبلد املنشأاملتضررة نتي

  .هذه ا�االت

  أهم األخطار التكنولوجية:الفرع الثاني

التكنولوجي سنتناول بعضا من هذه األخطار على سبيل الذكر ال و بعدما إستعرضنا التكنولوجيا و مفهوم اخلطر 

  .  احلصر و هذا نظرا لتنوع و كثرة هذه األخطار

يف جامعة  ENRIC FERMعندما توصلت جمموعة  1942بدأت الصناعة النووية يف ديسمرب:الخطر النووي/أوال

مزيد من التجارب و األحباث اليت أدت إىل إنتاج هذا النجاح أدى بدوره إىل  شيكاغو إىل سلسلة التفاعل النووي، و

اث العلماء إىل اإلستخدام النووي حيث و يف �اية احلرب العاملية الثانية إجتهت أحب. القنبلة الذرية و املفاعالت النووية

الطاقة إمكانيات إستغالل احلرارة املتولدة عن إنشطار النواة يف تشغيل حمطات توليد عن بحث السلمية و ألغراض 

أثره الفعال سواء حمليا أو عامليا فجاء  يةسلمس لتطوير الطاقة النووية ألغراض الكهربائية، و كان لتشجيع الكوجنر 

و أدى إىل زيادة عدد املنشآت النووية و إتساع نطاق اإلستفادة من إستخدام املواد ، 1954قانون الطاقة النووية سنة

سواء زراعة صناعة جماالت طبية أو يف األحباث العلمية املتنوعة، مما جعل كلمة خمتلفة جماالت املشعة و منتجا�ا يف 

  .طاقة أو منشأة أو مفاعل نووي كلمة مألوفة  لدى األفراد

إال أن اإلحساس باخلوف املصاحب هلذه الصناعة مازال عميق  ،و بالرغم من إنتشار الصناعة النووية بصورها املختلفة

و هلذا فإن األمان املصاحب هلذه الصناعة أمان حذر يعمل بالرغم  .عليها بأ�ا مصدر قلقل و مازال إىل اآلن ُحيكم

من كل هذه املساوئ و املخاوف اليت تصاحب هذا النشاط النووي، كما يعترب اإلنسان هو سيد هذه التكنولوجيا 

   .ألخطار األخرىمواصفات جتعلها خمتلفة متاما عن ابه من  تتسم ملا املعقدة اليت يصعب جتاهلها
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ال جيب التقليل من مسببات هذا اخلطر ألن النتائج املمكنة يف احلوادث : مسببات أخطار الطاقة النووية .1

النووية أكرب بكثري مما ميكن تصورها، ومما ميكن أن حتدث يف أي صناعة أخرى، وهلذا فإنه غري مستغرب 

  : 1آمنة و تنقسم هذه املسببات إىلاإلجراءات األمنية املتبعة حىت تكون إجراءات التشغيل 

 .و على سبيل املثال إصطدام الطائرة، الزالزل و الفياضنات، التخريب املتعمد :مسببات خطر تقليدية  -  أ

  :وتنقسم بدورها إىل مايلي  :مسببات خطر نووية   -  ب

  و يتضمن جزئين أساسينمسببات أخطار المواد النووية: 

اليومية إىل اإلشعاع الطبيعي سواء كان ذلك من األشعة الكونية أو من املواد يتعرض األشخاص يف حيا�م   :اإلشعاع-

أن  املشعة يف اهلواء أو الرتاب أو املاء، إال أن تأثري اإلشعاع النووي بالنسبة لألحياء البشرية أو احليوانية أو النباتية ميكن

نسبة اإلشعاع اليت يتعرض هلا اجلسم، وبناء وهذا يتوقف على نوع املادة املشعة و يكون معتدل أو ضار أو مميت، 

عليه ميكن ختفيض الضرر اإلشعاعي لألشخاص أو املمتلكات و توفري احلماية الفسيولوجية من خالل حاجز واقي 

للمواد املشعة أو من خالل ختفيض وقت التعرض ملصدر اإلشعاع، و خطورة اإلشعاع تكمن يف عدم القدرة على 

 . أو مساعها أو مشها أو تذوقها  رؤيتها أو اإلحساس �ا

و يرجع ذلك إىل  ،من أخطار اإلشعاع يف حد ذاته) زمنا و أثرا(تعترب أخطار التلوث اإلشعاعي أكثر مدى : التلوث-

يعترب اإلستنشاق وتناول التعامل املباشر مع املادة امللوثة فهي تؤثر تأثريا خطريا على األشخاص واملمتلكات، كما 

النووية وما يرتتب  تامللوثة و تلوث اجللد من العوامل اجلوهرية املؤثرة على األفراد كما أن التخلص من النفايااألطعمة 

  .عليها من كوارث و أضرار للبشرية واملمتلكات

 معظم اإلستخدامات العادية بالنسبة للنظائر املشعة يف األدوية و الصناعات و :مسببات أخطار المفاعالت

حيث أن هذه أن تكون مصاحبة للمفاعل النووي،  ؤدي إىل إحتمال التعرض إىل كوارث اليت ميكناألحباث، ال ت

و من املسببات اليت ميكن أن  .ملواد املشعة املوجودة يف الوقودالتعرضات املختلفة تكون مرتبطة مباشرة بكميات ا

  : هياعالت النووية و اليت تسبب كوارث تؤدي إىل حتقق  أخطار املف

نتيجة حدوث نقص يف كمية العنصر  ،إرتفاع مفاجئ يف درجة احلرارة داخل جسم املفاعلحدوث  - 

 املستخدم للتربيد مثل حادث املفاعل النووي جبزيرة األميال الثالثة؛

                                                           
  .65، ص 1989 ،2العدد  مصر،سناء حممد علي هالل، جممعات تأمني األخطار النووية، ا�لة العلمية لإلقتصاد و التجارة، -  1
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 باإلحتاد السوفييت؛   1987حدوث إنفجار يف جسم املفاعل كحادثة شرنوبيل - 

 تسرب بعض املواد املشعة نتيجة عطل مفاجئ باملفاعل النووي؛  - 

 تسرب بعض املواد املشعة نتيجة للقصور يف أبنية األمان؛  - 

 موقع املفاعل بالنسبة للعامل البشري و العامل املناخي؛ -

 تسرب جزء من الطاقة املتولدة أثناء إنشطار املادة النووية لقصور أنظمة الصيانة؛ - 

 . يعة املادة النووية املستخدمةحدوث تغري يف طب - 

و بصفة عامة ميكن القول أن إحتمال حتقق أي من األخطار السابقة الذكر يرتبط بشكل أساس بالعامل البشري 

  . القائم على إدارة احملطة النووية و مدى كفاءته و درايته الفنية

يعترب العامل البشري من العوامل املؤثرة و اجلوهرية إلحتماالت حتقق أي من : خطار البشريةببات األمس  - ت

حيث إدارة احملطة النووية بالكفاءة املطلوبة األخطار السابقة سواء املرتبطة بأخطار املواد أو أخطار املفاعالت، 

   .سبة ألي صناعة نوويةو اإلستعانة بالكوادر الفنية املاهرة املدربة يعترب يف مقدمة حتقيق األمان بالن

تعترب الصناعة النووية من الصناعات احلديثة، و تتأثر نسبيا بعوامل عدة منها  :أهم الحوادث النووية .2

كل هذا يؤثر يف احلدود األمنية املطلوبة ملثل هذه الصناعة و بالرغم من أن معدل   ،التصميم و البناء و التشغيل

ما  ومن أهم احلوادث النووية و. امة اخلسارة وشد�ا يف حال حتققها كارثيتكرار احلوادث النووية قليل إال أن جس

  : نذكر ترتب عليها من نتائج بشرية وخسائر مادية

ريل فأ 26يف  كم مشال كييف، و  130للطاقة النووية على بعد  تشرنوبيلتقع حمطة : تشرنوبيلكارثة   -  أ

، كرب حادث نووي يف العاملأوهو . بالتحديد املفاعل الرابع فيه و النووينفجر مفاعل تشرنوبول إ 1986

ونتيجة للحادث حصل تفتت يف  ،إحدى املولدات التوربينية حينما كان يتم إجراء جتربة فيه يفبسبب خلل 

 ،رتفعت درجة حرارة املفاعل احملرتق إىل عدة آالف درجة مئويةإ هدروجينية، و نفجارات خبارية وإ و الوقود

حيث  ،أيام 10اإلشعاعات من عناصر الوقود املدمرة خالل فرتة  نطالقإ نصهار قلب املفاعل وإمؤدياً إىل 

طنا للوقود النووي  140من جمموع  أطنان 8اهلواء مبا فيها  إىلطن من املواد املشعة  ألف 190تسرب 

سقوط  أثناءة عما هو عليه مر  90يزيد مبقدار  إشعاع إىل تشرنوبيلاملستعمل يف احملطة، وتعرض سكان 

نطالق كميات إأدى احلادث إىل  و ،احلرب العاملية الثانية أثناءمدينة هريوشيما اليابانية  القنبلة النووية على

على املنطقة  تشرنوبيلمل ينحصر أثر انفجار مفاعل . ضخمة من النويدات املشعة يف الغالف اجلوى
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وقارات تفصله عنها آالف األميال مبا فيها   وكرانيا لتطال دوالفحسب بل ختطت آثاره احلدود اإلقليمية أل

فقد عربت احلدود إىل  ،اململكة املتحدة البلدان االسكندنافية و جنوب مجهورية بيالروس وغرب روسيا و

ى تركز االهتمام يف بداية األمر عل. و غريها وإىل أملانيا، واليونان ،النرويج جنوب فنلندا السويد و بولندا و

الفواكه املزروعة يف اخلارج مما  و كما تلوثت اخلضر  ،الذي تأكله األبقار خالل رعيها ويظهر يف ألبا�ا اليود

اململكة املتحدة للحد من نقل املواشي  تدابري خاصة يف اسكندنافيا و وقد اختذت. أدى إىل التخلص منها

كومة احلحينها، فقد أعلنت يف أصابت أكثر من ألفني  شخصا و 36ودت الكارثة حبياة ، كما أوذحبها

. شخص بعد أربع سنوات من احلادث 300و 250أن مجلة الوفيات تراوحت بني ) سابقاً (السوفياتية 

رتفاعاً بنسبة إ تشرنوبيليف منطقة املراقبة الدقيقة حول  )1990 -1986(وتوضح البيانات الطبية عن الفرتة 

وازداد سرطان الدم (منو األنسجة  األورام اخلبيثة و يف متوسط تكرار اإلصابة بأمراض الغدة الدرقية و 50%

 ةوالدة أطفال بتشوهات جيني ، باإلضافة إىل زيادة خطرية يف حاالت اإلجهاض و)% 50 بنسبة

من سطح  %40تلويث  يفتسبب  تشرنوبيلاملتساقط من  يبعض التقارير إىل أن الغبار الذر   وخلصت

  .1أوروبا

 اإلشعاعيةبتسريب املواد اخلام    الواقع يف مقاطعة تشيليابينسك  "ماياك"قام مصنع  1949مارس عام  3  -  ب

قد  و.النووي لإلشعاعقرية  بلدة و 41شخص يف  ألف 124مما تسبب يف تعرض  ،�ر تيتشا إىلالنشيطة 

 ضار أمصيب قسم منهم بأ خطرية و إشعاعيةشخص ساكن على ضفاف النهر على جرع  28100حصل 

  .2االشعاع سرطانية نتيجة 

حيث بدأ التفاعل النووي  ،كرب حادث نووي يف تارخيهاأشهدت اليابان  1999سبتمرب عام  30يف   -  ت

 رتكبه عمال مصنع توكاميورا اخلاص بصنع الوقود النوويإ  املتسلسل غري املتحكم فيه بسبب خطأ

 شخصا 439وتعرض  ،ساعة 17واستمر التفاعل ملدة . اباراكي الياباين إقليمللمحطات الكهرذرية يف 

 .عما هو مسموح به ملدة سنة واحدة منهم على جرعة يزيد مستواها 119وحصل  لإلشعاع

تشكل الصناعة النووية مشكلة للعامل الذي يبحث  :الخسائر النووية والسياسات العلمية إلدارة األخطار  .3

 ،و يف نفس الوقت مازالت أسرارها غري معروفة بالنسبة للمتعاملني �ا ،إلنتاج طاقة بديلةطرق و كذا وسائل عن 

                                                           
  :   حوادث املفاعالت النويية -  1

  http://forum.arabia4serv.com/t50305.html#ixzz319sEbqz9 voir  le: 8/05/2014 à 22 :14.        

  http://arabic.rt.com/info/65506/  voir  le: 9/05/2014 à 10 :29.   2 :          عن طريق الرابط اإلشعاعية يف العامل  احلوادثأكرب  - 
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و حتتاج لوقت طويل حىت تصبح وراءها تاريخ كاف من التجارب الواقعية اليت تساعد على قياس حجم املخاطر 

و متويل األخطار املرتتبة  السياسات العلمية الالزمة للتحكم أن حيث. وليس بالدراسات اإلفرتاضية و التنبؤات

التعامل مع الصناعة ف أن موافقة الدول على ال غريب أن نعر  والصناعة تعترب من ضروريات إنشاءها، على هذه 

   :1النووية يعتمد على أمرين

 توظيف هذه الصناعة ألغراض نافعة :أوهلا.   

 و حتمل تبعات اخلسارة الناجتة عن  ،إمتالك الوسائل و كذا سياسات التحكم يف اخلطر هذا من جهة:ثانيهما

  .حتققه من جهة أخرى

وبال شك أن الوصول إىل السياسة العلمية املثلى إلدارة اخلطر النووي هي تعترب من املهام األساسية لإلدارة الناجحة 

خلطر بالنسبة للمنشأة النووية، شأ�ا يف ذلك شأن أي منشأة لتحقيق أهدافها و ميكن تلخيصها سياسات إدارة ا

  : النووي فيما يلي

و بذلك تضمن محاية تامة من  ،و هو احلرص على تفادي إستخدام هذه الصناعة من األساس: التجنب .1

و حىت لو مت سيكون أمر مؤقت و ما هو إال  ،و يالحظ أن جتنب هذا األمر سليب .تبعات هذا اخلطر

  .تأجيل لواقع يفرض نفسه

شأة باخلطر وما يرتتب عليه لنفسها، و اإلحتفاظ باخلطر و اخلسارة وهي أن حتتفظ املن: اإلحتفاظ بالخسارة .2

يعترب وسيلة غري ممكنة وذلك لضآلة املبالغ مهما كربت بالنسبة للخسارة املرتتبة عن حتقق خطر واحد من 

  .األخطار النووية

لى ذلك، و من وذلك بأن تنقل املنشأة اخلطر لبعض ا�موعات املهتمة و القادرة ع: نقل و تحويل الخطر .3

ية هو البديل املتاح إلدارة اخلطر النووي، و بال شك التأمينالواضح أن نقل اخلطر أو حتويله إىل املؤسسات 

 . حيث قامت بتوفري إحساس معقول  باألمان ،أن وجود تغطية تأمينية أدت إىل تشجيع الصناعة النووية

ة حيث أن اخلسائر املرتتبة عن حتققه تكون جسيمة ونصل مما سبق إىل أن اخلطر النووي خطر له مساته اخلاص

األثر لسنوات طويلة رغم ضعف تكرارها، و هذا يتطلب كوادر فنية متخصصة و قدرة على جتميع طاقات 

إستعابية كبرية،ألن املشكلة  األساسية  اليت واجهت صناعة التأمني هي كيفية توفري الغطاء التأميين الالزم هلذا 

                                                           
  .، ص ، مرجع سبق ذكرهسناء حممد علي هالل  -  1
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ن األخطار ذات القيم املالية الكبرية، من ناحية التكلفة الرأمسالية الالزمة لبناء حمطة نووية و  النوع اجلديدة م

كذلك حدود املسؤليات، مع األخذ بعني اإلعتبار أن جمال الطاقة الذرية كان و مازال إىل وقتنا هذا جماال حديثا 

يد نوعية و طبيعة األخطار اليت تتعرض هلا يتضمن تكنولوجيا على درجة كبرية من التعقيد، مبا جيعل مهمة حتد

من املهام الصعبة و إنعكاس ذلك على إمكانية وضع  جداول لتسعري األخطار النووية املختلفة، و هلذه األسباب 

جند أنه من الصعب أن تنفرد شركة تأمينية مهما كان حجمها و مهما كانت طاقتها بالتأمني على اخلطر النووي، 

 أبعد من ذلك فقام املسئولني يف األسواق التأمني العاملية من إستثناء هذا اخلطر و ما يرتتب بل وصل األمر إىل

عليه من أضرار و مسؤوليات من كافة وثائقهم التقليدية، وقاموا بدراسات خمتلفة للوصول إىل السياسة  املثلى 

ي بل وحتمي بالنسبة لتأمني األخطار إلدارة اخلطر النووي، فأمجعت األراء على أن نظام ا�معات يعترب ضرور 

و الفلسفة األساسية وراء إستخدام أسلوب ا�معات يف  تأمني األخطار النووية، يرجع إىل حماولة احلد .النووية

من إحتمال الرتاكم الذي قد ينشأ فيما لو مت توفري احلماية التأمينية يف أسواق التأمني التقليدية، وبالتايل فإن 

 على أساس صايف اخلطر اليت تطبقها ا�معات تضمن عدم حدوث تراكم حيث حتتفظ كل جممعة قاعدة التأمني

  .باحلصة اليت تقبلها  يف اخلطر للحساب اخلاص بأعضائها

إنبعاث أو صدور أو خروج أو تسرب أية ملوثات سواء كانت يف  تأمينيا حادثة التلوث تعين:التلوثخطر / ثانيا

صورة صلبة أو سائلة أو غازية أو حرارية، أو مواد مثرية للتهييج أو احلساسية أو ملوثات بصورة مباشرة من املوقع 

لتسرب أو اجلو أو أية جماري أو مسطحات مائية، بشرط أن يكون هذا اإلنبعاث أو ايف على األرض أو  ،املؤمن عليه

و يعترب كامل هذا التسرب سواء كان مفاجئا أو متدرجا من موقع املؤمن عليه حادثة  .اخلروج متسببا يف ضرر بالبيئة

و يقصد �ا  ،الواسعة اإلنتشار أيو يصنف خطر التلوث من الناحية التأمينية ضمن األخطار العامة  .تلوث واحدة

من الدول أو الدولة كلها أو إقليم معني أو عدد كبري من األشخاص األخطار اليت يرتتب على حتققها تعرض عدد 

 .1أو كما يقول البعض أن أخطار التلوث أخطار مفجعة أو شبه مأساوية ،خلسائر جسيمة أو كارثة

   :2وتتلخص يفاخلطورة للتلوث درجات متفاوتة :درجات التلوث .1

                                                           
  . 12،ص2007ضد أخطار التلوث،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية، التأمنينبيلة إمساعيل رسالن، -  1
   :العامل،على الرابطقضايا البيئة يف املغرب و  -  2

https://mostadama.files.wordpress.com voir le11/05/2014 à 15 : 14  
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 ال حيث التلوث، من الدرجة هذه من األرضية الكرة مناطق من ما منطقة ختلو تكاد ال:التلوث المقبول  -  أ

 كان  سواء ،آخر إىل مكان من املختلفة بأنواعه التلوث نقل لسهولة نظرا التلوث من متاما خالية بيئة توجد

 �ا يتأثر ال اليت التلوث درجات من درجة هو املقبول والتلوث .البشرية أو املناخية العوامل بواسطة ذلك

 .رئيسية بيئية مشاكل أو أخطار بأي مصحوبا يكون وال وجياإليكول النظام توازن

 النشاط من األوىل بالدرجة والناتج اخلطر التلوث من الصناعية الدول من كثري  تعاين:التلوث الخطر  -  ب

 وهذه .للطاقة كمصدر  والبرتول الفحم على رئيسي بشكل واالعتماد ،التعديين النشاط وزيادة الصناعي

 احلرج اإليكولوجي احلد تتعدى امللوثات ونوعية كمية  أن حيث ،التلوث مراحل من متقدمة مرحلة تعترب املرحلة

 ريعةس إجراءات املرحلة هذه وتتطلب .والبشرية الطبيعية البيئية العناصر على السليب التأثري معه بدأ والذي

 تكنولوجية وسائل ستخدامإب الصناعي التلوث معاجلة طريق عن ذلك ويتم ،السلبية التأثريات من للحد

 طريق عن أو دوليا به املسموح احلد إىل لتصل امللوثات نسبة بتخفيض كفيلة  معاجلة وحدات كإنشاء  ،حديثة

 .التلوث نسبة ةزياد يف تساهم اليت املصانع على ضرائبال و تشريعاتال و قواننيال سن

 العطاء على قادر غري ويصبح اإليكولوجي النظام فيها ينهار اليت املرحلة املدمر التلوث ميثل:لتلوث المدمرا  -  ت

 يف النووية املفاعالت يف وقعت اليت تشرنوبيل حادثة ولعل ،جذري بشكل اإلتزان مستوى إلختالف نظرا

 إلعادة طويلة سنوات إىل وحيتاج كليا  ا�ار البيئي النظام أن حيث املدمر، للتلوث مثال خري السوفييت االحتاد

 يف البيئة خرباء من �موعة تقدير ويذكر .باهظة اقتصادية وبتكلفة البشري العنصر تدخل بواسطة اتزانه

 البيئي اتزا�ا إلعادة سنة مخسني حوايل إىل حتتاج هلا ا�اورة واملناطق تشرنوبيل نطقةم بأن السوفييت االحتاد

 .احلياة أمناط من منط بوجود يسمح بشكل

  :1إن تأثري التلوث يكون على مستويات عدة و هي: أنواع التلوث .2

الزراعية، ومثة مسببات األرضي  ييقصد مبياه األ�ار هنا املياه اليت تستخدم للشرب ور :تلوث مياه األنهار  -  أ

 عديدة لتلوث مياه األ�ار أمهها خملفات الزيت الناجتة من املصانع ومعامل التكرير وخملفات املصانع و

األنشطة البشرية، ومياه ا�اري و الفضالت اليت تعودت البلديات على إلقائها يف مياه األ�ار للتخلص 

 .مما يؤدي إىل تركيز أنواع معينة من املعادن الثقيلة اليت قد يكون هلا تأثري ضار ،منها

ملتخصصة لألمم ايقصد بالتلوث البحري طبقا لتعريف الوكاالت  ):لتلوث البحريا(تلوث مياه البحار   -  ب

 ينتج عنه أضرار ة،قيام اإلنسان بإدخال مواد أو طاقة يف البيئة البحرية بطريق مباشر أو غري مباشر  ،املتحدة

                                                           
  .بتصرف.46،ص6،1991فوزية حممد،تلوث البيئة مسبباته و وسائل الوقاية منه،جملة مصر للتأمني،العدد -  1
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 مبا يف ذلك صيد السمك وإتالف البحريةطورة على الصحة البشرية و إعاقة لألنشطة خللمواد احلية و 

ومع التقدم التكنولوجي والتوسع يف إنتاج  الناقالت العمالقة  ،جلمال الطبيعة اإستخدام مياه البحر وإنقاص

وبالتايل البد من إختاذ كافة الوسائل املمكنة  ،مميكن إدراك كيف أن هذا اخلطر تزداد حدته يوما بعد يو 

التلوث البرتويل والتلوث الناتج من النفايات الصناعية   ومثة مسببات عديدة للتلوث البحري أمهها.للوقاية منه

وعلى  .والتلوث الناتج من عمليات إكتشاف وإستغالل املعادن ومنو الطحالب جبانب مصبات املياه ،والذرية

عدد مسببات هذا اخلطر إال أن أمهها على اإلطالق هو التلوث الناتج عن البرتول ويتحقق خطر الرغم من ت

التلوث البرتويل من إنسكابه عند الشحن وتسرب الزيت من صهاريج التخزين و إ�يار أبراج معامل التكرير 

  .و تسرب الزيت نتيجة حلوادث السفن

نظرا  ،األخطار اليت جيب جما�تها واحلد منها أهميضا من إن خطر التلوث اجلوي يعترب أ : التلوث الجوي  - ت

ومثة مسببات  .مما يؤثر يف معدالت التنمية اإلقتصادية ،ملا يسببه من أضرار للبيئة البشرية واحليوانية و الزراعية

  :عديدة للتلوث اجلوي أمهها

  حيث جند  ،اق الداخلي يف احملركاتإحرتاق املواد البرتولية حيث ينتج عنها غاز ثاين أكسيد الكربون و اإلحرت

من كما أنه ينبعث   ،أن جتمعات أول أكسيد الكربون تظهر عادة يف املدن حيث تكون حركة املرور كثيفة

   ؛حمطات الطاقة والغاليات واألفران الصناعية لكن بكميات ضئيلة

  إىل مواد تستخدم يف اإلنتاج الصناعيوالتلوث الناتج من العمليات الصناعية اليت يتم �ا حتويل املواد األولية، 

من  يماوية و التلوث اإلشعاعي الناتجصهر الصلب وعمليات تكرير البرتول والصناعات الك مثل عملية

كما ينتج أيضا من حتضري الوقود النووي وإنتاج األسلحة النووية وجتربتها   ،الوحدات الذرية املفاعالت و

  .اإلشعاعي إىل حدوث أمراض سرطانيةالتلوث  وإستخدام سفن الطاقة النووية ويؤدي

وذلك إما بفقد  ،يعترب خطر تلوث الرتبة من األخطار اليت تلعب دورا كبريا يف التلوث البيئي :تلوث التربة  -  ث

ومثة مسببات عديدة لتلوث الرتبة أمهها  ،احملصوالت الزراعية أو نقص احملصول نتيجة لتأثري هذا التلوث

مثل مشروع السد  اريعوإقامة بعض املش ،تؤدي إىل إختالل العناصر املكونة لألرض مشروعات التعدين اليت

والنباتاب احلساسة اليت تتأثر من  ،العايل الذي أدى إىل إنقاص خصوبة الرتبة لعدم وصول الطمى إليها

والزرنيج  الزئبق تلوث اجلو بالعناصر امللوثة مثل الفلورين وثاين أكسيد الكربون واملعادن الثقيلة مثل مركبات

وتواجد بعض املبيدات يف الرتبة ومن مث يف  ،نتيجة إلستخدام املبيدات احلشرية اليت ترتكب من تلك العناصر

   .قد تضر اإلنسان واحليوانو اليت احملاصيل واملزروعات 
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ال غىن مكانا أساسيا حيتل تأمينه  األخرى األخطارتلوث البيئة كما يف غريه من و من الناحية التأمينية فإن 

كما أن الغرض   .خاصة تلك اليت متارس نشاطا من شأنه أن حيدث أضرار ضخمة ،عنه بالنسبة للمؤسسات

، فأمام الرغبة امللحة يف ضمان املسئولمن تأمينه هو ضمان حق املضرور يف التعويض أكثر من ضمان دين 

تتميز به من ضخامة وفداحة ملا  و نظرا  ،سبب نشاطهالذي تولد ب حق املضرور يف التعويض بسبب الضرر

ألن هذه األخطار قد  ،على عاتقها هاقد تعجز أكرب الشركات على أن تأخذ ج عنه و اليت نتتاليت  ارثو الك

تعمد  التأمنيحيث أن شركات  ،لو بشكل تقرييب تكون يف الكثري من األحيان غري معروفة احلجم مسبقا و

شد طاقا�ا و ذلك يف شكل جتمع لتأمني وضخمة كخطر التلوث، حب عند مواجهة أخطار جديدة دائما

    .وهذا هو حال تأمني خطر التلوث اخلطر

 يعرف على أنه إشتعال فعلي ظاهر يصحبه هلب وحرارة ودخان و ينشأ ال إراديا التأمييناحلريق باملعىن  :الحريق/ثالتا 

، 1التأميين الذي ينشأ دون إشتعال ال يعترب حريقا باملعىنفاحلريق  ،و ينتج عنه خسارة مالية لألصل موضوع احلريق

هلذا جيب أن تتوفر جمموعة من الشروط لكي نعترب حادث . وعلى ذلك فإن اإلشتعال أمر ضروري لتكوين احلريق

  :2 و هيالتأمييناحلريق حريقا  باملعىن 

 وجوه إشتغال فعلي وظاهر ميكن رؤيته بالعني ا�رده؛  -  أ

غاز املستخدم لإلستعمال املنزيل أو الكما هو احلال يف   ،به نتفاعلاللشئ بطبيعته يف حالة إحرتاق أال يكون ا   -  ب

 أو يف الطهي، ةلك الفحم عند إستخدامه كقوة حمركوكذ ،الصناعي

أن يكون احلادث ال إرادي بالنسبة للمؤمن له وتابعيه، مبعىن أال يكون حادث احلريق حادث متعمد من   -  ت

 أو أحد تابعيه أو من يعلمون حتت إمرته؛جانب املستأمن 

أن يلحق باألصل موضع اخلطر خسارة مالية، فإذا حدث حريق لألصل املعين ومل يرتتب عليه أي تغيري أو   -  ث

و  ،، وكذلك احلال عند حدوث حريق مبصنع فخار أو مصنع طوبالتأميينخسارة مالية فال يعترب حريق باملعىن 

ألدوات الفخارية او إكتمال صناعة الطوب و بالتايل زادت قيم تلك األشياء ومل ل صنع ااإكتماحلريق  عنهترتب 

 .التأميينتنقص، وعلى ذلك فإن احلريق بالنسبة هلذه األشياء ال يعترب حريق باملعىن 

 قيامالنار و  إشعال إىل يؤدي ما األخرى احلوادث يف يوجد أنه إال السابقة بالطريقة احلريق معىن حتديد من و بالرغم

 إىل و ما و الشغب االضطرابات و احلروب، اإلنفجارات،الثورات و الرباكني، الصواعق حوادث ذلك مثال احلريق،

                                                           
  .202مرجع سبق ذكره،ص عيد أمحد أبو بكر،  -  1
  .209حممد توفيق البلقيين، مرجع سبق ذكره،ص -  2
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 خسائر بني التفرقة تصعب احلاالت هذه مثل ويف إنفجار، يعقبه مث أوال احلريق يشب فقد املستثناة، حوادث من ذلك

 سوق يف العرف جرى األسباب و هلذه ،عليه ترتتب أو احلريق يف تتسبب اليت األخرى احلوادث و خسائر احلريق

 ضمن احلريق حوادث عن الناجتة أو نات املسببةستثاحلوادث امل تأمني و وثائق احلريق تأمني وثائق ضم على التأمني

 قسط على إضافية أقساط دفع نظري إضافية تغطيات وثيقة أو مركبة، حريق تأمني وثيقة لتنتج متكاملة واحدة جمموعة

  .العادي احلريق

  :1النار العدوة حيث مها النار الصديقة و يوجد نوعان  من النار و :أنواع النار .1

ام دعدى ذلك احليز، وذلك �دف اإلستخوهي النار اليت تشعل عمدا ويف حدود معني ال تت :النار الصديقة  -  أ

دود احلملدفأة ونار السجائر وهذه النار ويف ار الطهي ونار انومن أمثلتها  ،يف املصنع أوالنافع سواء يف املنزل 

 . وليست حمال للتأمنيالتأميينالسابقة ال تعترب حريق باملعىن 

تشعل عمدا يف حيز حمدد ولكن لعوامل أخرى تتعدى  أو ،النار العدوة وهي النار اليت تتولد بصورة غري عمدية   -  ب

  .التأميينخسائر مالية وهذه النار تعترب حريقا باملعىن ملخصص هلا مما يرتتب على حدوثها احليز ا

  :ما يليهناك عدة أسباب تقع وراء وقوع حادث احلريق و تتلخص يف : أسباب وقوع حوادث الحريق .2

 اإلمهال و الذي يعد أكرب سبب يف وقوع حوادث احلريق؛  -  أ

شرارة و اليت بدورها تؤدي إىل عدم وجود صيانة للتوصيالت الكهربائية حيث أن كشف األسالك ينتج عنها   -  ب

نشوب احلريق، باإلضافة إىل عدم إهتمام بعض املنشأت بالكابل األرضي الذي خيفض التحميل ويقلل من فرص 

 وقوع حوادث حريق نتيجة لزيادة األمحال؛

ن عدم كفاية و مالئمة أجهزة مكافحة احلريق للمواد املوجودة داخل الوحدات أو املنشأت الصناعية، حيث أ  -  ت

 .إستخدام معدات مكافحة احلرائق الغري مناسبة للمواد امللتهبة قد يؤدي إىل كارثة

عدم اإلهتمام بوضع نظام أمن صناعي داخل الوحدات اإلنتاجية، حيث أن عدم وجود فريق مدرب إلمخاد    -  ث

  .عدم إتباع تعليمات األمن الصناعي قد يؤدي إىل كارثةو كذا احلرائق قبل إنتشارها 

حريق نظرا إلرتفاع  و الذي ينتج عنه تفاقم اخلسائر يف حالة وقوع حادث ،ع األصول الفنية للتخزينعدم إتبا  .3

فضال لتعرض املخزون ألي شرارة قد تنتج من ماس   ،الرصات للمخزون والذي يؤدي إىل سوء التهوية

                                                           
  .209،ص نفسهحممد توفيق البلقيين، مرجع  -  1
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أكرب موانئها نشب حريق يف  مثل ما حدث يف الربازيل حيث.كهربائي مما يؤدي إىل نشوب حريق مهول

وإحلاق أضرار بستة مستودعات  ،ألف طن من السكر اخلام 180مما أدى لتدمري ) 2013أكتوبر  19(

  .وزيادة األسعار العاملية ملادة السكر ألعلى مستوى يف ضرف عام

  : 1يميكن تصنيف أعمال قسم احلريق كما يل :تصنيف أعمال فرع الحريق  .4

  :من حيث الممتلكات المغطاة  - أ

  وتشمل املنازل املباين و احملتويات املدارس و اجلامعات املستشفيات و غريها: الحريق البسيطةأخطار.  

 و تشمل العديد من األخطار مثل املخازن التجارية و الفنادق و املنشأت  :األخطار التجارية و الصناعية

  . الصناعية

  : من حيث االخطار المشمولة بالتغطية  - ب

 أي أخطار احلريق و الصاعقة وحاالت اإلنفجار املشمولة يف وثيقة احلريق العادية : االخطار األساسية.   

 اليت سبق ذكرها أعاله  : األخطار اإلضافية  

  : يةالتأمينمن حيث مجال التغطية   - ت

 حيث يكون جمال التغطية هو اخلسارة املالية اليت تلحق باملؤمن له نتيجة حدوث اخلسارة  : االضرار المادية

   .أو التلف املادي للممتلكات املغطاة

 هو تغطية اخلسارة املالية نتيجة عدم إستخدام املمتلكات أثناء  التأمنيحيث يكون موضوع  :تعطل األعمال

  .فرتة التعطل بعد وقوع األضرار املادية

ات اهلندسية مع بداية ظهور الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي الذي أدى التأميننشأت :ات الهندسيةالتأمين/رابعا

لكي يضمن ألصحاب رؤوس األموال محاية ملشاريعهم أثناء مراحل  ،اتالتأمينإىل ظهور احلاجة هلذا النوع من 

اإلنشاء وكذا محاية األالت واملعدات أثناء التشغيل من احلوادث الكربى اليت كانت شائعة يف ذلك الوقت مثل 

 مينع وقوع إنفجار اخلزانات البخارية، وبالرغم من وجود التفتيش الدوري الدقيق على اخلزانات البخارية إال أن ذلك مل

صدرت أول وثيقة هندسية  ونتيجة هلذا ،التأمنياحلوادث، لذلك دعت احلاجة إىل بدأ التفتيش الدوري بنوع من 

ات اهلندسية بعد احلرب العاملية التأمينمانشسرت حتت إسم تأمني إنفجار اخلزانات، وأيضا قد زادت احلاجة إىل مبدينة 

                                                           
  .209عادل داود، مرجع سبق ذكره،ص  -  1
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ناء املدن اليت دمر�ا احلروب على أحدث النظم وإقامة املصانع بأحدث الثانية حيث قامت معظم الدول بإعادة ب

و كان من الواضح أن األالت  ،على األالت واملعدات أثناء تشغيلها التأمنيالطرق، األمر الذي أدى إىل احلاجة إىل 

يف املصانع ومن  ليست معرضة فقط للحوادث أثناء تشغيلها بل معرضة أيضا للحوادث أثناء أو خالل فرتة تركيبها

   .1ختباراها قبل التسليمإبعد الرتكيب مباشرة هي فرتات  الفرتات احلرجة واليت تتعرض هلا االالت أيضا

و كذا حركة البناء والتشييد  ،و �ذه الزيادة املذهلة يف حركة البناء والتشييد والتعمري وإنشاء املصانع اجلديدة املتطورة

شركات املقاوالت بشراء قامت  ،الكبارىوإنشاء الطرق الكبرية وإقامة املصانع العمالقة  وإقامة الفنادق لبناء املساكن

حيث إنتشرت األالت واملعدات احلديثة  ،الت ثقيلة ذات قيم عالية لتنفيذ هذه املشاريع اليت أسندت إليهمآمعدات و 

   .ات اهلندسيةينالتأماألمر الذي أدى إىل احلاجة لتغطية هذه األعمال الضخمة مبوجب وثائق 

ات اهلندسية تشمل أساسا على جمموعة من تأمينات املمتلكات واملسئولية املدنية اليت �دف إىل التأمينن حيث أ

محاية املشروعات الصناعية من اخلسائر املادية والناشئة واليت تصيبها خالل فرتة اإلنشاء أو تصيب األالت أثناء 

  . 2تشغيلهاتركيبها أو جتريبها أو أثناء 

أخطارا كبرية يف سوق تعد اليت و إن أهم أنواع املشاريع اهلندسية : تصنيف األخطار الكبيرة في المشاريع الهندسية

   :3ميكن تصنيفها كما يلي التأمنيوإعادة  التأمني

   .يةالصناع وأمهها املباين الصناعية ومباين اخلدمات العامة واملباين السكنية و :المباني العامة  -  أ

  .هي االبنية املتكونة من عدة طوابق لتلبية احلاجة لإلجتاه العمودي يف البناءو :واألبراجاألبينة الشاهقة   -  ب

ي اهلياكل املشيدة لغرض عبور فتحه أو فجوة فوق أو حتت الطرق اإلعتيادية أو السكك ه: الجسور  -  ت

بأعمال األسس والدعامات وكذلك اهلياكل لذا فإن بناء اجلسور يتطلب القيام  .أو فوق األ�ر وغريها يةاحلديد

وامليزة املهمه يف أعمال اجلسور هو أن العمل فيها يتم داخل املياه مما يستدعي  ،الفوقية مث األعمال النهائية

                                                           
  .5، ص79،1992حممد مصطفى إبراهيم،تأمني مجيع أخطار املقاولني، جملة احلارس، العدد -  1
  .5ص املرجع،نفس حممد مصطفى إبراهيم، -  2

  
3  - Jean Tuccella, les principes généraux de la RCD et la souscription des grands risques, workshop sur 

l’assurance décennale au niveau da CCR, 2014/05/15 . 
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وتعترب مرحلة دق الركائز من أخطر املراحل يف بدء اجلسور وذلك لقوة تيار  ،أحيانا قطع جمرى النهر أو حتويله

  :ا اجلسور أثناء إنشائها هياألخطار اليت تتعرض هل أهم وأخريا فإن.سلط على اجلسرماء العمل امل

 حيث يكون إلختيار املوقع ونوع الرتبة األثر الكبري يف تعرض  ،األخطار الناشئة من عملية تثبيت املساند

  .املساند لألنزالق الناشئ عن حترك الرتبة أو هبوطها

 األخطار الناشئة عن تثبيت الدعاماتكذا   و األخطار الناشئة عن تثبيت األسس.  

 قد حتدث نتيجة تعرض موقع العمل إىل اإل�يار أو الفيضان أو حتويل املاء أو لطبيعة الرتبة اليت األضرار.   

شهدث السنوات األخرية منوا متزايدا يف إستعماالت األنابيب ألغراض متعددة منها : خطوط األنابيب  -  ث

مدها عرب األ�ر والبحار أو حتت األرض وألغراض خمتلفة  اوكذ ،واملواد الكيماوية واملياهأنابيب النفط والغاز 

 .لذا تواجه أخطار خمتلفة لكو�ا متتد ملسافات بعيدة

ختتلف السدود و  ،إنشاء هندسي يقام فوق واد أو منخفض �دف حجز املياهو هي عبارة عن :السدود   -  ج

وأهم أخطار  ،املوقع املنطقة اجلغرافية وجيولوجية األرض وطبيعةبإختالف الغرض من إنشاءها وكذلك 

 ،ب املياه بشكل مفاجئو سن الفياضانات والسيول وإرتفاع منخطار الطبيعة الناجتة عاألالسدود هي 

 .واألمطار املصحوبة باألعاصري كذلك هبوط الرتبة

املدنية العمالقة رغم عدم تكرارها والعمل شاريع اهلندسية امليعترب إنشاء املطارات من  :أعمال المطارات    -  ح

 :مها فيها يقسم إىل قسمني

 وإنتظار املسافرين  يتضمن بناء األبنية اخلاصة كاملكاتب وقاعاتو الذي  :أعمال الجانب األرضي 

تصليح وصيانة الطائرات لذا فإن أخطار باصة اخلبنية األو  ،اصة باإلدارة واملخازن بأنواعهااخلقاعات ال

   ؛الذكر العامة سابقةن أخطار األبنية عل األرضية ال ختتلف األعما

  مثل املدرجات واألبراج   ،املنشأت اخلاصة مبتطلبات أعمال الطريان شملت واليت: الجانب الجويأعمال

وميتاز العمل يف هذه املرحلة بضبط .األرضية لتسهيل عملية اهلبوط واإلقالع وغريها من متطلبات الطريان

أما أخطار هذه املرحلة فهي ، الفنية ومراعاة األسس اهلندسية السليمة والشروط املتعلقة بالتصاميماملواصفات 

  ؛واد وأخطار الطبيعة وأخطار العامل البشريأخطار األخطاء الفنية وقلة اخلربة وعيوب امل
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السفن واألبراج تشمل أعمال املوانئ إنشاء األرصفة واألعمدة واجلدران الواقية وأحواض : أعمال الموانئ  -  خ

العوامل والظروف  جيولوجية األرض و ختتلف بإختالف موقع اإلنشاء و و ،والطرق واملخازن وغريها

كل بفعل مياه آفاجلدران الواقية تقام على طول الساحل حلماية املناطق املنخفظة والساحل من الت ،املناخية

لذا فإن أخطار أعمال املوانئ هي التضرر عند  ،تقام كمناطق لرسو السفناليت والدعامات املائلة  ،البحر

إضافة إىل  �ذه الرتكيباتصب الدعامات بفعل قوة الرياح والعواصف وتالطم األمواج وإرتطام السفن 

  ؛أخطار األخطاء الفنيةكذا   جيولوجية األرض وقابليتها على التحمل و

ن للمنطقة اجلغرافية أثر حيث أ ،قطارات وغريهامن وسائط النقل  و تسهيال حلركة املارةحيث تنشأ  : الطرق  - د

لذا فإن خطر الفيضان والسيول  ،قام مبحاذات اال�ر والبحارتخطار احملتمل أن تتعرض هلا الطرق فقد األيف 

يف املراحل  تدعة وتشستقام يف العراء ومتتد ملساحات شا�ا أوخاصة و  ،من أهم األخطار اليت تتعرض هلا

ثري األحوال اجلوية  أكذلك فإن ت و ،الطريق فصر  األوىل من العمل وهي مرحلة تسوية وتعديل األرض و

يف بعض أجزاء و كالعواصف واألعاصري تؤدي إىل أضرار كبرية للمعدات واملكائن املستعملة يف تعبيد الطرق 

ناطق اجلبلية لذا فإن تضرر الشخص امل وقد تستعمل املتفجرات لتعبيد الطرق يف ،الطريق بسبب طبيعتها

 ؛ممتلكاته من األخطار احملتملة الوقوعو الثالث 

هي احملطات احلرارية البخارية  ،هناك أربعة أنواع مهمة من حمطات الطاقة الكهربائية :ت الطاقةامحط  - ذ

 .ديزل الكهربائيةواحملطات الكهرومائية والغازية وحمطات الطاقة الذرية كذلك هناك نوع أخر هو حمطات ال

 ذات إن الصناعات الكيمياوية والبرتوكيمياوية تعترب من املشاريع الصناعية: الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 

تعال واإلنفجار شلإل القابلةة موادها األساسية والوسيطه واملنتجات النهائية ينظرا خلاص ،العالية  اخلطورة

 يفإن أ ،جدا نيوضغط عالي ةن عملية إنتاجها تتم حتت درجات حرار أ ماك،)البرتول والغاز الطبيعي(الشديدين 

 التأمنيصناعة  لذا تعمد.خطر تتعرض له تلك الصناعات يؤدي �ا إىل خسارة كلية أو كبرية على أقل إحتمال

وط وضع األسعار والشر  رض تقييم أخطارها وغل ،مواكبة أحدث وأخر التطورات التكنولوجية يف هذه الصناعة

 .املالئمة هلا

باإلضافة هلذه التأمينات اهلندسية و اليت تغطي األضرار و املسؤوليات الناشئة خالل فرتة إجناز املشاريع، هناك نوع 

أال و هو تأمني املسؤولية املدنية العشرية و  ،أخر من التأمني اليقل أمهية عنها و الذي يبدأ و ميتد بعد إستالم املشروع

   .سنتطرق إليها بشكل منفصل فيما يلي
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  تأمين المسؤولية العشرية :الفرع الثالت 

املقاول، واملهندسني  وهو تأمني املسؤولية املدنية الذي يغطي مسؤولية :تعريف تأمين المسؤولية العشرية/أوال

لتزاما�م التعاقدية مبوجب عقد املقاولة، ويغطي هذا إملسؤولية املدنية نتيجة قيامهم باملعماريني واالستشاريني من حتقق ا

املسؤولية الناجتة عن احلوادث اليت حتصل يف موقع العمل أثناء فرتة اإلنشاء، وميتد غطاء تأمني املسؤولية ليغطي  التأمني

اليت قد تنشأ عن ا�يار أو تضرر هياكل ) الستشاريوهم املقاول، املهندس املعماري، واملهندس ا(مسؤولية املؤمن له 

أو ) اخل...وهي العناصر املسامهة يف ضمان سالمة البناء كصبات األساس واألعمدة واجلدران والعوارض(البناء 

بعد ) وهي العناصر اليت ال تكون حاملة لثقل البناء إال أ�ا تشكل جزءا ثابتا متكامال يف البناء(األعمال غري اهليكلية 

إىل  التأمنيالتنفيذ كان سبب اال�يار، وقد تصل مدة تسليمها، إذا ما اتضح أن العيب يف التصميم أو سوء 

، وقد متنح هذه التغطية للمالك أو قد تطلب من تأمني املسؤولية العشريةبــ   التأمنيسنوات ومنها جاءت تسمية 10

     .1املقاولني أثناء تنفيذهم للمشروع

من القانون املدين اجلزائري على  554املواد من القانون املدين اجلزائري نص يوضح ذلك إذ تنص املادة ولقد جاء يف 

جزئي فيما  من �دم كلي أو ،يضمن املهندس املعماري واملقاول متضامنني ما حيدث خالل عشر سنوات: " 2ما يلي

ويشمل الضمان  ،شئا عن عيب يف األرضن أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناباشيداه من م

. املنصوص عليه يف الفرتة السابقة ما يوجد يف املباين واملنشآت من عيوب يرتتب عليها �ديد متانة البناء وسالمته

وال تسري هذه املادة على ما قد يكون للمقاول من حق  ،العشر من وقت تسلم العمل �ائيا وتبدأ مدة السنوات

   ."الفرعينيولني الرجوع على املقا

  :ونقصد �ا امللتزمون و املستفيدون من هته املسؤولية: أطراف المسؤولية العشرية /ثانيا

  : الملتزمون بالمسؤولية العشرية. 1

 املقاول هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبهمة حتويل املشروع من الورق إىل الواقع، وذلك : المقاول

باالتفاق مع املالك لقاء أجر معني على القيام بعمل معني يتعلق بالبناء أو اإلنشاءات، بإقامته أو تعديله أو ترميمه أو 

                                                           
تلمسان، -والعلوم السياسية على تطور املسؤولية عن األشياء غري احلية، جملة الدراسات القانونية، خمرب القانون اخلاص األساسي، كلية احلقوق التأمنييوسف فتيحة،  - 1

 .39، ص 2004، سنة 01العدد 
  .55، دار البيضاء، اجلزائر، ص، دار بلقيس للنشر2007ماي  13، املؤرخ يف 05-07مولود ديدان، القانون املدين حسب آخر تعديل له، رقم  -2
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 من املوضوعة والرسوم والنماذج للتصميمات وفقا كوذل ،املقاولة عقد حمتوى تنفيذ به املنوط يعرف بأنه كما.1هدمه

 واألدوات املواد و حراسة أعماله تقتضيها إدارة من التنفيذ هذا يتضمنه مبا ،العمل رب أو املهندس املعماري قبل

 .2يكتشفها اليت األخطار إىل املعماري املهندس أو العمل لرب و ٕارشاد تنبيه ومن ،التنفيذ �ذا له للقيام املسلمة

بتداء من تاريخ إسنوات  10ملدة و هذا  لغريأضرار ل و خيلف يقع بسبب نشاطهوال عن أي خلل ؤ ويكون املقاول مس

إصابة جسدية عرضية أو إصابة مرضية عرضية يتعرض هلا : تعويض نتيجة لـالويكون مسئوال قانونا لدفع التسليم 

و .التأمنيأن تكون أثناء فرتة  بشرط. سارة عرضية أو ضرر عرضي ألموال تعود إىل أطراف ثالثةأو خل طرف ثالث

 : يف دور املقاول يتمثل

 و الذي املقاول ذمة يف يرتتب الذي الرئيسي االلتزام وهو: المقاولة عقد بموجب إليه به المعهود العمل إنجاز  -  أ

املقاولة،  عقد يف عليها املتفق بالطريقة العمل إجناز و كذا يف اإلجنازالكافية  بذل العناية منها ،واجبات على ينطوي

  .3توفري الشروط و األدوات الالزمة إلمتام املشروع

 من األخري هذا يتمكن حبيث ،العمل رب تصرف حتت العمل وضع بأنه ويعرف: بعد اإلنجاز العمل تسليم  -  ب

 إىل و ٕاال سيتعرض عليها املتفق اآلجال يف العمل تسليم املقاول على يتوجب و.ذلك على القدرة أو منه االنتفاع

 .التأخري عقوبات

يقع  منها وكل  ،العشري الضمان و السنوي الضمان من كل الضمان يشمل و :التسليم بعد العمل ضمان  -  ت

 العمل رب إشراف حتت أو املعماري املهندس إشراف حتت يعمل قد واملقاول مهامه، من ويعترب املقاول على عاتق

 هو املقاول كان التصميم، أما إذا عيوب دون التنفيذ عيوب عن إال مسئوال ال يكون بصفة عامة املقاول فإن وبذلك،

 .4أو التنفيذ التصميم بسبب سواء األضرار عن الوحيد املسئول يكون فإنه التصميم وضع من

 اعتباري، يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة الفنية يتوىل  أواملراقب الفين كل شخص طبيعي : المراقب الفني

إجراء الفحص يف املسائل ذات الطابع الفين يف عملية البناء  ،)رب العمل(مبقتضى عقد املقاولة املربم مع مالك البناء 

، وعلى الرغم من أن مكاتب الرقابة الفنية ال تدخل يف آلية 5أو التشييد اليت يفضل مالك البناء تكليفه بفحصها

                                                           
  .89،ص2006حممد حسني منصور، املسؤولية املعمارية، دار الفكر اجلامعي، مصر،  -  1

  .421، ص 1987، 1عبد الرزاق حسني يس، املسؤولية اخلاصة باملهندس املعماري و مقاول البناء، دار الفكر العريب، القاهرة، ط -  2

 .66، ص 1994، دار النهضة العربية، القاهرة، 7يف شرح القانون املدين،العقود الواردة على العمل، جعبد الرزاق السنهوري،الوسيط  - 3
 .101حممد حسني منصور ، مرجع سبق ذكره،  ص   -  4

5 - Philippe Malinvaud, Architectes et techniciens, R.D.I 21 (1)Janv /Mars 1999 .Dalloz.p.100 
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، إذ أن مهنة ًا ما يكون هذا املطلب من املؤمنوعملية البناء فعلياً، إّال إ�ا تتوىل فحص ما يطلب منها فنيًا وغالب

راد تغطيته تأمينياً، الرقابة الفنية باألساس ختدم مصلحة املؤمن، إذ تزوده بتقارير تتضمن معلومات فنية عن البناء امل

وهذه التقارير غالبًا ما توضح طبيعة الرتبة ونوعيتها ومدى قابليتها لتحمل املبىن املزمع إقامته، وفيما إذا كانت قد 

 و. اخل.. االعتبار منسوب املياه مثًال  بعنيأثبتت السبل الفنية واالحتياطيات الواجبة عن حفر األساسات مع األخذ 

ب الفين ال خيضع للضمان العشري على خالف املهندس املعماري واملقاول إال إذا ارتبط مع رب يالحظ أن املراق

أي يشرتط أن يكون املراقب التقين قد تدخل بناءا على طلب صاحب املشروع وليس  .العمل بعقد مقاولة أصلي

ابيا ووقع الضرر فإن قرينة املسؤولية فإذا أعطى تقريرا إجي ،بناءا على طلب املعماري القائم على إجناز وتنفيذ املشروع

ذلك إىل  تقوم ضده، ولكن إذا وضع تقريرا سلبيا أو أبدى حتفظات خبصوص اإلجناز والبناء ومل يأخذ برأيه وأدى

 .1وقوع الضرر فإن املسؤولية تنتفي على عاتق املراقب

 املعماري والتصميم التخطيط على بقدرته املتميز يعرف املهندس املعماري بأنه الشخص :المهندس المعماري 

 يف والتشييد التعمري يف ويساهم ومقتضيا�ا البيئة ظروف البناء حسب بفن تام إملام وله ،ذوالتنفي اإلبتكاري والتطبيق

 اهلندسة يف شهادة على احائز  يكون أن ويشرتط مهنته، تتطلبها اليت باحلماية القانونية ويتمتع العام، التخطيط نطاق

  :يف هدور  يتمثلو  .2قانونا �ا املعرتف األخرى اهلندسية من املؤهالت يعادهلا ما أو املعمارية

 الذي )وضع التصميم(البناء مشروع يعد أن اإلعداد عملية أثناء املعماري املهندس على :اإلعداد عملية أثناء  - أ

 البناء، رخصة على إجراءات احلصول يف املشروع صاحب ملساعدة لتزامهإ يتسع كما مهمته، أساس و جوهر يعترب

 .البناء مواد اختيار يف وكذا التصاميم، تلك لتنفيذ األجدر املقاول ختيارإ ويف

 إذ ومراقبتها، األشغال متابعة يف إجناز املشروع عملية أثناء املعماري املهندس مهمة تتمثل:اإلنجاز عملية أثناء  - ب

واملهنية  القانونية االلتزامات كل احرتام على فيعمل صممها اليت الدراسة اإلجناز مع لتطابق هو الضامن يعترب

 املهندس يكلف أن املشروع صاحب وبإمكان .ملهنته املنظمة القوانني عليه تفرضها اليت والتقنية الفنية واألصول

 غري آخر معماري مهندس إىل يلجأ أن ميكنه كما على تنفيذه، باإلشراف البناء مشروع بإجناز قام الذي املعماري

 .3ذلك يف حر فهو التصاميم، بإجناز قام الذي

                                                           

  . 91جع سبق ذكره، صحممد حسني منصور، مر  - 1 
  .150، ص1992قرة فتيحة، أحكام عقد املقاولة، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -  2

 .100حممد حسني منصور، مرجع سبق ذكره، ص  -  3
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 الواجب بالتحفظات اإلدالء هو املرحلة هذه خالل املعماري للمهندس الرئيسي وااللتزام: البناية تسليم أثناء  - ت

صاحب  يعلم أن وعليه .مالحظ آخر نقص وكل اإلتقان وعدم العمل يف بعيوب خاصة تتعلق واليت ،إليها اإلشارة

 .وإرشادات نصائح من له يقدمه ما خالل من العمل رب عون يف فيكون �ا، اإلدالء بأمهية املشروع

  

   يستفيد من هذا الضمان كل من:المستفيدون من الضمان العشري. 2

 ذلك الشخص الطبيعي أو املعنوي، العام أو "ويقصد برب العمل على أنه : )صاحب المشروع( رب العمل

و تقررت املسؤولية العشرية ملصلحة رب العمل، ألنه املتعاقد .1"إجناز البناء أو املنشاة الثابتة حلسابهاخلاص الذي يتم 

رب  يعتربوبذلك يكون هو املتضرر بالدرجة األوىل لذلك  ،من جهة أخرى العملمع املقاول واملهندس من جهة ورب 

  .العمل هو املستفيد األساسي من هذه املسؤولية

 ينصرف العقد إىل املتعاقدين واخللف العام ”:من القانون املدين اجلزائري على أنه 108تنص املادة  :الخلف العام

مع مراعاة القواعد ما مل يتبني من طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا األثر ال ينصرف إىل اخللف العام كل ذلك 

 ".املتعلقة باملرياث

 ميكن للخلف اخلاص لصاحب املشروع كمشرتي البناء " 95/07من األمر  178طبقا للمادة :الخلف الخاص

واملوهوب له، واملوصي له به، أن يتمسكوا باحلق يف هذا الضمان باعتبارهم املالك املتتاليني هلذا البناء خالل مدة 

  .الضمان

ا باع صاحب يرجع أساس انتقال احلق يف الضمان العشري من البائع إىل املشرتي إىل أنه يرتبط بامللكية، فإذ و

 املشروع البناء، فإن صفته كمالك تزول وبالتايل ينتقل حق رفع دعوى الضمان العشري للمشرتي باعتباره من

  .هملحقات العقار اليت تتبع

إن ضمان املسؤولية العشرية يبدأ سريا�ا من تاريخ : نطاق المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس المعماري. 3

   .للمشروع هلذا جيب حتديد مسؤولية كل طرف ضمن هذه املسؤوليةالتسليم النهائي 

 ترتبط مسؤوليته يف ما يلي:نطاق مسؤولية المهندس المعماري :  

مل يكن مسئوال إال على  ،إذا اقتصر دوره على تصميم البناء واإلشراف عليه دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ  - أ

 العيوب اليت أتت من التصميم؛

                                                           
  .96 ، ص2000لسنة    ،02رقم  42 عياشي شعبان، أشخاص الضمان العشري يف القانون اجلزائري، ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ، اجلزء -1
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، أما إذا املعماري املهندس مسئوال عن العيب يف األرض، طاملا كان من املمكن كشفه وفقا لقواعد الفنيعترب   - ب

 ؛1استحال كشفه وفقا هلذه القواعد فإن ذلك يكون يف حكم القوة القاهرة وال يكون مسئوال

 إذا كانت أعماله ال تستدعي فحص األرض، فإنه ال يكون مسئوال عن عيب يف األرض؛   - ت

من واجباته كذلك مالحظة أحكام القوانني املتعلقة باجلوار وقيود البناء وحقوق االرتفاق املفروضة قانونا، أو    - ث

 الناشئة باالتفاق؛

يسأل عن األخطاء اليت تقع بسبب املقاول أثناء التنفيذ إذا كان مكلفا باإلشراف على هذا التنفيذ حىت يتأكد   - ج

  .2من متامه ودقته

 3و تنحصر مسؤوليته يف:قاولنطاق مسؤولية الم:    

إذا عمل املقاول بإشراف مهندس معماري أو بإشراف رب العمل وقد جعل نفسه مكان املهندس املعماري، فال   -  أ

يكون املقاول مسئوال إال عن العيوب اليت تقع يف التنفيذ دون العيوب اليت تأيت من الغلط أو عدم التبصر يف 

 .وضع التصميم

 .الذي وضع التصميم، فإنه يكون مسئوال عن عيوبه وعن عيوب التنفيذإذا كان املقاول هو   -  ب

تثبت مسؤوليته حىت لو تدخل املالك يف العمل ومل ينفذ املقاول إال ما أمره به املالك،ألنه ال يعترب تابعا للمالك   -  ت

 .يف عمله

كالقوة القاهرة أو خطأ الغري أو يدفع املقاول املسؤولية بإثبات أن األضرار نتجت عن سبب أجنيب ال يد له فيه،    -  ث

  .خلطأ رب العمل نفسه

  يف هذه احلالة يراعي القاضي نسبة خطأ كل من املهندس : والمهندس المعماري المقاولالخطأ المشترك بين

فإذا كان هناك خطأ يف التنفيذ أو يف املواد املستعملة و   ،املعماري و املقاول عند تقسيمه للمسؤولية فيما بينهما

كان املهندس مشرفا على التنفيذ، فال شك يف حتمل املهندس نسبة من اخلطأ، إال أن خطأ املقاول يكون عادة 

أما إذا كان العيب يف التصميم أو يف األرض و كان من املمكن ملقاول عادي تبينه فإن املقاول  .أكثر جسامة

ل نسبة من اخلطأ لقيامه بالتنفيذ دون االنتباه لوجود العيب، ولكن خطأ املهندس يكون أكثر جسامة، يتحم

   .4وتتأكد مسؤولية املقاول عن عيوب التصميم يف حالة تبينه له أو حتمله ملسؤوليته

  :المسؤولية العشريةعلى  التأمينعقد  /ثالثا
                                                           

  .99حممد حسني منصور، مرجع سابق، ص -  1
  .196، ص 2004،،2حممد لبيب شنب، شرح أحكام عقد املقاولة يف ضوء الفقه والقضاء، منشأة املعارف، مصر ، ط -  2
  .103، صسبق ذكرهحممد حسني منصور، مرجع  -  3
  .103، صنفسهحممد حسني منصور، املرجع  -  4
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املعدل واملتمم  95/07 من القانون 178تنص املادة : المسؤولية العشريةتأمين األطراف الملزمة بإبرام عقد . 1

تتاب عقد لتأمني إكولني وكذا املراقبني والتقنيني جيب على املهندسني املعماريني واملقا": على أنه 06/04بالقانون 

هذا العقد من االستالم من القانون املدين على أن يبدأ سريان  554 مسؤوليتهم العشرية املنصوص عليها يف املادة

  :و ما مييز هذا العقد ."النهائي للمشروع

 املهندس املعماري،أن يتم إبرامه من قبل  يف أغلب األحيان كما ميكن يتوىل إبرام هذا النوع من العقود املقاول 

برامه صاحب كما قد يتوىل إ  باعتباره مسؤوال بالتضامن مع املقاول عن األضرار اليت تصيب البناء أو املنشأة، 

 .مع احلرص أن يكون ذلك يف اآلجال القانونية .املشروع

 لذلك فإن صاحب املشروع املفوض بإمكانه إبرام عقد  تميز هذا النوع من العقود بإمكانية اكتتابه حلساب الغريي

 .حلساب صاحب املشروع األصلي التأمني

إلزامية  وضح املشرع اجلزائري ا�ال الذي ال تسري فيه: على المسؤولية العشرية التأمينالمستثنون من إلزامية  .2

املؤرخ  06/04 املعدل و املتمم بالقانون 95/07 من األمر 182التأمني على املسؤولية العشرية و ذلك يف نص املادة 

  :املتعلق بالتأمينات كالتايل 20/02/2006يف 

 اإلدارية و املنشآت العمومية عندما تبين لفائد�ا  الدولة و اجلماعات احمللية و املؤسسات العمومية ذات الصبغة

  .دون اللجوء إىل متدخلني

 خاصة لالستعمال العائليكن ا الذي يقوم ببناء مس األشخاص الطبيعيني.  

  املؤرخ يف  96/49 من املرسوم التنفيذي رقم 2فقد عدد�ا املادة  التأمنيأما املباين املعفاة من إلزامية

اجلسور، األنفاق، السدود، القنوات، الطرق و الطرق السريعة، احلواجز املائية، : كما يلي  17/01/1996

 ...املكاسر، املوانئ و املرافئ، السكك، قنوات نقل املياه، اخلطوط احلديدية، مدرجات هبوط الطائرات

  :لتأمين األخطار التكنولوجيةاإلطار العام : الفرع الرابع

و لكن أردنا أن نشري وكما سبق ذكره عن األخطار الطبيعية فإن األخطار التكنولوجية تتقاطع معها يف نفس اإلطار 

  :1له هنا بإختصار

                                                           
  . 61حممد شكري سرور،مرجع سبق ذكره،ص -  1
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جتميع عدد كبري من املخاطر يقوم املؤمن بإجراء التأمني تفرتض عملية :األخطار التكنولوجية وتجميع المخاطر/أوال 

ن أالفين يصعب  أن هذا األساس تبنيعلى طبيعة األخطار التكنولوجية يونظرة  ،حصاءاملقاصة بينها وفقا لقوانني اإل

أو بعبارة أكثر دقة  ،التقليدية ذا ما قورن باألخطارإفهذا النوع من األخطار اليزال يف الواقع قليل العدد  ،يتوافر فيها

مبقياس األخطار  الكايف منظورا هلذا األخريية بالعدد الذي يشكل التجمع التأميناليكون املتاح منه للتغطية 

إلحجام املستأمن عن عرضها عادة أو األخطار ما لرتدد املؤمنني أنفسهم يف قبول هذه إمرجع ذلك  و،التقليدية

وحىت لو إفرتضنا جدال وفرة املتاح من هذه األخطار يف للتغطية إزاء اإلرتفاع البالغ يف أسعار التغطية املطلوبة لذلك، 

فإن ما تتميز به من ضخامة احلجم وفداحة الكارثة تعجز أكرب الشركات قوة أن تأخذ على عاتقها  ،يةالتأمينوق الس

أكثر من ذلك فإن هذه األخطار قد تكون يف الكثري من األحيان غري معروفة احلجم مسبقا وال ، عددا كبريا منها

أن التجانس بني  ثحي ، ما تستطيع مجعه منهاإجراء ا�انسة بني لى عمثفتعجز الشركات من  ،بشكل تقرييب

وقد يتصور أخريا أن تلجأ الشركة إىل وضع حد أقصى  ،األخطار ا�موعة شرط فين ضروري لعملية جتميع املخاطر

بيد أن هذا األسلوب هو  .لضما�ا كأسلوب فين لإلجراء التجانس املطلوب بني األخطار التكنولوجية اليت تقبلها

لن يكون مغطى تأمينيا بالقدر  ما دام مبقتضاه ،ألساليب حتقيقا لرغبة العميل يف هذا النوع من األخطاربوضوح أبعد ا

الزائد عن احلد األقصى من اخلطر الذي يهدد املشروع، حيث أن هذا القدر هو ما ال ميكن أن يتحمله املشروع 

بإتباع إدارة أن يأخذها على عاتقه  شروعن اخلطر أجزاء كان بوسع املفيما ستكون على العكس مغطاة م ،بنفسه

  .خيلص من ذلك إذن أنه ليس من املتصور أن يتوافر جتميع طبيعي يف جمال األخطار التكنولوجية .أخطار مالئمة

كان إذا   كذلك ال ميكن فنيا تغطية خطر إال:األخطار التكنولوجية و تواتر الخطر و حساب اإلحتماالت/ثانيا

وقت احلاضر عن فرص حتققه وهو أمر أصبح ممكنا يف ال يأ ،أن حيسب مقدما إحتماالت وقوعه مكان املؤمنإب

طي نتائج دقيقة إال إذا كان يشمل عدد كبريا من علكن هذا األخري ال ميكن أن ي ،علم أو قوانني اإلحصاءطريق 

يتوافر بدوره يف  وهو شرط ال ،ية معينةماله خالل فرتة زمنعاملخاطر متواترة احلدوث أي قابلة للتحقيق بدرجة كافية إل

جديدا باملعىن الدقيق للفظ إال أنه يتعلق مبنتوجات  هخطار إذا مل يكن يف ذاتفهذا النوع من األ ،التكنولوجية األخطار

مسبقا اجلدة أن تولد مسؤوليات ال ميكن ا هلذه عمنتجات أو وسائل ميكن تب ،أو بوسائل صناعية جديدة ،جديدة

كل ما تقدم   من .ة التواتر يف أعماهلا وال متوسط حجم التعويضات فيها وال من مث السعر املناسب لتأمينهامعرفة درج

وأنه حىت بإفرتاض أنه قد توافرت لدى  ،ن تأمني األخطار التكنولوجية يواجه من الناحية الفنية مصاعب هامةفإإذن 

لة الشديدة للعدد ا�موع من آمتوسط حجمها فإن الضتر الكوارث التكنولوجية و ااملؤمنني بعض املعطيات حول تو 

  .هذه األخطار سوف متنع من إجراء مقاصة كافية بينها والقسط الصايف يصعب جدا على الصناعيني أن يتحملوه
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ضخامة تتجاوز و بكثري قدرة  ،كانت األخطار التكنولوجية على النحو الذي بيناه تتميز بضخامة حجمهاو ملا  

كما تتجاوز أيضا إمكانية املعاجلة الغري تأمينية اليت تقدمها أساليب   ،املشروعات الصناعية على تأمني نفسها بنفسها

هذا النوع من من  شروعات اليت ترغب يف اإلحتياطيبدو إذن ضرورة ال غىن عنها هلذه امل التأمنيفإن  ،إدارة األخطار

الترغب دائما بل وهي حىت ال تستطيع أن تضمن هذه األخطار و ذلك  التأمنيذلك فإن شركات و مع .املخاطر

ملأساويتها حيث أن املؤمن جيب أن يلتزم أقصى درجات احلذر إزاء تغطيتها هذا من جهة ومن جهة أخرى قدرة 

ال تكون كافية  ،طروحة يف السوق التقليدية املالتأميينوكذا أسواق اإلعادة، هلذا فإن أنظمة الضمان  التأمنيأسواق 

نظمة أخرى للتغطية طرقا و أ لتلبية رغبات الصانعني هلذا فإن مواجهة هذا النوع من األخطار تعرف يف الدول املتقدمة

و أشهرها على اإلطالق نظام ا�معات و الذي يعد دائما احلل االمثل لضمان  ية تتالئم وذاتية اخلطر املعينالتأمين

    .النوع من األخطار تغطية هذا 

 بعض دول العالم في األخطار التكنولوجيةمجمعات  :المطلب الثاني

، حيث إرتأينا أن األخطار التكنولوجية سنحاول من خالل هذا املطلب تقدمي مناذج عن جممعات إلعادة تأمني 

  .التأمني األخطار النوويةالفرنسية إلعاد ة معة نعرض ا�معة املصرية لتأمني املنشأت النووية و كذا  ا�

  المجمعة المصرية لتأمين األخطار النووية: الفرع األول

قبل أن نتطرق للمجمعة املصرية لتأمني األخطار النووية، ال بأس أن نلقي نظرة على تأمني هذا اخلطر يف العامل  و  

موم تغطي هذه ا�معات اخلطر النووي كذا األغطية التأمينية اليت تقدمها ا�معات لتغطية هذا اخلطر، حيث و يف الع

  .  بنفس الطريقة

لتوليد الكهرباء خصوصا يف أعقاب  شهدت السنوات املاضية تطورا كبريا يف تكنولوجيا إستخدام الطاقة النووية حيث 

ططا طموحة لبناء املزيد من أمريكا خُ  ، حيث وضعت كثري من الدول خصوصا يف أوربا الغربية و1972حرب

معظمها يف أوربا وأمريكا تكوين جممعات لتأمني هذه األخطار، أدى إىل  هذا ما ،النووية لتوليد الكهرباءاحملطات 

و على العموم  تليها ا�معة اليابانية مث األملانية ،يةالتأمينوهذه األخرية تأيت يف املرتبة األوىل من حيث حجم األقساط 

    . تقدمهافإن هذه ا�معات تشرتك يف نوع احلماية اليت 
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يقدم هذا النوع من ا�معات نوعني من التغطية كما : ية التي تمنحها المجمعات النوويةالتأمينأنواع التغطيات  .1

  : 1يلي

  مهاجزئني أساسيني  بدورهاواليت  تتضمن   :تأمين المسئوليات النووية -  أ

 لألخطار التالية و ذلك القائم بالتشغيل غطية اليت توفر احلماية ملسئوليةهي الت و :تأمين المسئوليات التقليدية 

    .، األضرار املادية، اخلسارة املاليةاجلسمانيةاإلصابات :

 السموم، حيث تغطي األضرار اجلسمانية و أضرار املمتلكات الناجتة من اإلشعاعات و :تأمين المسئوليات النووية

صاريف اململ تغطية مصاريف اإلنقاذ وفوائد و أخطار ناجتة عن املواد النووية، كما ميكن أن تش اإلنفجار أو أي

 .قضائيةال

على املنشأت النووية منذ بدء عملية اإلنشاء، أي  التأمنيبعض ا�معات تتوىل  :تأمين األضرار المادية  - ب

ات اهلندسية و غريها املتعلقة باملنشأة النووية حىت قبل أن يصبح عنصرا نوويا، والبعض األخر ال التأمينتباشر 

 .إال وقت بدء اخلطر النووي و منذ اللحظة اليت يعمل فيها الوقود النووي لتحميله يف قلب املفاعل التأمنيتباشر 

  :سيةو تقسم وثيقة األضرار املادية للخطر النووي إىل ثالث أقسام رئي

 وكذلك الوقود النووي أيا كان  ،وتشمل مبىن املفاعل واألجهزة امللحقة التابعة له مباشرة:المنطقة الساخنة

  النفايات النووية املخزنة باملوقع؛  وكذا  موقعه سواء يف جسم املفاعل أو مبخازن الوقود

 ؛سي الذي يضم جسم املفاعلوتضم املباين واآلالت املتصلة والقريبة باملبىن الرئي  :المنطقة الدافئة   

 شبكات  وكذاوتضم الصاالت اخلاصة باملولدات الكهربائية و املباين اإلدارية و اخلدمية : المنطقة الباردة

   .التوزيع

  .ويف بعض األحيان يقتصر تقسيم اخلطر يف وثيقة األضرار املادية إىل قسمني فقط منطقة ساخنة ومنطقة باردة

و بالتايل يصعب  ،يعترب تسعري اخلطر النووي من األمور اليت ختص املؤمن و ا�معة: تسعير الخطر النووي .2

وعادة ما تتكون جلنة تضم خرباء . التعرف على األسس اليت تأخذ يف اإلعتبار عند حتديد سعر اخلطر النووي

عوامل تأخذ يف اإلعتبار الو يف سبيل حتقيق ذلك فهي  التأمني،ومتخصصني تتوىل مهمة حتديد سعر 

نوع احملطة النووية؛ طبيعة الوقود النووي املستخدم؛ نظام الوقاية و األمان وكذا نوع وطبيعة األجهزة :2األتية

                                                           
  .15سناء حممد علي هالل،مرجع سبق ذكره ص  -  1
  .17ص  السابق،رجع املسناء حممد علي هالل، -  2
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الوقائية املتوافرة يف احملطة النووية؛ معدل األمان احملدد للمشروع؛ األساليب املتوفرة للوقاية من خطر احلريق؛  

ملوقع اجلغرايف و العوامل اجلوية املؤثرة على ا�تمع و ا احملطة النوويةكفاءة املستوى الفين للقائمني على إدارة 

وكان لنجاح ا�معات يف تغطية اخلطر النووي إنعكاسه على الدول فسعت كل .القريب من احملطة النووية

 و تعد مصر واحدة من هته الدول اليت إعتمدت جممعة هلا دولة �ا خطر نووي إىل إنشاء جممعة لتغطيتة،

   .للتأمني من هذا اخلطر

 30يف تأسست ا�معة املصرية لتأمني املنشآت النووية :المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية .3

علقة باملنشآت املسئوليات املت و وإعادة تأمني األضرار املادية مزاولة كل ما يتعلق  بتأمني،غرضها 1983مارس

و مركز ا�معة مدينة القاهرة .مع أسواق  وجممعات تأمني األخطار النوويةواألخطار النووية، والتعاون يف ذلك 

وتكون عضوية الشركة املصرية إلعادة مقتصرة  وتتكون من الشركات التأمني املباشر العاملة يف السوق املصري،

ريا بصفتها معيد على العمليات الواردة من اخلارج دون أن خيل ذلك مبا يسند من األخطار النووية احمللية إختيا

  . 1تأمني

املسئوليات املتعلقة  ألضرار املادية واهو مزاولة كل ما يتعلق بتأمني وإعادة تأمني  :المجمعة من غرضال  -  أ

   :باملنشآت النووية واألخطار وذلك على النحو التايل

 ؛من عمليات اإلنشاء والنقل البحري وغريه أبد ،النووية املنشآتبإقامة وتركيب  املتعلقةات التأمين 

 ؛على مسئولية القائم بالتشغيل يف حدود القوانني املصرية واملعاهدات الدولية املنظمة هلذه املسئولية التأمني  

 ؛النووية نتيجة لألخطار النووية باملنشآتمن األضرار املادية اليت تلحق  التأمني  

  ؛النووية نشآتباملتأمني األخطار األخرى املتعلقة  

  قبول حصص إعادة تأمني من جممعات تأمني األخطار النووية يف نطاق احلدود والشروط اليت ينظمها هذا

 ؛الداخلية للمجمعة واللوائحالنظام 

  ؛معات املثيلة يف العاملا�التعاون يف جمال تأمني األخطار النووية يف 

  :ب هدافهاأل احتقيقو ا�معة كما تقوم 

  ضيه طبيعة تلك األخطار ومتطلبات تاألسس الفنية لإلكتتاب وفقا ملا تق الشروط وقواعد القبول ووضع

  ؛إعادة تأمينها

                                                           
  :املصري، من خالل الرابط التأمنيسوعة التشريعات و القرارات املنظمة لسوق مو  -  1

http://mohamedbamby.blogspot.com/#uds-search-results   voir le : 12/5/2014 a 01 :23 
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  عنها وإجراء  والرسوم املستحقة طوإصدار الوثائق وحتصيل األقسا ،هاوالبث في التأمنيتلقي طلبات

 ؛التعديالت والتجديدات واإللغاءات وتسوية التعويضات

 بالنسبة لألخطار احمللية النووية وغري النووية على ما قد يزيد عن الطاقة  التأمنيإعادة  إجراء عمليات

 ؛التأمنيالشركة املصرية إلعادة  األعضاء و ةاملباشر  التأمنياإلحتفاظية أو اإلستعابية لشركات 

   خطار األقبول  حيث يتم ،للمجمعةالواردة من اخلارج يف حدود الطاقة اإلحتفاظية  التأمنيقبول عمليات

  ىعريها من جممعات رائدة أخر وتس هته األخطار يتم تقييمبشرط أن ، جممعات التأمني النووية العامليةمن 

   .كا�معة الربيطانية أو األملانية

  :1و تكون على النحو التايل: ولبحصص الشركات وحدود اإلكتتاب والق  - ب

 التابعة  التأمنيلشركات  %73 احلصص بالنسب التاليةتوزع  :النووية المحلية رغيالخطار ألبالنسبة ل

  .بالتساوي اخلاصقطاع التابعة لل  التأمنيلشركات  %27ي،قطاع عام بالتساو لل

 املباشر األعضاء  التأمنيتعتمد اجلمعية العامة سنويا حصة كل من شركات  :األخطار النووية المحلية

األقصى لإلكتتاب يف هذه األخطار من ويتكون احلد  ،لقدرا�ا اإلحتفاظية التأمنيوالشركة املصرية إلعادة 

املثيلة ومعيدي  إليها ما تتمكن ا�معة من إسناده إىل ا�معات األجنبيةمضافا  ،جمموع تلك احلصص

   .تأمني النووي إليها يف اخلارج

 يف  األعضاء شركات صة كل منتعتمد اجلمعية  العامة سنويا ح: األخطار النووية الواردة من الخارج

ويكون جمموع هذه احلصص هو احلد األقصى  ؛األخطار النووية الواردة من اخلارج وفقا لقدرا�ا اإلحتفاظية

  .للطاقة اإلحتفاظية للمجمعة

الشركة  األعضاء و املباشر التأمنيشركات تكون مسئولية كل من  :المسئوليات في تأمين األخطار النووية-  ت

لتزامات مبا يقابل حصة الشركة يف اإلمسئولية تضامنية مع ما يرتتب على ذلك من زيادة ، التأمنياملصرية إلعادة 

من  يأوكذلك يزاد إلتزام كل منها على نفس األساس إذا عجز  .اليت تعجز جزئيا أو كليا عن الوفاء بإلتزاما�ا

 .ذلك حبق الشركات يف الرجوع على من عجز عن الوفاء بإلتزاماته وال خيل ،عن الوفاء بإلتزاماته التأمنيمعيدي 

 

                                                           
  :املصري، من خالل الرابط التأمنيسوعة التشريعات و القرارات املنظمة لسوق مو  -  1

http://mohamedbamby.blogspot.com/#uds-search-results   voir le : 13/5/2014 a 10 :34. 
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  ASSURPOLالمجمع الفرنسي  :الفرع الثاني

 التأمني ففي الواقع تنبه رجال ،أو بدون سابق إنذار ئافاجيكن مع مل متجال هذا ظهورإن : التعريف بالمجمع .1

و من هنا .الناجتة عن اإلعتداء على البيئةأداة معينة لتأمني املسئولية  إجيادإىل ضرورة  1977يف فرنسا منذ عام 

 مبثابةد عوالذي ي Garpol و الذي كان يسمى أنذاكخاطر املوهو جتمع تأمني  التأمني،نشأ أول جتمع إلعادة 

كانت   بالصورة اليتمل يتطور  تجمعهذا الإال أن  ،فيما يتعلق بتغطية املسئولية املدنية عن التلوث األوىلالتجربة 

 التأميينفمن ناحية كان العديد من املسئولني عن الشركات يظنون أن الغطاء  ،دةعمعقودة عليه وذلك ألسباب 

و كذا الطاقة هذا من جهة،  هلذا اخلطر ضد احلرائق واإلنفجارات تعطى ضمانا كافيا التأمنيالناتج عن وثيقة 

و كان اإلختيار يتم وفق معاير دقيقة  ،ان يتم حبثها حبذر شديداحملدودة للمجمع إىل جانب امللفات اليت ك

يتم رفضها بسبب عدم كفاية مستوى األمان يف املوقع  التأمنيمن طلبات  %20حبيث أن ما يقارب  ،للغاية

وضع حد لنشاطهم  Garpolويف �اية هذه املرحلة التجريبية قرر أعضاء  .من جهة أخرى عليه التأمنياملراد 

وقد  ،بعد أن خرجوا بدروس مستفادة من نشاطهم على مدى عشر سنوات ،يف تكوين جتمع جديد وفكروا

بدأ  و ،Assurpolبإختصار  يرمز إليهو   Assurance Pollitionمني التلوثأأخذ هذا التجمع اجلديد إسم ت

ويتمثل  .بقدرة تعادل أربع مرات قدرة التجمع السابق 1989هذا التجمع يف ممارسة نشاطه إعتبارا من يناير 

والتنازل عن املخاطر يف جمال اإلعتداء على البيئة من جانب الشركات  التأمنيمع اجلديد يف إعادة نشاط ا�

املشرتكة يف  اتحيث تقوم الشرك.)املشرتك بنظام احلصص التأمنيجتمعا إلعادة إذ يعد (األخرى والتجمعات 

و كذلك  التأمنيبدوره بتوزيع أقساط الذي يقوم ،و التجمع هلذا التأمنيبالتنازل عن عقود إعادة  هذا التجمع

  .1هضمن األضرار وفقا حلصص الشركات املشاركة

مني مصرح هلا بالعمل يف أمع كل شركة تأمني أو إعادة تميكن أن ينضم إىل هذا ا� :جمعمإلى ال مامالنضا .2

ويوجد نوعان من املنضمني إىل  ،رنساففرنسا سواء كانت شركة فرنسية أو أجنبية سواء أنشأت أو مل تنشأ يف 

   :2معهذا ا�

 ؛ية التأمينمن إلتزاما�م % 90جمع عنمبالتنازل لل يلتزمون املنضمون املؤمنون الذين   -  أ

                                                           
  .67ص 65، مرجع سبق ذكره، ص نبيلة إمساعيل رسالن -  1

2 - Assurpol en bref, disponible sur le site: http://www.assurpol.fr/index.php?page=general voir le 

10/5/2014 a 00 : 57  
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املشرتك �موع  التأمنيوهم أيضا املشاركون يف إعادة  التأمنياملنظمون املشاركون وهم املتخصصون يف إعادة   -  ب

  .معمن نصف رأس مال ا� باألكثر هؤالءجمع ويساهم ماملخاطر اليت يتم التنازل عنها لل

 تتناسب وحجم مسامهته يفويلتزم كل منضم سواء كان مؤمنا أو معيدا للتأمني بأن يغطى جمموعة من املخاطر 

  .مع ومن املعلوم أيضا أن حصة املنضم ميكن أن تتغري من عام إىل أخررأس مال ا�

هذا  تغطيةاملنظمة للمجمع عندما يطلب أحد رجال الصناعة من شركة تأمني : أسلوب عمل المجمع .3

مع مالحظة أن إعادة  ،جمعمللاملشرتك  التأمنيفينبغي عليها حينئذ أن تطرح هذه املخاطر إلعادة اخلطر، 

 للحصول على ليس حمظورا و ميكن ألية شركة تأمني القيام به خارج إطار ا�مع  معا� نطاقخارج  التأمني

 .جمعمالفنية للاللجنة حدد�ا اليت شروط أفضل من تلك 

بدراسة املخاطر وحيصل على تفويض كامل  ،من حيث املبدأ بتحليل املخاطر وحتديد قيمتها ألوليقوم املؤمن ا

يزيد  بة الويكون مبلغ الضمانات املطلو  ،وحتديد التعريفة إذا كان حجم أعمال املستأمن ال يزيد عن مليار فرنك

منها مليونان خمصصات كمصاريف إلزالة أثار التلوث ويكون التفويض كامال أيضا إذا  ، عشرة ماليني فرنك نع

تتعدى مخسني مليون  يئة وكانت قيمة الضمانات املطلوبة الكان املؤمن ميتلك هيئة متخصصة يف دراسة الب

يتمتع إال بتفويض  أما بالنسبة لبقية العمليات فإن املؤمن ال. التلوثماليني خمصصة إلزالة أثار  10فرنك منها 

ومبلغه  التأمنيمع بدراستها  ويتم حتديد سعر تقوم أجهزة ا� حيث ،جزئي ينصب فقط على دراسة املخاطر

قيمة احملددة الوذلك يف حالة ما إذا كانت قيمة العمليات أعلى من  ،حسب كل حالة بواسطة اللجنة الفنية

 .1التأميينمن قيمة الضمان أو الغطاء  %20أو عندما تتعدى قيمة املبلغ املخصص إلزالة أثار التلوث  ،سلفا

  : 2و هي ات اإلضافيةلالئحة الداخلية للمجمع فرضت جمموعة من اإلجراءكما أن ا

مثل إستمارة العرض العام واليت يتم  ،استيفائهاوهي جمموعة من اإلستمارات اليت جيب  :إستمارات العروض  -  أ

إعدادها من أجل مصانع معاجلة النفايات،إستمارة عرض تفريغ و مراقبة مراكز الدفن الفين للنفايات وغريها 

 .من اإلستمارات

و لتجمع لالداخلية الالئحة  تفرض حيث اإلعتبار بعنياليت يتم أخذها  و: والسالمة طعناصر اإلحتيا  -  ب

  : على املؤمن أن يتأكد من النقاط األتية

                                                           
  .67- 65، مرجع سبق ذكره، ص نبيلة إمساعيل رسالن -  1
  .75 - 73، املرجع السباق، ص نبيلة إمساعيل رسالن -  2
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 فيجب التأكد من العزل اجليد حلوائط املكان الذي يتم فيه ختزين األشياء اليت حتتوي على سوائل  :تنظيم املنشأت

يف املكان والذي من شأنه أن يؤدي يف النهاية إىل  كما جيب التأكد من صالحية كل ما،أو أمحاض أو غازات

جيب أن يتم ختزين املواد اخلطرة يف أماكن منعزلة ومعدة خصيصا  و، عملية التخزين وعدم وقوع حاالت تلوث

وأن تكون قريبة من  ،احلريق مناخلاصة باألمان واحلماية  املعداتاية  جيب أن حيتوي املوقع على ويف النه، لذلك

  .ملاء الالزم للمساعدة يف إطفاء احلريقخمزون ا

 أو يف  األرضعلى (فيمنع صب املواد السائلة يف الطبيعة مباشرة  :التحكم يف عملية التخلص من املواد السائلة

كما جيب تشجيع إستعمال التقنيات   ،...)العامة الصحيأو يف املاء أو يف شبكة الصرف  اآلباراحلفر أو يف 

 كما أن نظم  ،التلوثمن وال شك أن ذلك ميثل وسيلة وقائية فعالة  ،احلديثة يف إعادة معاجلة وتصنيع هذه املواد

 وأاملياه املستخدمة قبل إفراغها يف البيئة الطبيعية  تربيد املياه جيب أن تعمل يف إطار دوائر مغلقة،و جيب تطهري

ب مراجعة سري حمطات التطهري بصورة مستمرة بواسطة أحد األجهزة جيكما   .الصحيف يف شبكات الصر 

قواعد اإلفراغ  احرتامفإنه جيب أن يتم إعداده بصورة تؤدي إىل  يلاآلتحكم وكذلك بالنسبة لنظام ال ،الرقابية

   .والصرف اليت تنص عليها الالئحة

 كما   ،رة جيب التحكم فيها وتطهريها قبل إنطالقها يف اجلوفكل الغازات واألتربة واألخب :لتحكم في تلوث الجوا

جيب أن يسمح بضمان أن نسب التلوث يف اجلو تكون منخفضة قبل إنطالق هذه  اآليلأن نظام التحكم 

   .بعد إنطالقهال خطورة كما أ�ا سوف تظل أق  ،اجلتهاعواألخبرة بعد م الغازات

 عن نشاط املوقع أو املصنع جيب أن تسمح بضمان لنفايات مبختلف أشكاهلا الناجتة ظروف ختزين ا: النفايات

 .كما أن التخلص من هذه النفايات جيب أن يتم على حسب املصرح به  ،محاية البيئة

 على توقع حدوث التلوث وعلى  املنشآتفيجب أن يتم تدريب العمال يف  :وجود وسائل مقاومة التلوث

كما جيب تواجد الوسائل املادية الالزمة ملقاومة التلوث وأن يكون   ،لى بداية حدوثهالتعرف بصورة صحيحة ع

 .الوصول إليها وإستخدامها داخل املوقع

يصدر وثيقة تأمني  1993ديسمرب  31و حىت مع ا�كان  :ية لمخاطر المساس بالبيئةالتغطية التأمين .4

وخصوصا  ،الفرنسي التأمنيديد باملقارنة مبا كان يوجد يف ذلك الوقت يف سوق جسم بالتتواحدةو كانت ت

تقتصر على  فاحلوادث املطلوب تغطيتها مل تكن ،ن حتديد اإلعتداءات على البيئة كان يتم مبعىن واسعأَ و 

نتشار إقها املؤسسة املنكوبة من أجل منع فكان يشمل أيضا املصاريف اليت تن  التأمنيأن  حيث ،فقطالتلوث 

ظهرت وثيقة تأمني خماطر املساس  1993ل جانفين إعتبارا من أو كول.ثارهآالتلوث الناتج أو احلد من 
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هو  هاظليف  التأمنيومبدأ  ،"إستغالل المنشأت األرضية الثابتة الصناعية والتجارية"بالبيئة حتمل إسم 

لذلك فقد أتت  ،يف مع حاجات السوقولكن كان البد من التك ،املبدأ املعمول به يف ظل الوثيقة السابقة

وعلى ذلك فاإلعتداءات  .الوثيقة حبكم جديد يف التفرقة بني اإلعتداءات املفاجئة واإلعتداءات التدرجيية

إنتشار كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية عن طريق اجلو أو الرتبة أو املياه أو تبعثرها أو " هيعلى البيئة 

اعات عإنبعاث الروائح واألصوات والذبذبات وتغري درجات احلرارة واملوجات واإلشو كذا  ،طرحها أو ترسبها

حددت الوثيقة أن كما  ."املفروض إتباعها مع اجلوارعن حد اإللتزامات الطبيعية واإلضطربات الزائدة 

 " عن فهي عبارة املادية أما األضرار ،"بأ�ا كل مساس جسمي يتعرض له أي شخص"اجلسدية  األضرار

كون هذه ت ، وذلك عندمااحليواناتكل مساس جبسد أو   ،كل تدهور أو تدمري لشئ ما أو ألحد املواد

مادية غري الاألضرار ا�ردة حددت الوثيقة  اكم ."ألحد األشخاص الأمو  األشياء أو املواد أو احليونات تعد

كان يقوم بتقدميها شخص   ةمتع بأحد احلقوق أو عن إنقطاع خدحرمان التم هنكل ضرر مايل ينتج ع"بأ�ا 

  ".ما أو أحد املنقوالت أو أحد العقارات

أراضي  املقامة يف فرنسا أو يف املنشآت و هي ):الصناعية والتجارية(األرضية الثابتة  بالمنشآتالمقصود 

 حيث ،)حتت اإلمتداد اإلقليمي للضماناتفقد نصت وثيقة التغطية و حتت عبارة ( سيادة الفرنسيةللاخلاضعة 

ه يف فرنسا لمن ن الضمانات املذكورة يف العقد تنطبق فقط على التبعات الضارة لألنشطة اليت ميارسها املؤ أ

  .1ا ويف مقاطعة موناكوهفيواألراضي املوجودة  العاصمة واحملافظات

ماكن إستبعاد املخاطر اليت تصيب الورش وأ يتم و ،هي األخطار اليت تصيب املنشأة ذا�ا املغطاةو األخطار 

فضال عن ذلك يتم  ،املرتبطة بالنقل املخاطر ويتضمن هذا أيضا إستبعاد.العمل املوجودة خارجها والتابعة هلا

وكذلك املواقع املوجودة يف األماكن اليت توصف بكو�ا  ،الصناعية ألعمال املرتبطة بتفريغ املخلفاتإستبعاد ا

  .البيئة و اليت حدد�ا وزارةملوثة 

  :2الضمانات التالية مع  تشملا�اطر املساس بالبيئة اليت يصدرها ن وثيقة تأمني خمإ:المقدمةالضمانات  .5

يتم ضمان التبعات املالية للمسئولية املدنية حيث  :ضمان المسئولية المدنية الخاصة بالمساس بالبيئة  - أ

والناجتة  باآلخريناألضرار اجلسدية واملادية وغري املادية اليت تلحق  ويشمل ذلك تغطية ،هلللشخص املؤمن 

                                                           
  .81ص 79، مرجع سبق ذكره، ص نبيلة إمساعيل رسالن -  1

2 - Assurpol en bref, disponible sur le site: http://www.assurpol.fr/index.php?page=general voir le 

12/5/2014 a 13 : 24  
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فجائية حتدث يف إطار ممارسة املؤمن عليه لألنشطة اليت مت حتديدها  ةتنجم عن وقائعو  ،متس البيئة أمورعن 

   ؛وتعريفها يف الشروط اخلاصة وذلك يف منشأته

احلقيقي أو عزله أو القضاء  ىل إضعاف التهديداليت �دف إ و :ضمان سداد تكاليف العمليات الخاصة  - ب

 لألنشطة لهدث بطريقة فجائية يف إطار ممارسة املؤمن و حتس بالبيئة متوقوع أضرار و الذي يتسبب يف ، عليه

وليس من املهم أن تكون هذه  ،تهأاليت مت حتديدها وتعريفها يف الشروط اخلاصة وذلك يف قلب منش

مر إداري من السلطة اإلدارية ولكن يكفي أن تكون قد أخذت �دف منع العمليات قد متت بناء على أ

يف حدود القيمة املنصوص  اها سالفا تنطبق لكل كارثة على حداملشار إلييمة الضمان قأما  .إنتشار التلوث

  ؛عليهاعليها لكل كارثة يف الشروط اخلاصة وبالنسبة �موع الكوارث اليت مت السيطرة 

إذ جيب أن يسمح للمؤمن  ،هذه الضمانات مرهون بتوافر شرط هام جدا خالل فرتة العقدوأخريا فإن منح   - ت

اليت  املنشآتثله احلق يف كل وقت زيارة ملللمؤمن أو  ، حيثالتحكم التقين للخطر�دف  املنشآتبزيارة 

   ؛هاتيقوم بالتحكم يف شروط ممارسة نشاطأن و ون سابق إنذار دوذلك  له يستغلها املؤمن

نظرا لضخامة اخلطر املراد التأمني منه يف حالة التلوث، وللدور الذي ميكن :اإلعفاء بالنسبة للمؤمن لهحد   - ث

أن يلعبه املستأمن، فإن املؤمنني ال يقبلون منح تغطية كاملة بل يرون من الضروري إشراك املستأمن يف حتمل 

م حتقق هذا اخلطر لذلك فإ�م عدب يعلى حنو جد نيايضمنوا أن يكون معحىت  ،جزء من عبئ الكارثة

 .ملصلحتهمإعفاء رتطون عليه أن تتضمن الوثيقة شرط شي

حترص الوثائق على إستبعاد بعض احلاالت من إطار التغطية اليت  :يالتأمينالحاالت المستبعدة من الغطاء  .6

  :  1ت املستبعدة من التغطية ضمن هذه ا�معة هيمتنحها و فيما خيص احلاال

النووية أمر عن إستغالل األنشطة إستبعاد األضرار الناشئة  :الناشئة عن إستغالل األنشطة النوويةاألضرار   -  أ

تصنف األخطار النامجة عن النشاط اإلشعاعي بوجه عام  التأمنيفالشروط العامة لوثائق  ،ليس باجلديد

الفرنسي حيث  التأمنيوهو ما حدث بالفعل يف السوق  .ضمن املخاطر املستعبدة أصال من إطار الضمان

كان  لطلب وا هلذا ذلك، مث إستجابت بعد ضمانإستبعدت الشركات يف البداية األخطار الذرية من إطار ال

لزاما عليها حىت تستطيع أن تفي بتغطية هذه املخاطر الضخمة أن حتشد طاقتها املالية وأن تتجمع يف شكل 

يغطى يف الوقت احلاضر حيث ، Le Pool Atomique Francaisالفرنسي  يالذر  با�مع عرف جممع

                                                           
1 -Assurpol en bref, disponible sur le site: http://www.assurpol.fr/index.php?page=general voir le 

10/5/2014 a 00 : 57  
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 .ثالث سنوات قابلة للتجديد هذه التغطية هي هاومدة الوثائق اليت تقدم ،مجيع األخطار النووية تقريبا

 الداخلي، ضد هذا النوع من املخاطر خارجه إال ما جييزه نظامه التأمنيب تيكت بأال هويتعهد كل منضم إلي

التلوث هذا النوع من املخاطر من نطاق التغطية  منلتأمني ل الفرنسي معا�يستبعد ومن هنا كان منطقيا أن 

   .وفرهايية اليت التأمين

يعد دائما سببا يف اإلستبعاد من الضمانات  األضرار : لهإستبعاد الخطأ المتعمد أو التدليس للمؤمن   -  ب

وفا واحلقيقة أن هذا اإلستبعاد يعترب أمرا تقليدا ومعر  ،هلأو تدليس قام به املؤمن  تعمدالناجتة عن خطأ م

من العمدية كما متليه اإلعتبارات ؤ ث اليغطى هذا األخري أفعال امللتأمني حيلويتمشى مع املبادئ العامة 

  .متعمدةو غري مشروعة الألعمال لاألخالقية نفسها إذ جيب على املؤمنني أال يقدموا عونا 

 ،وهو يتعلق باألضرار املادية وغري املادية الناجتة عن اإلعتداء على البيئة: جاراتإستبعاد الحرائق واإلنف  -  ت

فهذه األضرار تتمتع بغطاء تأميين خاص  هلذا فقد  ،عن طريق احلرائق واإلنفجارات اليت حتدث داخل املنشأة

 .Assurpolاليت أصدرها ا�مع  التأمنيمت إستبعاد احلرائق واإلنفجارات يف جمال تطبيق وثيقة 

ضرار اليت األ  يعد دائما سببا يف اإلستبعاد من الضمانات :واآلالتالتي تسببها وسائل النقل  األضرار  -  ث

  :تشارك يف إحداثها

  تضم كل الوسائل ذاتية احلركة املستخدمة يف  و ،التأمنيكل املركبات األرضية ذات احملركات واملعنية بإلتزام

 ؛قطوراتمركبات باإلضافة إىل املقطورات ونصف ساعات العمل واليت يتم إستخدامها كمَ 

  مسئول املركبات وجيب أن يكون املؤمن له أو أي شخص أخرهذه  حتملها اليت واداملالنامجة عن و كذا األضرار 

  ؛عن إمتالكها مسؤولية مدنية

  ؛إستبعاد األضرار النامجة عن كل وسائل النقل أو املركبات العائمة أو اجلوية وعن محولتهاكما  مت  

 ؛إستخدامه املنشأت املقامة يف البحار من أجل البحث والتنقيب عن البرتول وختزينه و كل وسائل النقل و  

   خاص منها عخبالف شبكة خاصة أو فر  يةديداحلسكة الإستغالل أو إستخدام شبكة.  

مما سبق ذكره ميكن أن نستخلص أن أبعاد هذا النوع من األخطار كبري جدا و يتعدى حىت حدود الدول و أن عواقبه 

وخيمة على الفرد و ا�تمع،هذا ما جعل شركات التأمني تتوخى احلذر يف إكتتاب هذا النوع من األخطار ذات 

كتتابية متنفسا للمشاريع لضمان إستمرار نشاطها، ونقل الطبيعة اخلاصة، فكانت هذه ا�معات بطاقا�ا و خرب�ا اإل 

  .     عبئ اخلطر الذي يرتتب عن حتققه أضرار ال حصر هلا، و اليت ميكن أن تلغي وجود كيانات  بأكملها

    



 الفصل الثاني                                                              األخطار الكبرى و المجمعات

 144 

  :خالصة

و اليت ميكن أن تُعرض  ،على أهم األخطار الكربى بشقيها الطبيعية و التكنولوجية نامن خالل هذا الفصل تعرف   

لنا جليا من ثنايا هذا ا دَ و لقد بَ  .و تعرفنا على خصائص و مميزات كل منها ،على شركات التأمني طلبا للتغطية

إذ أن  ،التعقيد البحث كيف أن مهمة املؤمنني يف تغطية هذا النوع من األخطار شائكة جدا و بالغة الصعوبة و

تعجز معها ُكربيات شركات التأمني  ،األضرار البالغة اجلسامة اليت ميكن أن تنجم عن هذا النوع من املخاطر بالذات

كاألخطار املرتبطة بإستغالل املنشأت ،  على حتملها و قبول تغطيتهاأمني العادي نظام التوشركات اإلعادة و فق 

لذلك فقد فرضت هذه األخطار ضرورة التكاتف و التضامن بني شركات التأمني و شركات إعادة التأمني و  .النووية

املعيدين من  منني وو أسلوب تكوين ا�معات بني املؤ حىت بني الدول ضمن جممعات للتأمني و إعادة التأمني، 

هذه ا�معات حيث إستعرضنا كارثية، ال هاآثار و التخفيف من الضرورة مبكان ملواجهة هذا النوع من األخطار 

املؤمنني و ذلك بتقدمي توسعة يف التغطية دورها الداعم لقدرة وطريقة عملها، وبّينا  وأنواعها املختلفة و كذا أمهيتها

ضمان تأمني هذا النوع من األخطار الكربى،و الذي لواله ملا متكنت شركات التأمني قبول التأمينية اليت متكنها من 

.    هذه األخطار من األساس، و اليت كانت تستثىن أصال من التغطية يف عقود التأمني و إعادة التأمني



 

 

  

 

  

  

  :الثالثالفصل 

المجمع الجزائري إلعادة  حالة دراسة

 التأمین
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  :تمهيد

رأينا من خالل دراستنا النظرية كيف أن شركات التأمني تبحث دائما على أجنع السبل و الطرق اليت تضمن هلا    

تغطية أفضل ملا يعرض عليها من أخطار، فكخطوة أوىل تلجأ شركات التأمني إىل معيدي التأمني من أجل الرفع من 

التزايد املستمر حلجم األخطار و زيادة تبعا�ا و بذلك زيادة مسؤولية قدر�ا لضمان تغطية هلته أخطار، و مع 

ما تستحدث شركات التأمني، حيث يتطلب هذا النوع من األخطار سعة تأمينية أكرب ما جعل شركات التأمني 

لكربى يسمى مبجمعات إعادة التأمني، و اليت رأينا الدور البارز الذي تلعبه لضمان أفضل تغطية لألخطار خاصة ا

منها كما أ�ا تساهم يف ضمان تأمني فروع بأكملها، و إسقاطا هلذه الدراسة النظرية على سوق التأمني اجلزائري قمنا 

بدراسة على مستوى ا�معة اجلزائرية إلعادة التأمني و اليت ختتص بإعادة تأمني املسؤولية املدنية العشرية و اليت تعد 

  .ق اجلزائريا�معة الوحيدة على مستوى السو 

 حملة تارخيية عن نشأة ا�مع اجلزائري ولاأل بحثاملإرتأينا أن نتناول يف  حيث ،مبحثني إىل الفصل تقسيمب قمنا قد و

من خالل تعرفينا أوال بالشركة املركزية إلعادة التأمني بإعتبارها الشركة املديرة له، مث تطرقنا للمجمع من حيث نشأته و 

 .طريقة عمله

، لنعرض يف اخلتام  املربمة على مستوى ا�معاإلعادة و إعادة اإلعادة  كل من إتفاقيةتناولنا   الثاين بحثملاأما يف  

 .  عرضا ألعمال ا�مع باألرقام و التحليل
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  نشأة المجمع الجزائريلمحة تاريخية عن  :المبحث األول

والتعمري و مع تزايد املسؤوليات امللقاة على عاتق شركات يف ظل التطور املستمر الذي تشهده اجلزائر يف جمال البناء 

التأمني خاصة ما تعلق منها بتأمني املسؤولية العشرية و اليت تعد إلتزاما طويل املدى، ومع حمدودية القدرة االستيعابية 

من أجل ضمان  للسوق اجلزائري ما جعل القائمني على هذا القطاع إستحداث جممعة هي األوىل من نوعها يف اجلزائر

  .هلذه ا�معة  تأمني هذه املسؤولية و سنحاول من خالل هذا املبحث عرض

  CCRإلعادة التأمين تقديم الشركة المركزية : المطلب األول

و  الشركة املستقبلة لنا هذا من جهة عتبارهابإ CCRبالشركة املركزية إلعادة التأمني  يه يأيت هذا املطلب لنعرف ف

باعتبارها الشركة املديرة للمجمع من جهة أخرى، و أردنا من خالل هذا املطلب معرفة موقع هذه الشركة ضمن 

الشركات العاملة يف السوق اجلزائري، و الوقوف على مدى قو�ا و مركزها الذي خوهلا إدارة و تسري شؤون هذا 

ى املستوى احمللي و كذا الدويل و عرضا لتطور رقم ا�مع، وهذا من خالل عرض نبذة عن نشأ�ا و كذا نشاطها عل

   .   أعماهلا على الصعيدين الوطين و الدويل معا

  CCRكة المركزية إلعادة التأمين الشر نبذة تاريخية حول نشأة وتطور : الفرع األول

شركة  270عددها واليت كان  ةيجنباأل شركاتال قبل من ممارسا نيالتأم إعادةالتأمني و  نشاط كان االستقالل بعد

من بينها  عالقطا هذا وهو ما قاد السلطات العمومية إلنشاء مجلة من القوانني والتنظيمات لتسيري  ،نصفها فرنسية

 نيالتأم وإعادة نيللتأم الصندوق اجلزائري إعادة التأمني لفائدةالذي يرمي إىل إجبارية  197- 63القانون 

)CAAR ( كل عن 10%  ب للصندوق ةياإلجبار  التنازل ةنسب حددت قد و، 1963.10.15الذي أنشأ يف 

ملعاجلة  و إليه، املسندة نيالتأم إعادة عقود يريتس يف صعوبات عدة الصندوق عرف قد و يف اجلزائر، ةاملكتتب األخطار

 و ةيالوطن األخطار عبء عي�دف توز  دول عدة ضمي نيالتأم إلعادة مبجمع باملشاركة اجلزائر قامت ةيهذه الوضع

 و كالنقلط  فق املهمة  األخطار نيتأم إعادة يف تتمثل دةيجد اسةيس تبين مت 1971 سنة يف و.مالئمة أكثر بشروط

 ثيح جناحا اسةيحققت هذه الس قد ، ونيالتأم إلعادة عنها التنازل تمي ال األقل أمهية لألخطار بالنسبة أما قياحلر 

 يف ريالتفك بدأ من هنا، 1971  سنة 33.70%إىل  1970 سنة91.56% من نيالتأم إعادة نسبة نتقلتإ

من طرف  CCR نشأت الشركة املركزية إلعادة التأمنيحيث أُ  ،التأمني إعادة اتيبعمل تتكفل متخصصة شركة إنشاء

بدأت ، و 1973أكتوبر  1املؤرخ يف  73/54السلطات احلكومية وصودق على نظامها األساسي مبقتضى األمر رقم 
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 وإستفادت الشركة منذ بداية عملها من إحتكار ،1975ممارسة نشاطها الفعلي و املتمثل يف إعادة التأمني سنة 

 25 خيبتار  07-95 رقم حيث صدر القانون، 1995إىل غاية سنة  يف السوق اجلزائري عمليات إعادة التأمني

 الشركات أمام السوق فتح و ةياحلر  ريبتوف مسح و ناتيالتأم بقطاع ةيجذر  اتيري تغيف طياته  لحيث مح 1995 جانفي

اإلسناد  القانون كرس هذا اخلارج إىل الصعبة العملة خروج مراقبة و نيالتأم إعادة قطاع ميتنظلة، و ياألجنب و اخلاصة

  :ةيالتال للنسب وفقا نيالتأم إلعادة ةياملركز  الشركة لفائدة اإلجباري

 %80 ؛ةيالوطن للممتلكات و املهددة ةيأمه األكثر األخطار باعتبارها ةيالصناع لألخطار بالنسبة 

 %40 ؛ةيالبحر  البضائع لفرع بالنسبة  

 %25  ألخطارا لبقية بالنسبة.  

 قاسو لأل أو ياحملل للسوق سواء عنها التنازل يف املطلقة ةياحلر  نيالتأم شركات فتملك ةيالباق ص النسبخي مايف أما

 .ةياخلارج

 ةياإلجبار  التنازل مبعدالت مهمة ضاتيختف محل الذي و 312-98 رقمآخر  رسومم صدور 1998 عرفت سنةو 

 :كاآليت ضاتيالتخفهذه  كانت و نيالتأم إلعادة ةياملركز  الشركة لفائدة

 %10  أجسام الصلب و دياحلد ،والبرتوكيماوية بالنشاطات الكيماوية املرتبطة ةيالصناع لألخطار بالنسب ،

 .الطائراتالسفن و 

 % 5  البسيطة ألخطار بالنسبة.  

الصادر  207-10رسوم تنفيذي رقم إعادة التأمني و ذلك بصدور امل شاطلن بالنسبة نوعيا حتوال 2011لتشهد سنة 

اجلديد يف مادته الثالثة املعدل األدىن للتنازل اإللزامي عن األخطار  هذا املرسوموقد حدد  ،2010سبتمرب  9بتاريخ 

إلجراء فإن كل شركة هلذا اووفقا  ،%50حيث حددت النسبة ب  ،للشركة املركزية إلعادة التأمني اليت يعاد تأمينها

قتطاع نسبة إعلى  2011ي جانف 1بتداء من إجمربة  أصبحت تأمني جزائرية أو أجنبية خاضعة للقانون اجلزائري

املتبقية إما تعيدها  %50، و هلا احلرية يف من أية عملية إعادة تأمني وتوجيهها إىل الشركة املركزية إلعادة التأمني 50%

وضعية  ة على ظفو�ذا اإلجراء تبقى الشركة املركزية لإلعادة التأمني حما ،للشركة املركزية أو توجهها لألسواق اخلارجية

  .يف السوق اجلزائري القائد لنشاط إعادة التأمنياملعيد 
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  CCRكة المركزية إلعادة التأمين الشر نشاط :الفرع الثاني

هلذا السبب جند .التأمني فروع ومجيع التأمني إعادة أشكال مجيعإن نشاط الشركة املركزية إلعادة التأمني ميتد ليشمل 

 التأمني شركات( الشركاء من العديد عن فضالشركات التأمني اجلزائرية كل تتمتع بشبكة عالقات مع  أن الشركة 

و الذي ساهم يف تطوير حجم أعماهلا و جعلها حتضا  ،العامل أحناء مجيع يف) والسماسرة التأمني إعادة وشركات

  .بصورة جيدة سواء على املستوى الوطين أو الدويل معا

  ط الشركة فيما يلييتجلى نشا:نشاطها على المستوى الوطني /أوال

 أنشئ بعد الذي و  ،)CAT-NAT( طبيعية الوطين للتأمني من الكوارث الربنامج الدولة حلسابتدير الشركة و  .1

  .2003 ماي 21 يف وقع الذي أعقاب الزلزال

املدنية املسؤولية  إعادة تأمنيو الذي خيتص يف  جزائريأول جممع لت هلا كذلك مهمة إدارة وتسري كما أوك .2

 .قائد تأمني بصفتها معيد) 2009بدأ نشاطه  يف جويلية   حيث أن هذا ا�مع(العشرية

  :تغطي الشركة و كما ذكرنا سابقا عدة فروع وهي و   .3

 التأمني من احلريق و خسائر اإلستغالل؛  -  أ

  التأمينات اهلندسية و تأمني املسؤولية املدنية العشرية؛  -  ب

 تأمني الطريان؛   -  ت

 لفة،تأمني املسؤولية املدنية، تأمينات احلياة؛  احلوادث و األخطار املخت  -  ث

 تأمني أجسام السفن،  -  ج

 .األخطار الطبيعية  -  ح

  :على املستوى الدويل جندها أما إذا ألقينا نظرة على عالقا�ا : نشاطها على المستوى الدولي/ثانيا

 ك الشركة فرعا هلا يف لندن بإسم الشركة املتوسطية للتأمني و إعادة التأمني متل .1

)RE-MED –Méditerranean Insurance and Reinsurance Company LTD (  

   :و تشارك يف رأمسال كل من .2

 La Société Africaine de Réassurance– ( مقرها نيجريياو الشركة اإلفريقية إلعادة التأمني   -  أ

RE-AFRICA(  

  ) RE-ARAB –Réassurance La Société Arabe de(ومقرها لبنان  الشركة العربية إلعادة التأمني   - ب
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) Syndicat Arabe des البحرين ب و مقرهو عضو نشط يف الصندوق العريب للتأمني أخطار احلر    - ت

AWRIS-Risques de Guerre ( 

املمارسة ألعمال  التنفيذية اهليئاتو نظرا حلجمها و كذا جودة عالقا�ا جند أن الشركة متواجدة يف جل  .3

 �معات الفنية اللجانحيث جندها يف كل من   ،و حىت اآلسيوية أو األفريقية إعادة التأمني سواء العربية

  :التأمني  التالية إعادة

  ا�مع العريب إلعادة التأمني حبري و غري حبريPool Arabe Marine et Non Marine  

  ا�مع اإلفريقي لتأمني الطريان و احلريقPool Africain Aviation et Incendie    

  ا�مع األسيوي حبري و طريانPools Asiatiques Non Marine et Aviation  

  )FAIR( التأمني وإعادة التأمني لشركات األفروآسيوي لالحتاد التنفيذي ا�لس يف نشط وعضو .4

 )Asiatique des Sociétés d’Assurances et de Réassurance.-Fédération Afro( 

رقم أعمال الشركة فنجده يشهد أما إذا ألقينا نظرة على  :المركزية إلعادة التأمينتطور رقم أعمال الشركة /ثالثا

زيادة مستمرة من سنة ألخرى، سواء رقم األعمال احملقق على املستوى الوطين أو الدويل و هذا نظرا لزيادة حجم 

  :األعمال املكتتبة و يف كل الفروع و هذا ما  يوضحه اجلدول املوايل

  و الدولي  الشركة على المستوى الوطنيتطور رقم األعمال ):8(الجدول رقم

   مليون دينار جزائري                                                                                               

  رقم األعمال على المستوى الدولي  رقم األعمال على المستوى الوطني  السنوات

2009  8265  778  

2010  9137  639  

  -18% %10.55  نسبة التطور

2011  12690  819  

  28.16%  %39  نسبة التطور

2012  15267  1205  

  13. 47%  %20.30  نسبة التطور

2013  18992  1327  

 12. 10%  %24.39  نسبة التطور

  .  2013،2012، 2009،2011،2010لسنة املركزية إلعادة التأمني  لشركة السنوية ريتقار ال على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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على املستوى احمللي حيث  2011و ما ميكن أن نستشفه من اجلدول أعاله الزيادة امللحوظة لرقم األعمال لسنة 

لتنازل ا، و هذا راجع كما ذكرنا سابقا إللزامية 

نسبة و ذلك ب لشركة املركزية إلعادة التأمني

و لإلشارة أن رقم  .2011من جمموع األخطار املعاد تأمينها هذه النسبة  اليت مت إعتمادها يف الفاتح من سنة 

حسب الفروع كما يوضحه دج موزعا 

  

الرواد العامليني من أحد   2013تلقت مطلع سنة 

Good) +B (، اليت املالية  ةصالبلوذلك نظرا ل

اجلانب اإلجيايب "للسنة الرابعة على التوايل 

كتتاب األخطار، هذه العالمة املتميزة ستعمل على 

  .الدوليني إزاء جناعة ونوعية اخلدمات اليت تقدمها هذه الشركة

13%

6%

6%
4%

Incendie

Accident et risques divers

Aviation

Facultés
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و ما ميكن أن نستشفه من اجلدول أعاله الزيادة امللحوظة لرقم األعمال لسنة 

، و هذا راجع كما ذكرنا سابقا إللزامية 2010عن رقم االعمال املسجل لسنة  39%

لشركة املركزية إلعادة التأمنيمن طرف شركات التأمني اجلزائرية لصاحل ا تأمينهاعن األخطار اليت يعاد 

من جمموع األخطار املعاد تأمينها هذه النسبة  اليت مت إعتمادها يف الفاتح من سنة 

دج موزعا   000 000 300 20بلغ  2013األعمال اإلمجايل املسجل لسنة 

  حسب الفروع 2013 الشركة لسنة توزيع رقم أعمال

   .2013املركزية إلعادة التأمني لسنة  

تلقت مطلع سنة  و أخريا ما جيب أن ننوه له أن الشركة املركزية إلعادة التأمني

(Goodعلى نقطة مشجعة" آم بيست"لوكاالت التنقيط يف قطاع التأمينات 

للسنة الرابعة على التوايل " آم بيست"، وجيسد هذا التنقيط الذي أكدته 

كتتاب األخطار، هذه العالمة املتميزة ستعمل على إاجليد يف سياسة  هاوحتكم للشركة لألعمال على املستوى الوطين

الدوليني إزاء جناعة ونوعية اخلدمات اليت تقدمها هذه الشركة كذاتعزيز ثقة الشركاء الوطنيني و 

36%

20%
13%

4% 8% 7%

Engineering

Accident et risques divers CAT NAT

Corps Maritimes

Acceptation internationale
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و ما ميكن أن نستشفه من اجلدول أعاله الزيادة امللحوظة لرقم األعمال لسنة 

39قدرت نسبة الزيادة ب

عن األخطار اليت يعاد 

من جمموع األخطار املعاد تأمينها هذه النسبة  اليت مت إعتمادها يف الفاتح من سنة  50%

األعمال اإلمجايل املسجل لسنة 

  :الشكل املوايل

  

توزيع رقم أعمال): 2(الشكل رقم

 لشركة السنوي ريتقر ال :المصدر

  

و أخريا ما جيب أن ننوه له أن الشركة املركزية إلعادة التأمني 

لوكاالت التنقيط يف قطاع التأمينات 

، وجيسد هذا التنقيط الذي أكدته 2013سنة سجلتها 

لألعمال على املستوى الوطين

تعزيز ثقة الشركاء الوطنيني و 

36%

Acceptation internationale
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 مستوىجلى لنا قوة و مكانة هته الشركة على تت ،من خالل هذا العرض املقتضب عن الشركة املركزية إلعادة التأمني

 السوق اجلزائري خاصة و أ�ا املعيد األول على املستوى الوطين و بدون منازع،هلذا أوكلت هلا إدارة و تسري ا�مع

  . اجلزائري إلعادة تأمني املسؤولية املدنية العشرية و الذي يعد أول جممع على املستوى الوطين

  ولية المدنية العشريةإلعادة تأمين المسؤ  تقديم المجمع الجزائري:المطلب الثاني

يف جمال البناء و طريقة عمله من خالل العشرية املدنية  اجلزائري إلعادة تأمني املسؤوليةا�مع سنحاول تقدمي ا�مع 

 اخلاص با�مع ،حيث تعترب شركات التأمني املوقعة على هذا الربتوكول )أو النظام الداخلي مذكرة االتفاق(ربوتوكول ال

  .له و يتضمن هذا النظام النقاط اآليت ذكرها كما جاءت يف نصوص موادهأعضاء مؤسسني 

  نشأة المجمع الجزائري إلعادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية و الهدف من إنشائه :الفرع األول

طات تطورا مستمرا و هذا لألمهية اليت أولتها اهليئات و السل يشهد قطاع التأمني يف اجلزائر :نشأة المجمع/أوال

القائمة عليه من أجل النهوض به و تطويره يف مجيع فروعه، و كذا مواكبة للتطورات احلاصلة على الساحة الوطنية، 

حيث أن اجلزائر و خالل السنوات األخرية تشهد ثورة حقيقية يف مبجال البناء و التعمري، ما جعل القائمني على 

على املستوى الوطين، و اليت ختتص بإعادة تأمني املسؤولية املدنية قطاع التأمني تعزيزه مبجمعة هي األوىل من نوعها 

العشرية و اليت يعد تأمينها إجباريا وفقا ما تقتضيه األحكام املنظمة للتأمينات يف اجلزائر، و مت إستحداث هذه ا�معة 

ونظرا حملدودية قدرات نظرا خلصوصية هذا اخلطر و الذي يعد إلتزاما طويل املدى ميتد لعشر سنوات هذا من جهة 

 2009شركات التأمني اجلزائرية يف تغطية هذا اخلطر من جهة أخرى، حيث باشر ا�مع نشاطه يف الفاتح من جويلية 

و اليت تعد  )ccr(مني مبشاركة مجيع شركات التأمني الناشطة يف اجلزائر و على رأسهم الشركة اجلزائرية إلعادة التأ

جمال إعادة التأمني يف اجلزائر حيث أوكلت هلا مهمة إدارة و تسري ا�معةـ، و لضمان  الشركة األوىل املتخصصة يف

يف ا�مع و اليت تعد الشركة األوىل  ) (SCORجناح ا�مع يف مهامه و أداء الدور املنوط به مت إشراك الشركة الفرنسية 

إذ أن تأمني (نية العشرية ملا متلكه من خربة و جتربة و بإمتياز على املستوى العاملي يف جمال التأمني من املسؤولية املد

حيث أوكلت هلذه الشركة و حبكم جتربتها و ختصصها يف هذا ). املسؤولية العشرية  أول ما ظهر و كذا تطور يف فرنسا

ا�ال مهمة صياغة اإلتفاقيات و ضبط شروطها و حتديد املغطى و املستثىن من األخطار و كل ماله عالقة 

أو النظام (�مع و املوقعة لربتوكول فاقيات املربمة على مستوى ا�مع، وفيما يلي قائمة بالشركات أعضاء اباالت

  :يلي كما سنتطرق ملضمون هذا الربوتوكول يف ما )الداخلي له
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 إلعادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية قائمة بأسماء أعضاء المجمع الجزائري) :9(جدول رقم

 أعضاء المجمع

      CCR  الشركة املركزية إلعادة التأمني                       

                                    

SCOR  ا�موعة الفرنسية للتأمني و إعادة التأمني              

SAA                 الشركة الوطنية للتأمني              

2A ميناتتأاجلزائرية لل 

SALAMA سالمة للتأمينات شركة 

GAM العامة للتأمينات املتوسطية 

CIAR الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني 

ALLIANCE شركة التحالف 

CAAT الشركة اجلزائرية لتأمينات النقل 

TRUST شركة اجلزائرية للثقة 

CAAR  الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني                       

CASH  لشركة اجلزائرية لتأمني

                        احملروقات         

CNMA    الصندوق الوطين للتعاون الفالحي                           

  .على  وثائق الشركة باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر    

ما من شأنه  كل املنظمة له بتوفري األعضاء الشركات عن بالنيابةو  يقوم ا�مع :الهدف من إنشاء المجمعة/ثانيا

  :ذلك عن طريق واجلزائري  السوق يف العشرية املسؤولية من التأمني وتطوير تسهيل

ما مت إكتتابه من عمليات متعلقة بتأمني  تأمني وإعادة تأمني على ضمن ا�مع الشركات األعضاء مساعدة .1

  اجلزائري؛ السوق يف عشريةال املدنية سؤوليةامل
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على مستوى الشركة املركزية يعتمد ا�مع على اإلدارة املركزية يف تسري ما مت إكتتابه من عمليات و ذلك  .2

  بإعتبارها الشركة املسرية واملديرة للمجمع؛) CCR(إلعادة التأمني 

  وضمان تغطيات هلم؛ عمليات إعادة التأمني لصاحل  أعضائهيقوم ا�مع بتنظيم  .3

 ؛  قانونا عليه يف جمال تأمني املنشأت و كذا العمل مبا هو منصوص الفنية الشروط وحتسني تطوير على العمل .4

 ،ألعضاءذلك بإشراك كل اتظمن السري احلسن له و طوير و إستحداث القواعد اليت يعمل ا�مع على ت .5

سهيل مهامه من حيث يتم طرح و مناقشة أي إنشغال أو إقرتاح من شأنه املسامهة يف تطوير ا�مع و ت

  .طرف األعضاء عند عقد اجلمعية العامة له

  وإجراءات إعادة التأمين  طريقة عمل المجمع: الفرع الثاني

  تتلخص طريقة عمل ا�مع يف النقاط التالية: طريقة عمل المجمع /أوال

ا�مع و نقل عات اليت يعقدها ايتكون ا�مع من ممثل عن كل شركة تأمني حيث يتوىل حضور كل االجتم .1

  الت و أعمال الشركة املمثل هلا؛ اانشغ

  ؛ يف كل أعماله متثيل ا�معإدارة و ) CCR(تتوىل الشركة املركزية إلعادة التأمني  .2

 أي أو بناء على طلب أي شركة عضو فيه من أجل النظر يف ،أشهر 6جتماعا كل إيعقد ا�مع على األقل  .3

  الغاية من وجود هذا ا�مع؛أو إنشغال يرمي إىل حتقيق  مسألة

، و هذا لثيث جتماعات ا�مع صحيحة إال حبضور األغلبية املطلقة لعدد أعضائه و املتمثلة يفإال تكون  .4

  حتت رئاسة الشركة املركزية إلعادة التأمني؛

و  التأمني يتم املوافقة عليها باألغلبية املطلقة لثلثي األعضاء احلاضرين و املمثلني لشركاتالقرارات و تصدر  .5

  ؛تعترب قراراته نافذة مبجرد صدورها

 يوما 30 أقصاها فرتة غضون يتم إخطار مجيع شركات التأمني أعضاء ا�مع بقرارات و حماضر اجتماعاته يف .6

 .عقد أي إجتماع من

  و تتمحور يف عملية اإلسناد و إعادة اإلسناد:إجراءات إعادة التأمين/ثانيا

عمال املتعلقة باملسؤولية العشرية على مستوى السوق اجلزائري على النحو األيتم إعادة تأمني كل : اإلسناد .1

  :التايل
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وفق ما تقتضيه طبيعة تلك األخطار ومتطلبات إعادة  وتسعري يقوم ا�مع بإعداد ووضع دليل لإلكتتاب  - أ 

  ؛)لشروط اإلكتتابسنتطرق لتفاصيلها عندما نتطرق  و( تأمينها

كل العمليات اليت مت اإلكتتا�ا   إسنادمن طرف ا�مع، يتم  ةاملعدو االتفاقية ج إعادة التأمني ضمن برنام  -ب 

على مستوى السوق اجلزائري للمجمع، ولكن شريطة أن تكون وفق دليل اإلكتتاب و التسعري  املوضوع من 

 طرفه و تستجيب لشروطه؛ 

مباشرة ودون الرجوع ها لشركات التأمني تسعري  اليت ميكن حجم األخطارالتسعري  اإلكتتاب و حيدد دليل  - ج 

إلدارة الرجوع  العمليات اليت جيب فيها على شركات التأمني حجمإلدارة ا�مع، كما حيدد نفس الدليل 

ها، و يكون ذلك عن طريق طلب تقدمه شركة التأمني اليت قبلت تأمني هذا تسعري  من أجل) CCR(ا�مع 

 ؛ )une demande de tarification( اخلطر

 تقوم إدارة ا�مع مبراجعة كل األخطار  اليت مت إسنادها لتتأكد من أن تسعريها مت وفق ما هو متفق عليه؛  -د 

ضمن إتفاقية إلعادة التأمني تقوم كل شركة تأمني منظمة للمجمع بإسناد كل األخطار اليت إكتتبتها للشركة   -ه 

 .للمجمعاملركزية إلعادة التأمني بإعتبارها الشركة املديرة 

 

التأمين على أساس الحصة إعادة إعادة تقوم الشركة املركزية إلعادة التأمني ووفقا إلتفاقية :إعادة اإلسناد .2

بإعادة إسناد كل العمليات اليت إكتتبت فيها شركات التأمني  على كل أعضاء ا�مع و ذلك  النسبية

  .حسب إلتزام كل شركة

  و العضوية في المجمع األخطار توزيع :الفرع الثالث

بتحمل نسبة من جمموع األخطار اليت أسندت للمجمع، كما  من األعضاءكل عضو يتعهد  :األخطار توزيع/ أوال 

ميكن لكل عضو تعديل نسبة مشاركته سنويا، و هذا التغري يكون يف حالة ما إذا زادت القدرة االستيعابية للمجمع 

، أو يف حالة انسحاب أو انضمام عضو جديد للمجمع و مثال ذلك أن هذا من جهة) أي زيادة حدود االتفاقية(

  .للمجمع Swiss REبسبب إنضمام شركة  2013نسبة مشاركة شركات التأمني تغريت يف مطلع سنة 

  :وج منه وفقا ملا يلير مع و كذا اخلتكون العضوية ضمن ا� :االنضمام و الخروج من المجمع/ثانيا
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 الشركات ثلثي أغلبية مبوافقة مام للمجمع و ذلكضالتأمني على أخطارا البناء االنميكن ألي شركة متارس  .1

  األعضاء؛

 املقبل التجديد تاريخ من نافذا االنسحاب جيوز ألي عضو من أعضاء ا�معة اإلنسحاب منها ويصبح .2

  هذا اإلنسحاب؛اء عن و تقوم إدارة ا�مع بإخطار باقي األعضإخطار إدارة ا�مع بفرتة معينة، للعضوية شريطة

املوقع عليه من طرف  )الربوتوكول(النظام الداخلي كل إنسحاب أو إنضمام للمجمع يعين إجراء تعديل على  .3

  .شركات التأمني و يكون هذا التعديل عن طريق ملحق يصادق عليه مجيع أعضاء ا�مع

  التعويضاتإدارة في  )CCR(مهام الشركة المركزية إلعادة التأمين /الفرع الرابع

تعترب الشركة املركزية إلعادة التأمني الشركة املمثلة للمجمع يف  :)CCR(مهام الشركة المركزية إلعادة التأمين  /أوال

  :كل عملياته حيث يعتمد ا�مع يف إدارته و تسريه على مواردها حيث تقوم ب

 اإلشراف على مجيع اإلتفاقيات املربمة بني ا�مع و شركات التأمني؛ .1

تتوىل الشركة املركزية إدارة كل ما يتعلق بالتغطية التأمينية للمسؤولية املدنية العشرية و اليت تصدر وثائقها  .2

  شركات التأمني، 

 حلساب األعضاء؛ التعويضات إدارة .3

  .التسعري لدليل وفقا ر يتماطخاأل التأكد من أن تسعري .4

  :ملف التعويض كما يلييف حالة وقوع حادث ما يتم تسري  :إدارة التعويضات/ثانيا

بكل التفاصيل املتعلقة باخلطر وحجم اخلسائر  توافيهو  تلتزم كل شركة بإخطار ا�مع عن أي حادث يقع، .1

احلادث وغريها من البيانات، كما جيب عليها أن توايف إدارة ا�مع بأي معلومة أو وثيقة يطلبها من  بسبو 

  أجل دراسة و تسري ملف التعويض مبا يضمن حق كل طرف؛

 تسوية أي قبل وذلك الشركة املركزية إلعادة التأمني، من خطية موافقة على احلصول التأمني شركة على جيب .2

  املربمة بينها وبني ا�مع؛ التأمني إعادةفاقية إت نطاق تدخل ضمن

يوم من تاريخ اإلخطار  30تلتزم الشركة املركزية إلعادة التأمني بالرد على طلب التسوية و ذلك يف غضون  .3

    .باحلادث
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  ومدتها االتفاقية مضمون :الفرع الخامس

  يف النقاط التالية االتفاقيةيتلخص مضمون : االتفاقية مضمون /أوال

يتم اإلتفاق بني الشركة املركزية إلعادة التأمني بإعتبارها الشركة املديرة للمجمع، وبني شركات التأمني أعضاء  .1

 laا�مع و املصدرة لوثائق تأمني املسؤولية املدنية العشرية على كل الشروط املتعلقة بإتفاقية إعادة التأمني

réassurance) (إعادة إعادة التأمني  اقيةمن جهة و كذا الشروط املتعلقة بإتف) la rétrocession( 

  من جهة أخرى؛

يف حالة وقوع حادث ما و تبني للشركة املركزية إلعادة التأمني يف إطار تسريها مللف التعويض، أن اخلطر مت  .2

 احملصل القسط بني العالقة أساس على تسعريه بأقل مما هو متفق عليه، يتم تطبيق القاعدة النسبية حمسوبة

والتسعري، و بذلك تتحمل هذه الشركة على  اإلكتتاب لدليل من املفروض حتصيله وفقا كان الذي والقسط

 . رق الزائد عن احلد املتفق عليهالف  عاتقها

 قابلة سنة ملدةو يسري  2009جانفي1حيث دخل هذا الربوتوكول حيز التنفيذ إعتبارا من :مدة اإلتفاق/ثانيا

  .ضمين تفاقإ مبوجبو ذلك  للتجديد

وبعدما تناولنا مذكرة إتفاق إنشاء ا�مع اجلزائري إلعادة تأمني سنتناول فيما يلي كل من إتفاقية إعادة التأمني و 

  . إتفاقية إعادة إعادة التأمني املربمة بني إدارة ا�مع و بني شركات التأمني أعضاء ا�مع

  عرض أعمال المجمع إتفاقية اإلعادة و إعادة اإلعادة و: المبحث الثاني

سنحاول من خالل هذا املبحث عرض كال من إتفاقييت إعادة التأمني و إعادة إعادة التأمني املربمة بني إدارة ا�مع و  

كل شركة عضو فيه، و ذلك من خالل عرض الشروط العامة و اخلاصة لكليهما باإلضافة لألخطار املغطات ضمن 

اإلكتتاب املعتمد من طرف ا�مع لتناول يف اخلتام عرضا ألعمال ا�مع باألرقام و اإلتفاقيتني، و كذا دليل التسعري و 

  . التحليل

  )على أساس الحصة النسبية(إتفاقية إعادة التأمين المسؤولية المدنية العشرية : األولالمطلب 

املكتتبة يف هذا  األعمالتأمني  مع كمرحلة أوىل إتفاقية إلعادةحيث يعقد ا�مع مع كل شركة تأمني عضو يف ا� 

املديرة له و كذا  بصفتها الشركة )CCR(و ُميَثل ا�مع بالشركة املركزية إلعادة التأمني  ،الفرع على أساس احلصة النسبية
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وسنتناول من خالل هذا املطلب جممل الشروط العامة و كذا  ،)Réassureur Apériteur(بصفتها املعيد القائد

  . الشروط اخلاصة و نتطرق يف ختام هذا املطلب إىل دليل اإلكتتاب و التسعري

  الشروط العامة: الفرع األول

  :لة النقاط التاليةحيث تتناول هذه الشروط مج

مة بني ا�مع و كل شركة تأمني، تتعهد هذه األخرية من خالل إتفاقية إعادة التأمني املرب  :االتفاقيةمجال تطبيق /أوال

بإسناد كل العمليات اليت إكتتبتها ضمن تأمني أخطار املسؤولية املدنية العشرية و اليت تقع حصريا يف اجلزائر و خالل 

من جهتها بقبول  مدة سريان هذه االتفاقية للمجمع، كما تقوم إدارة ا�مع و املمثلة يف الشركة املركزية إلعادة التأمني

  . ما مت إسناده هلا و ذلك وفق شروط متفق عليها مسبقا ضمن نفس االتفاقية

لالتفاقية عن كل الوثائق املكتتبة، و جيب اإلشارة إىل أن سعة ا�مع  أقصى إلتزامو اليت متثل : سعة االتفاقية/ثانيا 

  .منذ نشأته يف تزايد مستمر و سنعرضها بلغة األرقام الحقا

املربمة بني شركات التأمني و املعيد هي  االتفاقيةكما أشرنا له سابقا فإن :كة المسندةر اإلحتفاظ الصافي للش/اثالث

أعضاء ا�مع بإسناد كل ما مت إكتابه من أخطار  اجلزائرية حيث تقوم شركات التأمني على أساس احلصة النسبية،

هي ضمن إتفاقية االعادة فاظ كل شركة من العمليات اليت إكتتبتها نسبة إحتأي  ،املسؤولية العشرية إلدارة ا�مع

على أن يتم توزيع جمموع األخطار املكتتبة على أعضاء ا�مع كل حسب قدرتة ضمن إتفاقية إعادة إعادة ( 0%

   ).كخطوة ثانية   التأمني

  و تتضمن مايلي:شروط اإلكتتاب والتسعير/رابعا

  :تفرق بني نوعني من األخطاريشرتط على شركات التأمني أن  .1

أخطار بإمكان شركة التأمني تسعريها مباشرة على مستواها دون الرجوع للمجمع و ذلك بتطبيق معدل   - أ 

 .االتفاقيةثابت حسب ماهو منصوص عليه يف 

و سنفصل فيها .و أخطار وجب على شركة التأمني الرجوع إىل إدارة ا�مع من أجل تقيمها و تسعريها  - ب 

      .الحقا

 ؛شروط اإلكتتاب و كذا الضمانات هي نفسها شروط و ضمانات وثيقة التأمني األصلية .2
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و  عليها الرجوع إلدارة ا�مع جبعديل على وثيقة التأمني األصلية و إجراء أي تإذا أرادت شركة التأمني  .3

   .همن مسبقة موافقة على حلصولا

  .هذه االتفاقيةمن  تستثىن أيضا األصلية منيكل األضرار املستثنات من وثيقة التأ:اإلستثناءات/خامسا

يف ا�مل هناك إرساالن نصف سنويان تقوم كل شركة عضو يف ا�مع  بإرساهلا إلدارة ا�مع : رسالياتاإل/سادسا

  :حيث يظهر كل إرسال ما يلي

بشكل أويل  و اليت مت تقدير أقساطهااألوىل ظهر كل وثائق التأمني املصدرة خالل الفرتة ي :اإلرسال األول .1

  :اإلرسال ما يليهذا جيب أن يتضمن  يعد هذا اإلرسال األول مؤقت و حيث) تقرييب(

   ؛التأمني )بوليصة(رقم وثيقة   - أ 

  ؛منيحمل التأ) البناء(حتديد املنشأة   -ب 

  ؛)متضمنة الرسوم(املبلغ املقدر ألعمال املؤمنة   - ج 

  ؛األقساط املقدرة  -د 

  ).املبىن(تاريخ إستالم املؤقت للمنشأة   -ه 

للمبىن حمل التأمني و   و حتديد القيمة احلقيقية يتضمن وثائق التأمني اليت مت فيها تعديلو  :سال الثانياإلر  .2

  :كذا األقساط و يعد إرسال �ائي و حيمل املعلومات التالية

   ؛التأمني )بوليصة(رقم وثيقة    - أ 

  ؛منيحمل التأ) البناء(حتديد املنشأة   -ب 

  ؛املبلغ النهائي لألعمال املؤمنة  - ج 

   ؛التأمني املعدلقسط   -د 

  .يخ إستالم املؤقت للمنشأةتار   -ه 

  و يتم ذلك كما يلي:اإلشعار بوقوع الحادث/سابعا

  أشهر؛ 6طريق إرسالية تبعث له كل  يتم إشعار معيد التأمني عن كل احلوادث اليت وقعت و ذلك عن .1

  ؛حادثأي املبدئي حلجم اخلسارة جيب إشعار املعيد بوقوع  التقدير عن النظر بغض .2

  .حيثيات احلادث عن املتاحة املعلومات مجيع للمعيد تقدم أن شركة التأمني على جيب .3
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  ويكون على النحو التايل :الحوادثملف تسير /ثامنا

مبجرد أن تتأكد شركة التأمني بأن حجم التعويض سيفوق املبلغ الذي مت تقديره ضمن إشعار الوقوع  .1

 لتقييم خبريا ر، وجيب أن تتأكد بأن املؤمن عليه وضعجب عليها إخطار معيد التأمني على الفو ، و باحلادث

  ؛الظروف اليت متت فيها احلادثة وحتديد األضرار

 و ذلك بالنسبة للخسائر اليت القائد، التأمني معيد موافقة تسوية دونأو القيام بأية تم حتمل أي مسؤولية ي ال .2

بوقوع احلادث و الذي يتم حتديده ضمن الشروط يف قيمتها ما مت تقديره من قبل يف اإلشعار املتعلق  تتجاوز

   ؛اخلاصة

 على احلصول دون من إقرتاح أية تسوية ودية أو قانوين إجراء أي إختاذ )احمليلة(كما ال ميكن للشركة املسندة  .3

  .طرف املعيد من مسبقة موافقة

 خلسارةا تعويض فقط ليس االتفاقية هذه يف مشاركته مع كما أن معيد التأمني يتحمل وفق ما يتناسب .4

 ا�تكبد اليت النفقات من غريها و القضائية احملامني و املصاريف و واخلربة، ،املعاينة تكاليف أيضا ولكن

    .األخرى اجلارية وتكاليفها الشركة املسندة موظفي رواتب باستثناء ،الشركة املسندة

جيب إحالتها  الدفاع و االستئناف، حتت مظلة دعاوىطرف الشركة املسندة  من املسرتدة املبالغ مجيع .5

 .التأمني معيد بالكامل إىل

تتضمن هذه االتفاقية و وفق ما هو منصوص عليه يف شروطها اخلاصة، أنه حيق لشركة :الدفع المسبق/تاسعا

 عند وقوع حادث ما و تبلغ خسائره حدا معني و بعد تقدمي طلب ملعيد التأمني، وجب عليها) الشركة املسندة(التأمني

يوما من تقدمي هذا  15تقدمي مبلغ أويل للمؤمن له كتسبيق عن التعويضات اليت ستدفعها الحقا، و ذلك يف غضون 

  .أما بقية اخلسائر فيتم تسويتها بشكل عادي وفق حسا�ا اجلاري.الطلب

، )لشروط اخلاصةيتم حتديدها ضمن ا(مينح معيد التأمني عمولة ثابتة لشركة املسندة  :عمولة إعادة التأمين/عاشرا

  .ويتم إحتسا�ا على أساس األقساط املسندة للمعيد خالل السنة اجلارية

ديسمرب من كل سنة  تقوم الشركة املسندة بتحرير حصة معيد التأمني من  الوديعة اليت 31يف : الوديعة/إحدى عشر

  .اليت حتيلها للمجمع األقساطجممل و اليت إحتجزت من . األخطار قيد التسديد ما مت تقديره منمت تشكيلها ملواجهة 

  فصليا شركات التأمني للمعيد رسلتُ  :الحسابات/إثنا عشر
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و يف جانب املدين التعويضات املسددة و كذا العمولة اليت  حساب يظهر يف جانبه الدائن جمموع األقساط احملصلة  .1

 .تستحقها على هذه الفرتة

من كل سنة يظهر فيه باإلضافة ملا سبق  يف جانبه الدائن مبلغ ديسمرب  31بالنسبة للحساب الذي يتم إعداده يف  .2

  . الوديعة احملررة للمعيد و كذا الفوائد املستحقة له عن هذه الوديعة احملتجزة، و يف جانب الدائن قيمة الوديعة املشكلة

  .حمدودة غري لفرتة االتفاقية هذه تكون مدة :االتفاقيةمدة /ثالثة عشر

  و يتم ذلك وفق ما يلي:االتفاقيةفسخ /أربعة عشر

شريطة إرسال  ديسمرب 31 و ذلك يف  االتفاقية هذه ضمن مشاركته إ�اء لكل عضو يف ا�معة احلق يف .1

  .أشهر قبل هذا التاريخ 3إشعار بذلك 

 احلاالت يف أجل حمددو ذلك وبدون وقت أي يف الفسخ الفوري لإلتفاقية يف كما ميكن لكل عضو احلق .2

  :التالية

  التصفيتها؛ أو يف حالة اإلفالس ا�معة  - أ 

إذا طرأ تغري على النظام األساسي للمجمعة و منه على الضمانات اليت تقدمها شركة التأمني،كان هلا احلق   -ب 

  يف  طلب فسخ العقد؛

  ؛حمفظته لشركة تأمني أو إعادة تأمني أخرى اإلندماج مع شركة أخرى أو حتويلإذا قام أحد األطراف   - ج 

 أو احلصار، احلرب بسبب أو الئحة تنظيمية، أو قانون وجود بسبب مستحيال االتفاقية هذه فيذأصبح تن إذا  -د 

  قاهرة؛ال تدخل ضمن القوة أخرى حالة أي أو أو ثورة

 ؛االتفاقيةإذا كان هناك نص قانوين مينع تطبيق بند أو عدة بنود من هذه   -ه 

 .أخل أي طرف من األطراف بإلتزاماته إذا  -و 

  . كل فسخ جيب اإلخطار عنه عن طريق فاكس أو تلكس أو رسالة توجه للجهة املعنية .3

جمموع  تغطي و اليت جزء منها املطالبة باألقساط أو التأمني ال حيق ملعيد لإلتفاقية، الفوري الفسخ حالة يف .4

يوم  أول تاريخ من األيام عدد و يتناسب مبا األقساط من حصته يتلقى هذا الفسخ، بل تاريخ بعد األخطار

 تاريخ قبل املتكبدة املطالبات جبميع ملتزما سيبقى ذلك ومع. االكتتاب إىل غاية تاريخ الفسخ من سنة

 .بالكامل  والتصفية اإل�اء

   :االتفاقيةتصفية اإللتزامات عند إنتهاء /خمسة عشر
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يبقى املعيد ملتزم بسداد التعويضات اليت تعود لوثائق التأمني اليت مت إكتتا�ا خالل فرتة  االتفاقيةبعد فسخ  .1

ال يؤثر بأي حال من األحوال على حقوق و  االتفاقيةأي أن إ�اء  ،و اليت أُسندت له االتفاقيةسريان 

  الت سارية بعد تاريخ اإللغاء؛إلتزامات طريف العقد بالنسبة للعمليات اليت أسندت لإلتفاقية قبل اإللغاء و ماز 

حتت التسوية اليتم حتريرها إال بعد التسوية النهائية هلذه  اليت تعود للتعويضات و بالنسبة للوديعة و .2

  .التعويضات

فيما مبوجب هذه االتفاقية و شروطها يتقاسم املعيد مع الشركة املسندة نفس املصري : المشترك المصير /ستة عشر

  . مت إسنادها إىل االتفاقية ومن املتفق عليهايتعلق باالعمال اليت

االتفاقية لذا قد تقع بعض األخطاء و اهلفوات عند تطبيق :تفتيشال في الحقو كذا  الهفواتو  األخطاء /عشرون

  :جيب أخذ مجلة من التدابري إن هي وقعت و تتمثل يف

 بأسرع تصحيحه من بد ال املتعاقدةاألطراف  حقوق ميس مبا االتفاقية هذه تطبيق يف تقصري أو خطأ أي .1

  ممكن؛ وقت

 باألعمال املتعلقة الوثائق ميعجب وقت أي و يفو إطالع  علم على يكون أنالكامل على  احلق التأمني عيدمل .2

  ؛االتفاقية هذه له مبوجب اليت تسند

ساعة على  48مسبقا و خالل  الشركة املسندة إخطار عليه جيبإذا أراد املعيد ممارسة حقه يف التفتيش  .3

  ؛هذا احلق ممارسة على بعزمهاألقل 

اليت  باألعمال املتعلقة عن كل الوثائق نسخة الشركة املسندة إجابة طلب املعيد و ذلك بتوفري على جيب .4

  .االتفاقية تدخل يف نطاق هذه

تشكيل هيئة خاصة بالتحكيم يف حال وقوع نزاع ما حيول دون تطبيق هذه االتفاقية يتم :التحكيم/واحد وعشرون

فإذا .بني األطراف املتنازعة للبت يف القضية و يتم تشكيلها من عضوين مسريين من شركات التأمني و إعادة التأمني

مل يتفق احلكمني وجب إضافة حكم ثالث للفصل يف القضية،و لإلشارة أنه يتم إعتماد أحكام القانون اجلزائري يف 

  .نازعةالتحكيم بني االطراف املت
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  باتفاقية إعادة التأمين   الشروط الخاصة:الفرع الثاني

  :و تتضمن مجلة من الشروط و هي

إذ يتوىل  ،بإعتبار أن ا�مع اجلزائري هو جممع حملي فهو ال يقبل اإلكتتاب يف أعمال من خارج الوطن :اإلقليم/أوال

  إعادة تـأمني مامت إكتتابه من أخطار تقع يف اإلقليم اجلزائري فقط؛

هو تأمني املسؤولية املدنية العشرية للمقاول و املهندس املعماري  االتفاقيةالفرع املغطى مبوجب هذه  :الفرع/ ثانيا

  . االتفاقيةواليت ختضع ألحكام و ثيقة التأمني اليت تدخل يف إطار هذه 

و بني شركات التأمني ) ccr(إن االتفاقية املربمة بني معيد التأمني املمثل للمجمع:االتفاقية) صيغة(صورة/ثالثا

  .)Traité Quote-Part( إعادة التأمني على أساس احلصة النسبيةالعضوة فيه هي إتفاقية 

 دج  000 000 000 3 :قدر بتزام ميكن أن يتحمله ا�مع حيث توهي متثل أقصى إل: االتفاقية سعة/رايعا

  .2014لغاية سنة 

 ةأي أن كل شرك %0تبة تتتمثل نسبة إحتفاظ كل شركة من األخطار املك:  نسبة إحتفاظ الشركة المسندة/خامسا

 .ملزمة بإعادة تأمني كل ما مت إكتتابه للمجمع

بتاريخ اإلكتتاب  )compte de sinistre(عند وقوع خسارة ما جيب أن تظهر يف احلساب : الخسائر/سادسا

كأساس بغض النظر عن التاريخ الذي وقع فيه   االتفاقيةوثيقة التأمني، أي نعتمد السنة اليت مت فيها إسناد اخلطر حتت 

فيسند اخلطر لسنة إكتتابه  2009و اإلكتتاب كان يف  2014قعت يف مثال خسارة و ( احلادث أو أنشأت فيه املطالبة

   ).2009أال وهي 

 مبا أن كل شركة تقوم بإسناد اخلطر بالكامل للمجمع لذا يتوجب عليها:األقساط المسندة للمجمعنسبة /سابعا

  إسناد كل االقساط املكتتبة يف هذا الفرع للمجمع؛

من أقساط إعادة التأمني  %16حيث تقتطع كل شركة عضو يف ا�مع عمولة بنسبة : عمولة إعادة التأمين/ثامنا

 العمليات اليت إكتتبتها؛اليت تسندها للمجمع نظري 
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و هو بيان باألعمال الفعلية اليت قامت �ا كل شركة تأمني عضو يف ا�مع حيث تقدم هذه : الحساب/تاسعا

  . تظهر فيه العمليات اليت إكتتبتها خالله) أشهر  3(احلسابات له بشكل دوري منتظم خالل كل فصل

  . أي احلادث مهما كانت قيمتهجيب اإلخطار عن وقوع :اإلشعار بوقوع الحادث/عاشرا

دج يف هذه 000 000 25مبلغ  لهاملقدرة  جتاوزت اخلسائرعند وقوع حادث ما و :التعويض الفوري/إحدى عشر

و بعد تقدمي طلب ملعيد التأمني، وجب عليها تقدمي مبلغ أويل للمؤمن له كتسبيق عن التعويضات اليت ستدفعها احلالة 

إذ يعد هذا املبلغ األويل كرتضية للمؤمن له نظرا لضخامة اخلسائر اليت تكبدها هذا من جهة و من جهة  ،الحقا

أخرى ألن شركة التأمني تعلم مسبقا أ�ا ستدفع تعويضا للمؤمن له عن اخلطر الذي و قع، فلو إفرتضنا أن منشأة 

مني ستتحمل جزءا منها، هذا ما يدفعاها  ملنح إحرتقت عن االخر فمن البديهي مهما كان حجم اخلسائر فشركة التأ

 .املؤمن تسبيق عن ذلك

إن اإلحتياطات اليت حتتجز من قبل الشركة املسندة هي ):االإحتياطات( الفوائد على الودائع المحتجزة/إثنا عشر

ن يكون بإمكانه مما تعود ملكيتها ملعيد التأمني أصال، و مبا أن هذه األموال اليت ميلكها حجزت عنه و بالتايل ل

إستثمارها لذلك فهو يستحق نوعا من التعويض املادي عن حرمانه من الريع الذي كان ميكن أن يعود عليه لو متكن 

  .     حتياطات احملتجزةكفوائد عن هذه اإل  %1من إستثمار هذه األموال اإلحتياطية، و يعتمد ا�مع نسبة 

، أي أ�ا تستمر طاملا يظهر كال الطرفني املسند غري حمددة االتفاقيةمدة سريان هذه  :االتفاقيةمدة /ثالثة عشر

و له احلق  االتفاقيةواملعيد رغبتهما باإلستمرار فيها، و يف الوقت نفسه فإن أي طرف منهما قد يقرر إ�اء إلتزامه �ذه 

و قبل دخوهلا سنة  االتفاقية يف ذلك، و لكن هذا اإللغاء ال يعترب نافذا إال يف تاريخ حمدد هو تاريخ إنتهاء سنة

 3جيب أن خيطر الطرف اآلخر قبل وقت كاف و يكون  االتفاقية، و من يود من الطرفني إلغاء )ديسمرب31( جديدة

  .   أشهر على األقل

األوىل وهي  االتفاقيةمبا أن إحتفاظ كل شركة من اخلطر ضمن ):النسبة معاد تأمينها(نسبة معيد التأمين /أربعة عشر

  . %100بنسبة هو أعمال  من ه للمجمعإسناد معناه أن ما يتم %0قية إعادة التـأمني هو إتفا
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  األخطار المغطات: الفرع الثالت

  األخطار املغطات و كذا املستثنات من هذه االتفاقية سنتناول هنا 

   و تتمثل يف:األخطار المغطات بموجب االتفاقية/أوال

سكنية،مكاتب،أو بنايات  ذات طبيعةاملباين  مجيع:المسبقة لمعيد التأميناألخطار التي ال تستوجب الموافقة  .1

تقوم شركات  املنشآت هذه مجيع.املسلحة اخلراسانية زاناتاخل املياه، والفنادق،خزانات املدارس واملستشفيات جتارية،

 أقل تكون قيمتهاالتأمني بقبول تأمينها مباشرة و دون الرجوع ملعيد التأمني و أخذ موافقته املسبقة لكن يشرتط أن 

   .دج 250  000  000 تساوي أو من

جيب فيها على شركة التأمني الرجوع أما األخطار اليت :األخطار التي تستوجب الموافقة المسبقة لمعيد التأمين .2

 :قة هيألخذ موافقتة املسبللمجمع 

   دج؛250 000  000كل املنشأت اليت مت ذكرها يف الفقرة السابقة و اليت تفوق يف قيمتها مبلغ   - أ 

 .كل املنشآت األخرى عدا ما مت ذكره يف الفقرة السابقة  -ب 

  و تتمثل يف :االتفاقيةاألخطار المستثنات من  /ثانيا

 األرضية، املياه خزانات ، والسدود واألنفاق اجلسور ذلك يف تستثىن من التغطية املنشأت العمومية مبا .1

 الطائرات؛ ومهابط البحرية، وكل األشغال واملوانئ احلديدية والسكك السريعة، والطرق والطرق،

 .املباين املعاد بناءها و هيكلتها .2

إن مراجعة وثائق اإلكتتاب لألخطار و كذا حتليلها وتقيمها ال ميكن أن يكون على : األخاطر و تقيمها تحليل/ثالثا

مستوى الوكالت املباشرة لشركات التأمني، بل جيب أن يقوم �ذه العملية أفراد متخصصون يف جمال البناء و التشيد، 

  .  هويةويكون ذلك على مستوى املقر الرئيسي لشركة التأمني أو على مستوى املديريات اجل

  و االكتتاب دليل التسعير: الفرع الرابع

خيص  كمابناء و التشيد؛ال لألطراف املشاركة يف عملياتاملسؤولية املدنية العشرية  تسعري لضمان الدليل هذا يطبق

 هذه تكون أن يشرتط و ؛كما سبق ذكره  املشيدة و املقامة على الرتاب اجلزائريواملنشآت تسعري املباين هذا الدليل 

  .والتنفيذ الدراسة مرحلة يف التقنية للرقابة خضعت قد أخرى ناحية من املنشآت
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  و تتمثل يف:والتسعير االكتتاب قواعد/أوال

  .للبناء اإلمجالية التكلفة على ثابت معدل تطبيق عن طريق التأمني قسط حتديد يتم :قسط التأمين .1

لضمان البيانات مجلة من حىت يتم  تسعري اخلطر حمل التأمني جيب أن تتوفر  :التأمين موضوع المبني عن معلومات .2

  :ذلك و هي

الالزمة عنه،كما جيب أن حيمل توقيع كل من شركة املقاولة اليت  املعلومات باخلطر حيمل كل التصريح منوذج  - أ 

بوثيقة متابعة األشغال هذه قامت بإجناز املشروع وكذا مكتب الدراسات الذي قام بالتصميم، كما جيب أن يرفق 

 ؛نيمن عقد التأم يتجزأ األخرية اليت تعد جزءا ال

 نسخة من عقد املراقبة التقنية املوقع و املربم بني صاحب املشروع و اهليئة املخول هلا باملراقبة التقنية للبناء؛  -ب 

يه من طرف اهليئة للبناء و بدون حتفظات و الذي ينبغي أن يصادق عل النهائي االستالم حمضر من نسخة  - ج 

 املكلفة باملراقبة التقنية لألشغال؛

تقرير عن الدراسة اليت أجريت على األرضية و اليت تبني نوعية األسس و كذا التسويات الضرورية لقيام البناء   -د 

 . على هذه األرضية

  : اإلعفاء كذا  مبلغ التأمين و/ثانيا

إمتامه و تتضمن هذه القيمة  للمشروع عند اإلمجاليةالقيمة  يقابل وهو:وحجم األقساط التأمين مبلغ .1

  :العناصر التايل

كاألساسات و   قيمة األشغال الكربى و املقصود �ا مجلة األشغال اليت تدخل ضمن الرتكيبة األساسية للمبىن  - أ 

  اجلدران و غريها؛

بىن و أن فصلها يتطلب األشغال الثانوية و املقصود �ا املعدات و التجهيزات اليت ال ميكن فصلها عن امل  -ب 

 .�دمي األشغال الكربى و مثال ذلك املصاعد الداخلية

، و كذا أتعاب املراقب )دراسة األرضية،دراسة اهليكل( ، مكاتب الدراسات التقنية املعماري املهندس أتعاب  - ج 

 .التقين

 الرسوم؛  -د 

 لإلعفاء أدىن دحوثيقة تـأمني  كل حتتوي أن جيب :)Franchise minimum(لإلعفاء  األدنىالحد  .2

   .تتناسب مع طبيعة اخلطر
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  .ا التكميليةو يشمل الضمانات األساسية و كذ: الضمانات تسعير/ثالثا

  و يكون على النحو التايل:األساسية الضمانات تسعير .1

سكنية،مكاتب،أو  املباين ذات طبيعة مجيع: بالنسبة للمباني التي يتم تسعيرها على أساس معدل ثابت  - أ 

 املشآت هذه مجيع.املسلحة اخلرسانية خزانات املياه، خزانات والفنادق، جتارية،املدارس واملستشفياتبنايات 

 :دج تسعر كما يلي 250  000 000 تساوي أو من أقل و اليت تكون قيمتها

 من القيمة اإلجمالية للمبنى %0,70:المعدل 

 دج 3 00 000:االعفاء  

، و الذي يتوىل بنفسه )ccr(للموافقة املسبقة ملعيد التأمني الرائدإذ جيب أن ختضع :بالنسبة للمباني األخرى  -ب 

   . تسعري هذه الضمانات

   و تتمثل يف :تسعير الضمانات الثانوية .2

و تكون حدود الضمان مساوية ): Garantie Etanchéité de la toiture(ضمان مّساكة السقف   - أ 

من قيمة  املبىن  %4أن التتجاوز يف جممل قيمتها  للقيمة اإلمجالية للمساكة إذا كانت قيمتها معروفة شريطة

  :وعلى هذا األساس حتسب قيمة ضمان املساكة و ذلك بتطبيق

  على القيمة اإلمجالية للمساّكة إذا كانت قيمتها معروفة %6معدل.  

  من قيمة املبىن إذا كانت قيمتها غري معروفة  %0.25أو معدل.  

 مع تطبيق حد اإلعفاء و الذي حيسب على األساس التايل :  

  دج3 000 000دج فإن حد اإلعفاء هو 1 500 000بالنسبة للمساكة اليت تفوق قيمتها.  

  من قيمة  %10دج فإن حد اإلعفاء هو 1 500  000بالنسبة للمساكة اليت تكون قيمتها أقل من

 .دج30000املساكة مع حد أدىن يقدر مببلغ 

و تكون يف حدود  ،ضمان تكميلي للضمان األساسيو هي عبارة عن : ية المدنية إتجاه الغيرالمسؤول  - ب 

سنوات مع اإلشارة أن هذا  10دج خالل 10000000من قيمة املبىن و دون أن تتعدى  10%

  ،  هذه املدةالضمان غري قابل للتجديد خالل 

 من قيمة املبىن 0.05هو  المطبق معدلو ال.   

  يطبق هذا اإلعفاء يف حالة األضرار اجلسمانية ال( دج150000إعفاء ب مع(.     
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   Traité De Rétrocession إعادة التأمينإتفاقية إعادة : الثانيالمطلب  

بعدما تطرقنا إلتفاقية إعادة التأمني املربمة بني شركات التأمني و بني ا�مع ممثال يف الشركة املركزية إلعادة التأمني 

)CCR( و تناولنا بالتفصيل بنود هذا العقد الذي يتم فيه إسناد ما مت إكتتابه على  مستوى السوق اجلزائري من تأمني،

للمسؤولية املدنية العشرية، حيث تعد هذه االتفاقية كخطوة أوىل تليها خطوة ثانية أو باألحرى إتفاق ثاين يعاد فيه 

أعضاء ا�مع، و سنتطرق للبنود هذا العقد الذي ال خيتلف يف جممل إسناد ما مت إعادة تأمينه للمجمع على الشركات 

  . شروطه عن اإلتفاق األول، هلذا سنتطرق للنقاط اهلامة اليت حتويها هذه االتفاقية

  الشروط العامة: األول

و كل   املربمة بني ا�مع) Retrocession(من خالل إتفاقية إعادة إعادة التأمني :االتفاقيةمجال تطبيق /أوال

شركات التأمني أعضاء ا�مع، يقوم ا�مع بإعادة بإسناد العمليات اليت قبلها ضمن إتفاقية إعادة التأمني أخطار 

املسؤولية املدنية العشرية و اليت تقع حصرا يف اجلزائر، كما تقبل الشركات األعضاء  بقبول ما مت إسناده هلا مع اإلشارة 

هي كذلك على أساس احلصة النسبية و ذلك وفق شروط متفق عليها مسبقا ضمن نفس إىل أن االتفاقية املربمة هنا 

  .االتفاقية 

ملعيد هي على أساس املربمة بني شركات التأمني و ا االتفاقيةكما أشرنا له سابقا فإن :اإلحتفاظ الصافي للمجع/ثانيا

التأمني بصفتها معيد تأمني بنسبة من هذه على أن حيتفظ ا�مع ممثال يف شركة املركزية إلعادة احلصة النسبية، 

  .األخطار حلسابه اخلاص قبل أن يعيد إسنادها �موع األعضاء

عمال خذها ا�مع ممثال يف الشركة املركزية إلعادة التأمني نظري إعادة إسناده لألإن العمولة اليت يأ :عمولةال/ثالثا  

، ويتم إحتسا�ا على أساس األقساط املعاد إسنادها )اخلاصة يتم حتديدها ضمن الشروط(املكتتبة هي عمولة ثابتة 

من العمولة اليت )  %20حيث تقدر حاليا ب (لألعضاء خالل السنة اجلارية، و لإلشارة فهي عمولة أعلى بقليل

عمال ضمن االتفاق إعادة التأمني و هذا نظري إدارة الشركة املركزية إلعادة التأمني أل) %16(تأخذها شركات التأمني

  .ا�مع

مجيع اإلسنادات هلذه االتفاقية ختضع لنفس الشروط الوثيقة األصلية اليت أعيد :التسعير شروط اإلكتتاب و/رابعا

  .تأمينها للمجمع،من تسعري و أخطار مكتتبة و كذا  اإلستثناءات
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د إرساالن خالل نفس الشيء ينطبق على هذه االتفاقية يف ما خيص اإلرساليات حيث يوج: اإلرساليات/ خامسا

  .السنة يقوم ا�مع  بإرساهلا لألعضاء  حتمل نفس البيانات اليت ذكرناها من قبل ضمن اإلتفاق األول

  :فصليا ا�مع لشركات التأمني رسلبدوره ي :الحسابات/سادسا

و يف جانب املدين التعويضات املسددة و كذا  حساب يظهر يف جانبه الدائن  جمموع األقساط احملصلة  .1

 .العمولة اليت تستحقها على هذه الفرتة

ديسمرب من كل سنة يظهر فيه باإلضافة ملا سبق  يف جانبه الدائن  31بالنسبة للحساب الذي يتم إعداده يف  .2

و كذا الفوائد املستحقة هلا عن هذه الوديعة احملتجزة، و يف جانب الدائن الوديعة احملررة لشركات التأمني مبلغ 

 .  كلةقيمة الوديعة املش

 االتفاقيةو باقي الشروط هي نفس شروط  االتفاقيةشري هلا ضمن الشروط العامة هلذه يت ميكن أن نهذه أهم النقاط ال

  .ذكرها اجتنابا للتكرار ةاألوىل مل نرد إعاد

  . تبقى مجلة األخطار املغطاة،و كذا الدليل املستعمل لذلك هو نفسه ضمن هذه االتفاقية

  باتفاقية إعادة إعادة التأمين   الخاصة الشروط:الفرع الثاني

  :و تتضمن مجلة من الشروط و هي تقريبا نفس شروط االتفاقية اإلعادة و هي 

 ؛CCRل يف الشركة املركزية إلعادة األمني ثممهو و : )REASSUREUR(معيد التأمين/أوال

 على سبيل املثالو و يتمثل يف كل شركة عضو يف ا�مع فمثال :)RETROCESSIONNAIRE(معيد إعادة التأمين/ثانيا

 .CAAT شركة

، أي أ�ا تستمر طاملا يظهر كال الطرفني واملعيد رغبتهما غري حمددة االتفاقيةمدة سريان هذه  :االتفاقيةمدة /ثالثا

 باإلستمرار فيها،

هو تأمني املسؤولية املدنية العشرية للمقاول و املهندس  االتفاقيةالفرع املغطى مبوجب هذه :الفرع المغطى/رابعا

  . االتفاقيةاملعماري واليت ختضع ألحكام و ثيقة التأمني اليت تدخل يف إطار هذه 
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كما ذكرنا سابقا بإعتبار أن ا�مع اجلزائري هو جممع حملي فهو ال يقبل اإلكتتاب يف أعمال من   :اإلقليم/خامسا

 ادة تـأمني و كذا إعادة إعادة تأمني مامت إكتتابه من أخطار تقع يف اإلقليم اجلزائري فقط؛خارج الوطن إذ يتوىل إع

إعادة املربمة بني ا�مع  و بني شركات التأمني العضوة فيه هي إتفاقية  االتفاقيةإن :االتفاقية)صيغة(صورة/سادسا

 )Traité Quote-Part( التأمني على أساس احلصة النسبيةإعادة 

 .دج  000 000 000 3:وهي تقدر ب:االتفاقيةسعة /سابعا

بتاريخ اإلكتتاب وثيقة  )compte de sinistre(عند وقوع خسارة ما جيب أن تظهر يف احلساب : الخسائر/ثامنا

كأساس بغض النظر عن التاريخ الذي وقع فيه   االتفاقيةالتأمني، أي نعتمد السنة اليت مت فيها إسناد اخلطر حتت 

فيسند اخلطر لسنة إكتتابه  2009و اإلكتتاب كان يف  2014قعت يف مثال خسارة و (احلادث أو أنشأت فيه املطالبة

   ).2009أال وهي 

 من األقساط إعادة إعادة التأمني اليت يعاد %20عمولة بنسبة  )ccr(حيث يقتطع ا�مع ممثل : العمولة/تاسعا

 إسنادها لألعضاء ؛

عضاء ا�مع بشكل ا�مع حيث يقدم هذه احلسابات أل �ا بيان باألعمال الفعلية اليت قام و هو: الحساب/عاشرا

  . �ا  خالل هذه الفرتة ظهر فيه جمموع العمليات اليت قامأشهر ت 6دوري منتظم خالل كل 

وكما ذكرنا من قبل يكون يف حال ما بلغ حجم اخلسائر مبلغ   :التعويض الفوري/أحدى عشر

  ؛دج000 000 25

تقوم كل شركات التأمني بقبول حصة من  ): PART RETROCESSIONNAIRE(حصة معيد إعادة التأمين/إثنىا عشر

  .   ضمن حدود االتفاقية اقدر�وذلك حسب نسبة مشاركتها و اليت تتواءم و  عاد تأمينها املكل األعمال 

  عرض أعمال المجمع: المطلب الثالث

سنحاول أن نتناول يف هذا املطلب حملة عامة عن سوق تأمني املسؤولية العشرية، و بعدها نتطرق للنتائج احملققة من 

وى السوق طرف ا�مع و ذلك من خالل تطور رقم أعمال ا�مع و كذا عدد الوثائق املكتتبة يف هذا الفرع على مست

الوطين لنعرج بعدها لنسب مشاركة الشركات األعضاء ضمن هذا ا�مع و الذي يعد حديثا يف نشأته و يغطي 

 .مسؤولية تدوم  عشر سنوات 
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  لمحة عن سوق تأمين المسؤولية المدنية العشرية:الفرع األول

أمني اجلزائري يف ما خيص تأمني قبل أن نتطرق ألعمال ا�مع ال بأس أن نلقي نظرة خاطفة على سوق إعادة الت

سنوات، و بإعتبار  10املسؤولية املدنية العشرية حيث و نظرا خلصوصية هذه الفرع بالذات بإعتباره إلتزام يدوم ملدة 

 400أن الشركة املركزية إلعادة التأمني هي املعيد األول يف السوق اجلزائري فإن طاقتها االستيعابية كانت ال تتجاوز 

مالين دينار  10نار جزائري ،أي بلغة األقساط فإن رقم األعمال احملقق يف هذا الفرع بالذات كان يقدر بمليون دي

أي سنة قبل إنشاء ا�مع و هو مبلغ  2008مليون دينار جزائري سنة  129، لينتقل إىل مبلغ 2002جزائري سنة 

  :الواقع و هذا ما يوضحه اجلدول املوايل ضئيل جدا إذا ما قورن حبجم و عدد املنشآت املوجودة فعال على أرض

 قبل إنشاء المجمع تطور رقم أعمال إعادة تأمين مسؤولية العشرية) :10(رقم  الجدول

  مليون دينار جزائري: الوحدة                                                                            

  الوطنيرقم االعمال على المستوى   السنوات

2002 10 

2003 12 

 %20 نسبة التطور

2004  20  

  %66.66 نسبة التطور

2005  76  

 % 208  نسبة التطور

2006  95  

  %25  نسبة التطور

2007  109  

  %14.73  نسبة التطور

2008  129  

  %18.34  نسبة التطور

   workshop sur l’assurance décennale au niveau da CCR,15/05/2014  على باالعتماد الباحثة إعداد من :املصدر
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شهدت الطاقة االستيعابية إلعادة تأمني املسؤولية املدنية  2009و مع بداية نشاط ا�مع يف الفاتح من جويلية 

مرات إذا ما قورنت مبا   5مليار دينار جزائري أي تضاعفت ب  2العشرية للسوق اجلزائري قفزة نوعية قدرت ب 

درات االستيعابية املوجودة يف السوق اجلزائري يف حيث أن هذه الزيادة راجعة لتجميع كل الق.كانت عليه من قبل

، و كذا بالتعاون مع الشركة املركزية إلعادة التأمني )أي جتميع طاقة كل شركات التأمني الناشطة يف السوق(ا�مع 

)CCR ( و كذا الشركة الفرنسيةSCOR) ( حيث منحت كلتا الشركتني سعة إضافية للمجمع دون أن ننسى اخلربة ،

متتلكها الشركة الفرنسية و اليت كما أشرنا من قبل تُعد املختص األول و بدون منازع يف تأمني و إعادة تأمني اليت 

  .املسؤولية املدنية العشرية على املستوى العاملي هذا ما أعطى قوة كبرية للمجمع اجلزائري

التطور النوعي الذي تشهده  وهيو قبل اخلوض أكثر يف عرض أعمال ا�مع ال بد أن نشري إىل نقطة مهمة أال 

اجلزائر يف جمال البناء و التعمري خالل السنوات األخرية بفضل برامج التدعيم املختلفة اليت أولتها احلكومة اجلزائرية 

  :من خالل 2001لذلك منذ 

أو (       Programme de soutien à la relance économiqueبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي/أوال

ماليري دوالر  7 حوايل(مليار دينار  525الذي خصص له غالف مايل أويل مببلغ  :)2004- 2001لثالثياملخطط ا

بعد ، )مليار دوالر 16ما يعادل (ار دينار ملي 1.216قبل أن يصبح غالفه املايل النهائي مقدرا حبوايل ، )أمريكي

  .إضافة مشاريع جديدة له وإجراء تقييمات ملعظم املشاريع املربجمة سابقا

  Programme complémentaire de soutien à la croissance التكميلي لدعم النمو البرنامج/ثانيا

 114مليار دج أي  8.705له مبالغ مالية أولية مبقدار  تو خصص :)2009- 2005أو املخطط اخلماسي األول (

مليار دوالر أمريكي بعد إضافة  130مليار دج أي حوايل  9.680مليار دوالر أمريكي، لتصبح يف �اية الفرتة 

 .عمليات إعادة التقييم للمشاريع اجلارية و خمتلف التمويالت اإلضافية األخرى

  Programme de consolidation de la croissance برنامج توطيد النمو االقتصادي/ثالثا

économique ) إمجايل قدرهو الذي خصص له مبلغ مايل  :)2014-2010أو املخطط اخلماسي الثاين 

 .مليار دوالر أمريكي 286مليار دج أي ما يعادل  21.214

يف التنمية الذي سببته األزمة األمنية خالل فرتة التسعينات اليت  التأخر الربامج جاءت من أجل تدارك هذه و كل

  .جديد من والنمو ستثمارإلا حركية لبعث و شهدت ركودا يف مجيع ا�االت
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  :مليار دوالر مت ختصيص

مليون وحدة سكنية ستطالب بتأمني مسؤولية 

منشأة تتطلب تأمني  5000، معناه كذلك 

  و هذه كذلك تتطلب التأمني من املسؤولية العشرية،

وهذه األخرية كذلك تتطلب  ...) والشرطة

مليار دوالر قيمة املشاريع اليت سيتم إستالمها خالل السنوات املقبلة و تتطلب 

مليار دوالر و  50و إذا ركزنا على أكرب قيمة ضمن هذه املشاريع أال وهي قيمة 

ن وحدة سكنية جند أن عدد الوحدات السكنية واليت هي طور اإلجناز كانت كما يوضحه 

  

 workshop sur l’assurance decennale au niveau da CCR,15/05/2014  

حيث من خالل هذه اإلحصائيات يتبني لنا االرتفاع املستمر لعدد الوحدات السكنية و اليت هي طور اإلجناز، حيث 

وحدة سكنية يتم   65ماليني وحدة سكنية املربجمة ضمن املخطط اخلماسي هناك أكثر من مليون و

2010

160 007
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مليار دوالر مت ختصيص 286جند أنه من جمموع  2014-2010وإذا ركزنا على املخطط اخلماسي 

مليون وحدة سكنية ستطالب بتأمني مسؤولية 2، وهذا معناه هناك سكنية وحدة مالين 2 للبناء

، معناه كذلك وجامعات وكليات مدارس وحدة من 5000 لبناء

 

و هذه كذلك تتطلب التأمني من املسؤولية العشرية، صفاتو املستو  املستشفيات 

والشرطة والضرائب، والسجون، احملاكم،( اإلدارات لتحديث

  .املسؤولية العشرية

مليار دوالر قيمة املشاريع اليت سيتم إستالمها خالل السنوات املقبلة و تتطلب 100معناه يف ا�مل هناك أكثر من 

و إذا ركزنا على أكرب قيمة ضمن هذه املشاريع أال وهي قيمة . التأمني من املسؤولية املدنية العشرية

ن وحدة سكنية جند أن عدد الوحدات السكنية واليت هي طور اإلجناز كانت كما يوضحه 

  عدد الوحدات السكنية طور اإلنجاز 

 workshop sur l’assurance decennale au niveau da CCR,15/05/2014: على باالعتماد

حيث من خالل هذه اإلحصائيات يتبني لنا االرتفاع املستمر لعدد الوحدات السكنية و اليت هي طور اإلجناز، حيث 

ماليني وحدة سكنية املربجمة ضمن املخطط اخلماسي هناك أكثر من مليون و

2011 2012 2013

356 412

484 061

650 000
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وإذا ركزنا على املخطط اخلماسي 

 50 للبناء دوالر مليار

 العشرية؛

 24 لبناء دوالر مليار

 ؛مسؤولية العشرية

 8 لبناء دوالر مليار 

 23 لتحديث دوالر مليار

املسؤولية العشريةالتأمني من 

معناه يف ا�مل هناك أكثر من 

التأمني من املسؤولية املدنية العشرية

ن وحدة سكنية جند أن عدد الوحدات السكنية واليت هي طور اإلجناز كانت كما يوضحه مالي 2املخصصة لبناء 

  :الشكل التايل

عدد الوحدات السكنية طور اإلنجاز ) :3(الشكل رقم 

باالعتماد الباحثة إعداد من :املصدر

حيث من خالل هذه اإلحصائيات يتبني لنا االرتفاع املستمر لعدد الوحدات السكنية و اليت هي طور اإلجناز، حيث 

ماليني وحدة سكنية املربجمة ضمن املخطط اخلماسي هناك أكثر من مليون و 2أنه من جمموع 

650 000
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حيث أن .قادمة وستتطلب التأمني من املسؤولية العشريةجتسيدها حاليا، و سيتم إستالمها خالل السنوات القليلة ال

الوترية املتسارعة و كذا حجم األعمال الذي تشهده اجلزائر يف جمال البناء و التعمري، سينعكس بطبيعة احلال على 

معدل منو هذا الفرع من التأمني و الذي سيشهد بدوره تطورا هاما و ملحوظا خالل السنوات القادمة نظرا حلجم 

  .ملشاريع اهلامة واليت هي قيد اإلجناز و اليت تقدر باملاليريا

  تطور رقم أعمال المجمع: الفرع الثاني

موزعا دج 550 960 369 2 :بالنسبة لرقم األعمال املرتاكم و املسجل من طرف ا�مع منذ نشأته فقد قدر ب 

 :حسب سنة اإلكتتاب إىل

   تطور رقم أعمال المجمع:)11(الجدول رقم

  رقم االعمال  السنة

2009 -2010  561 683 218  

2011  986 966 532  

 %2,98-  نسبة التطور 

2012  784 805 620  

 %16.48  نسبة التطور 

2013  677 907 663  

  %7  نسبة التطور 

  للمجمع السنوية تقارير على باالعتماد الباحثة إعداد من :املصدر   

  .)1/7/2009شهر حبكم أن ا�مع مت إنشاؤه يف  18( 2010-2009بالنسبة لسنة 

مليون دينار  500و ما يالحظ أن رقم أعمال ا�مع يف تزايد مستمر، و يف املتوسط مبعدل منو سنوي يقدر ب

يف الظاهر مل يشهد إرتفاعا كبريا مقارنة برقم األعمال املسجل  2013رغم أن رقم األعمال املسجل لسنة . جزائري

دج لو 700000000، ولكن احلقيقة كانت عكس ذلك حيث كان باإلمكان أن يصل الرقم إىل 2012خالل سنة 

 la sous)مل يتم رفض بعض العمليات من الطرف ا�مع بسبب عدم تسعري هذه العمليات وفق ماهو متفق عليه 

tarification)  تتقيد به كل الشركات املعتمد من طرف ا�مع و الذي جيب أن  ضمن دليل اإلكتتاب و التسعري

   .أعضاء ا�مع و الذي سيأيت بيانه الحقا
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فكانت على النحو  2013أما عن نسبة مشاركة كل شركة عضو يف ا�مع فيما خيص قيمة األقساط احملصلة لسنة 

  :األيت

  و نسبة مشاركة كل عضو 2013لسنة  األقساط المحصلة:)12(الجدول رقم

 حصة الشركة المسندة الصافيةاألقساط   الشركة المسندة

SAA 140 458 317 21.16 % 

ALLIANCE 95 139 059 14.33 % 

CAAR 78 753 228 11.86 % 

2A 77 396 478 11.66 % 

GAM 69 656 069 10.49 % 

SALAMA 69 104 455 10.41 % 

CAAT 57 625 254 8.68 % 

TRUST 37 054 583 5.58 % 

CIAR 16 385 183 2.47 % 

CASH 15 660 212 2.36 % 

CNMA 6 674 839 1.01 % 

AXA 0 0 % 

TOTAL 663 907 677 100 % 

   .2013  للمجمع لسنة السنوية تقارير على باالعتماد الباحثة إعداد من :املصدر   

  

، و هذا حتظى بأكرب نسبة مشاركة يف ا�معSAA، ALLIANCE، CAARالشركات التالية  حيث نالحظ أن كل من

ما يدل على أ�ا تضطلع باألكرب نسبة إكتتاب فيما خيص هذا النوع من العقود اليت تغطي املسؤولية املدنية العشرية،  

تظهر معدومة يف اجلدول أعاله و يعود السبب يف   AXAشركة األقساط الصافية احملصلة من كما نشري كذلك أن 

  . 2012ري كان يف �اية سنة ذلك إىل أن إنظمام هذه الشركة للمجمع اجلزائ
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 هاميكن أن نوضح إذا أردنا معرفة نسبة تطور األقساط احملصلة من طرف ا�مع خالل الثالث سنوات األخرية و

  :يوضحه اجلدول املوايلبشكل من التفصيل و حسب مسامهة كل شركة عضو يف ا�مع كما 

 في المجمع توزيع األقساط حسب مشاركة كل شركة عضو): 13(الجدول رقم 

  نسبة التطور  2013   نسبة التطور 2012  2011 الشركة المسندة 

SAA 117 793 803   138 235 361 + 17.35 %   140 458 317   + 1.60 %   

2A 50 108 201   97 575 795 + 94.73 %   77 396 478   - 35.37 %   

SALAMA 57 240 959   71 801 367 + 25.44 %   69 104 455   - 3.75 %   

GAM 49 782 953   66 531 344 + 33.64 %   69 656 069   + 4.69 %   

CIAR 39 097 569   57 059 173 +45.94 %   16 385 183   - 71.28 %   

ALLIANCE 31 388 898   55 028 938 +75.31 %   95 139 059   +162.88 %   

CAAT 99 691 247   54 818 330 - 45.01 %   57 625 254   +5.12 %   

TRUST 16 225 588   32 712 791 +101.61 %   37 054 583   +13.27 %   

CAAR 55 372 654   24 698 810 - 55.39 %   78 753 228   +218.85 %   

CASH 14 362 744   16 962 178 + 18.10 %   15 660 212   - 7.67 %   

CNMA 2 596 233   5 381 692 + 107.29 %   6 674 839   + 24.028 %   

AXA - 0  0  

TOTAL 532 966 986   620 805 784 + 16.48 % 663 907 677 6.94% 

   .2013، 2012،، 2011للمجمع لسنة  السنوية تقارير على باالعتماد الباحثة إعداد من :املصدر

وكما يتضح لنا من اجلدول أعاله تطور األقساط املسندة للمجمع ختتلف من شركة ألخرى و من سنة ألخرى لكن   

على العموم هناك إرتفاع يف األقساط املسندة للمجمع من سنة ألخرى، و كما أشرنا سابقا كان من املفروض أن 

لوال رفض العمليات اليت مت تسعريها بأقل مما كان متفق  12.75هو  2013يكون معدل الزيادة املسجل يف 

لكن و رغم هذه الزيادة اليت حيققها هذا الفرع من سنة ألخرى إىل أ�ا تبقى حمتشمة إذا ما قورنت حبجم .عليه
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اإلستثمارات اليت هي على أرض الواقع، حيث يعزي القائمون على ا�مع هذا الوضع لعدم إمتالك عدد كبري من 

شاريع املنجزة و خاصة الضخمة منها على هذا النوع من التأمني رغم إجباريته، هذا ما حيتم على شركات التأمني امل

من جهة و القائمني على القطاع من جهة أخرى البحث عن السبل الكفيلة بتأمني كل املشارع املنجزة من املسؤولية 

  .  املدنية العشرية

  تطور عدد وثائق التأمين المكتتبة :الفرع الثالث

و كما أشرنا من قبل أن ا�مع يعتمد وثيقة تأمني موحدة يتم العمل �ا على مستوى كل شركات التأمني أعضاء 

ا�مع، و يبقى اخليار للمؤمن له يف التوجه لشركة التأمني اليت يرغب التعامل معها،و لكي نوضح الصورة أكثر حول 

رف ا�مع حلد اآلن وبلغة عدد وثائق التأمني املكتتبة يف هذا الفرع فقد كانت كما ميليه اجلدول ما مت حتقيقه من ط

  : التايل

 الوثائق المؤمن عليها ضمن المسؤولية المدنية العشريةعدد ):14(الجدول رقم

 2013 2012 2011 الشركة المسندة

2A 151 382 663 

GAM 241 472 228 

ALLIANCE 353 520 584 

CIAR 75 100 20 

TRUST 97 126 64 

CAAR 102 101 67 

CNMA 25 23 48 

SALAMA 215 188 284 

CASH 22 18 21 

SAA 1 264 983 531 

CAAT 524 316 254 

AXA - 0 0 

TOTAL 3 069 3 229 2 764  

   .2013، 2012،، 2011للمجمع لسنة  السنوية تقارير على باالعتماد الباحثة إعداد من :املصدر
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وثيقة   3069كانت   2011ويتضح لنا من اجلدول أعاله أن عدد وثائق التأمني املكتتبة يف هذا الفرع لسنة     

اخنفاضا طفيفا يف عدد  2013وثيقة، لنسجل سنة  3229حيث وصل إىل  2012ليشهد هذا العدد إرتفاعا خالل 

وثيقة،و يرجع السبب يف ذلك لرفض ا�مع عدة عمليات بسبب سوء  2764الوثائق املكتتبة حيث وصل إىل 

و  2013تسعريها، و لكن رغم هذا االخنفاض يف عدد وثائق التأمني املكتتبة إال أن قيمة األقساط املسجلة لسنة 

و يرجع السبب ) دج 620805784( 2012كانت أكرب مما مت تسجيله سنة )دج 663907677( اليت قدرت ب 

من القيمة  %0.65إىل تغري املعدل املطبق على الضمانات األساسية حيث كان املعدل السابق يقدر ب يف ذلك 

من القيمة اإلمجالية هلذا األصل ما جعل الفرع  %0.70يقدر ب  2013لألصل حمل التأمني، ليصبح سنة اإلمجالية 

أما إذا أردنا ترمجة عدد وثائق التأمني املسجلة يف . حيافظ على وترية الزيادة يف قيمة األقساط املسجلة من سنة ألخرى

  :هذا الفرع بلغة إمجايل القيمة املؤمنة عليها فهي كما يوضحه اجلدول أدناه

 2013لسنة  عليها من طرف كل عضوالقيمة المؤمنة ): 15(جدول رقم

 حصة الشركة المسندة القيمة المؤمنة الشركة المسندة 

SAA 17 664 822 851 21.42 % 

ALLIANCE 11 722 444 618 14.22 % 

2A 10 991 348 626 13.33 % 

CAAR 9 028 107 270 10.95 % 

SALAMA 8 722 076 457 10.58 % 

GAM 8 295 722 797 10.06 % 

CAAT 6 634 745 137 8.05 % 

TRUST 4 015 954 204 4.87 % 

CASH 2 382 669 200 2.88 % 

CIAR 2 307 401 078 2.80 % 

CNMA 690 055 520 0.84 % 

AXA 0 0 % 

TOTAL 82 455 347 758 100 % 

   .2013للمجمع لسنة  السنوي تقريرال على باالعتماد الباحثة إعداد من :املصدر
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بقيمة ) SAA(هذا اجلدول يتبني لنا أن حصة األسد تضطلع �ا الشركة الوطنية للتأمينات من خالل   

بقيمة ) ALLIANCE(تليها يف ذلك شركة  من جمموع القيمة املؤمنة،  21.42%أي بنسبةدج 17664822851

ثالثا بقيمة  )2A(، لتأيت اجلزائرية للتأمينات 14.22%بنسبة دج أي 11722444618

لغة القيمة املؤمنة لتأيت بعدها بقية الشركات و بنسب متفاوتة،و يف ا�موع بَ  ،دج10991348626تعادل

و هذه القيمة تعد حمتشمة إذا ما قورنت مبا هو موجود فعال من أصول ميكن أن تصل يف  دج82455347758

يشهده ا�مع إال الذي و هذا ما يؤكد صحة ما قلناه من قبل أن و رغم التطور ككل، قيمتها أو تتجاوز قدرة ا�مع  

أن الشئ احملري هو تواجد عدد كبري من املنشآت بدون تأمني و هذا ما اليصب يف مصلحة احلفاظ على أصول 

   .قيمة املؤمنةنعكس على عدد الوثائق املؤمنة و منه على إمجايل الو هذا ما إ،(le patrimoine algérien)الوطن 

  نسبة مشاركة األعضاء في المجمع :الفرع الرابع

و كما أشرنا من قبل أنه و بعد إكتتاب شركات التأمني أعضاء ا�مع يف وثائق تأمني املسؤولية املدنية العشرية ووفقا 

يف الشركة املركزية إلعادة إلتفاقية إعادة التأمني على أساس احلصة النسبية املربمة بني كل شركة و إدارة ا�مع ممثلة 

، ليعيد بعدها ا�مع إعادة تأمني ما مت إسناده على %100التأمني، يتم إسناد كل ما مت إكتتابه للمجمع أي بنسبة 

مجيع الشركات األعضاء أي أن كل شركة تتحمل نسبة من جمموع األخطار املكتتبة و حتدد هذه النسبة و فق قدرة  

قا ضمن إتفاقية إعادة إعادة التأمني كما بيناه سابقا، حيث أن نسبة كل شركة كانت و كل شركة و يتفق عليها مسب

  .كما يوضحه اجلدول أدناه  31/12/2013لغاية 
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 2013إلى غاية  نسبة مشاركة كل عضو في المجمع):16(الجدول رقم

  نسبة مشاركة كل عضو  األعضاء

CCR 25.2% 

Scor 18% 

Swiss RE 10% 

SAA  8.5% 

CAAT 8.30% 

CAAR 8.5% 

2A 5% 

TRUST 4% 

CIAR 2.5% 

CASH 2.5% 

CNMA 2% 

SALAMA 2% 

GAM 1.5% 

AXA 1.5% 

ALLIANCE 0.5% 

TOTAL 100% 

   .2013إتفاقيات إعادة إعادة التأمني للمجمع لسنة  على باالعتماد الباحثة إعداد من :املصدر

  

نسبة حتمل بني شركات التأمني املباشر العاملة يف سوق التأمني اجلزائري،حتظى �ا  من اجلدول أعاله يتبني لنا أن أكرب

لكل منهما،  %10ذلك بنسبة و ) CAAT( الشركة اجلزائرية للتأمني الشاملو )  SAA(كل من الشركة الوطنية للتأمني 

هذا ما يعكس حجم هذه الشركات و و  %7.5بنسبة ) CAAR(لتأيت بعدها الشركة اجلزائرية للتأمني و إعادة التأمني 

مث تأيت  الشركة اجلزائرية  رائدة يف اجلزائر ،حيث تعد من الشركات الم خرب�ا نشاطها يف سوق التأمني اجلزائري حبك

هذا .تليها بعد ذلك بقية الشركات بنسب أقل و متفاوتة من شركة ألخرى ،%5بنسبة حتمل قدرها  )2A(للتأمينات 

و كذا  CCR)(خرى حيتفظ ا�مع حلسابه اخلاص ممثال يف كل من الشركة املركزية إلعادة التأمنيمن جهة و من جهة أ
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لكل منهما على الرتتيب و مها نسبتني معتربتني تعكس قوة و  %23و كذا % 28بنسب ) Scor( الشركة الفرنسية

  .مكانة كل شركة

أال و ) Scor(ال تقل أمهية عن الشركة الفرنسية شهد ا�مع انضمام شركة إعادة  2014و يف الفاتح جانفي لسنة 

و اليت تعد ثاين شركة إعادة تأمني على املستوى العاملي كما تعد كذلك خمتصة يف جمال  (Swiss RE)هي شركة

تأمني و إعادة تأمني املسؤولية املدنية العشرية، حيث بانضمامها مطلع هذه السنة للمجمع إرتفعت القدرة االستيعابية 

مليار دينار جزائري ،مما سيعطي للمجمع سعة أكرب تزيد من قوته و هذا ما  3مليار دينار جزائري إىل  2ن له م

حيسب للشركة املركزية إلعادة التأمني يف حسن إدار�ا للمجمع، حيث متكنت و رغم حداثة ا�مع أن تضمن عضوية 

نية العشرية، و هذا إن دل على شئ فإمنا يدل على أن أكرب شركتني خمتصتني يف تأمني و إعادة تامني املسؤولية املد

إختيار هذه الشركة بالذات دون غريها من شركات التأمني اجلزائرية لتسري أمور ا�مع مل يكن عشوائيا، بل إنطالقا من 

بقا مبدأ خرب�ا يف جمال إعادة التأمني بإعتبارها شركة متخصصة و بإمتياز و خري دليل على ذلك كما ذكرنا سا

هذا من جهة، و كذا شبكة علقا�ا " آم بيست"التنقيط  ةوكالمن  ) Good) +Bعلى نقطة مشجعة حصوهلا على

الواسعة مع خمتلف شركات التأمني و شركات االعادة العاملية و هذا ما سيضمن للمجمع و يكسبه قوة تنعكس على 

  .شركات التأمني اجلزائرية يف تغطيتها هلذا اخلطر 

و بدخول هذه الشركة و زيادة القدرة االستيعابية للمجمع  تغريت نسب مشاركة  األعضاء، حيث دخلت هذه 

للشركة املركزية إلعادة  %25.2، و %18ب ) Scor(و أصبحت مشاركة الشركة الفرنسية  %10الشركة مبا نسبتة 

و نفس  %8.5التأمني، أما فيما خيص شركات التأمني املباشر فقد اخنفضت مشاركة الشركة اجلزائرية للتأمينات إىل 

، بينما رفعت الشركة اجلزائرية %8.30الشيء بالنسبة لشركة اجلزائرية للتأمني الشامل إذ أصبحت مشاركتها ب

أما بقية الشركات فلم تسجل تغريا يف نسب  %7.5بعدما كانت  %8.5تها لتصبح للتأمني و إعادة التأمني من حص

  : مشاركتها و ميكن تلخيص كل هذه النسب وفق اجلدول أدناه 
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  2014عضو لسنة نسبة مشاركة كل ): 17(الجدول رقم

  نسبة مشاركة كل شركة  األعضاء

CCR 25.2% 

Scor 18% 

Swiss RE %10 

SAA  8.5% 

CAAT 8.30% 

CAAR 8.5% 

2A %5 

TRUST %4 

CIAR %2.5 

CASH %2.5 

CNMA %2 

SALAMA %2 

GAM %1.5 

AXA %1.5 

ALLIANCE 0.5% 

TOTAL 100% 

   .2014إتفاقيات إعادة إعادة التأمني للمجمع لسنة  على باالعتماد الباحثة إعداد من :املصدر         

  

 10أما فيما خيص املطالبات املسجلة يف هذا الفرع، و بإعتبار تأمني املسؤولية املدنية العشرية هو إلتزام ل      

سنوات هذا من جهة و كذا حداثة ا�مع من جهة أخرى، فلحد الساعة مل يتم تسجيل مطالبات كبرية يف هذا الفرع 

و مببالغ صغرية متت تسويتها حيث مل نتمكن من احلصول عليها بلغة  )Etanchéité(ماعدا ما خيص املساكة 

  .األرقام  رغم اجلهود الذي بذلنها لذلك
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و من خالل هذا العرض حول سوق التأمني اجلزائري فيما خيص تأمني املسؤولية املدنية العشرية  قبل و بعد إنشاء 

ية إضافية لشركات التأمني اجلزائرية إذ مكنها  من قبول ما ا�مع، نالحظ أن ا�مع أعطى دفعا كبريا و قدرة إكتتاب

يعرض عليها من أعمال لتأمني هذه املسؤولية دون تردد خالف ما كانت عليه يف السابق، إذ ميكن القول أن ا�مع و 

و كذا حجم رغم حداثته إال أنه حقق الغاية من إنشائه، و هذا ما ترمجته كل من عدد و ثائق التأمني املكتتب فيها 

  . منذ نشأت ا�مع  االقساط و اليت هي يف تزايد مستمر من سنة ألخرى

و ما جيدر اإلشارة له يف اخلتام أنه و باملوازاة مع املنشآت اليت يتم تأمينها حاليا سيستقبل ا�مع يف السنوات القليلة 

 La grande mosquée(زائر الكبرياملقبلة منشآت من الضخامة مبكان، و على سبيل املثال ال احلصر مسجد اجل

d’Alger  ( الدويل املركزمليار دوالر، و كذا  1و الذي تبلغ قيمة تأمينه من املسؤولية املدنية العشرية ما يقارب 

و الذي تبلغ قيمة تأمينه هو اآلخر من املسؤولية ) Le centre international de conférences( للمؤمترات

ر، هذا ما يعد حتديا كبريا للمجمع و الذي سيلعب دورا هاما يف ضمان تأمني هذا النوع مليون دوال 500العشرية 

من املنشآت اليت تتسم باخلصوصية أي أن نشأت هذا ا�مع و اليت جاءت يف خظم التطور الكبري الذي تشهده 

 .ه و اهلامةاجلزائر يف جمال البناء و التعمري ستعطي أكلها من خالل  محاية هذه املنشآت احليوي
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  :خالصة

تعرفنا من خالل هذا الفصل كيف أن املقاول و املهندس املعماري مسئوالن عما أجنزاه سواء خالل تنفيذ املشروع أو 

حىت عند تسليمه فمسؤوليتهما تبقى مستمرة حىت و بعد التسليم النهائي للمشروع، هذه املسؤولية و اليت تدوم لعشر 

اليت جيري تأمينها على مستوى السوق اجلزائري، وكما رأينا من  سنوات و اليت تعرف باملسؤولية املدنية العشرية و

خالل هذه الدراسة كيف أن سوق اجلزائري كان يشكو من حمدودية قدرته اإلستعابية قي جمال تأمني هذه املسؤولية 

ذا النوع العشرية،بالرغم من أن ما هو معروض على شركات التأمني ليس باألخطار الضخمة،و نظرا لألمهية البالغة هل

من التأمني و خوفا من تدهور نتائج هذا الفرع، و كما رأينا مت استحداث جممعة جزائرية ختتص بإعادة تأمني هذه 

املسؤولية و اليت عمدت منذ إنشائها على حتسني نتائج هذا الفرع، و الذي مت بالطبع حلد الساعة رغم حداثة هذا 

مع من سنة ألخرى، و كذا زيادة عدد وثائق التأمني املسجلة يف هذا الفرع،  ا�مع و هذا ما يربزه تطور رقم أعمال ا�

كما تناولنا نصوص اإلتفاقيات املربمة على مستوى ا�مع و تطرقنا لشروطها املختلفة، و تابعنا أعمال ا�مع 

ة و كذا القيمة بالدراسة و التحليل من خالل رقم األعمال احملقق و كذا سعة ا�مع و حجم األقساط املكتتب

لنخلص يف األخري أنه و رغم ما يشهده ا�مع من .كما عرضنا نسب مشاركة كل شركة ضمن ا�مع.اإلمجالية املؤمنة

تطور حلد الساعة إال أن النتائج احملققة حلد الساعة تبقى حتت الطموح و اليت تستوجب تضافر جهود شركات التأمني 

  .     نشر الوعي التأميين حول أمهية التأمني من أخطار املسؤولية املدنية العشريةو القائمني على هذا القطاع من أجل 
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  :الخاتــــــــــــــــــــــمة

يف ختام هذا البحث  املتواضع بشقيه النظري و التطبيقي و الذي حاولنا من خالله اإلجابة على إشكالية البحث     

و حماولة منا  لإلحاطة �ذا  ،"الكبرىماهو دور مجمعات إعادة التأمين في تغطية األخطار "و اليت كان مضمو�ا 

حيث خصصنا الفصل األول  املوضوع و اإلجابة عن التساؤل اجلوهري املطروح جسد�ا من خالل ثالث فصول،

و تناولنا بشكل من التفصيل نشاط إعادة  هما،لإلطار النظري للتأمني و إعادة التأمني من خالل معرفة مفهوم كل من

الطرق و صور اليت يتم  ضافة لعرضإلبا ،صور إعادة التأمني املختلفة املنظمة له و كذا دو عقالالتأمني من خالل معرفة 

سواق اليت تزاول األلنعرج بعدها إىل أهم  و كذا الطبيعة الفنية للتغطية، إعادة التأمني ات�ا اإلسناد و القبول يف عملي

لننتقل بعدها إىل الفصل الثاين و الذي يعد لب و جهور موضوعنا حيث عرضنا .نشاط إعادة التأمني  يف العامل

األخطار الكربى و جممعات إعادة التأمني من خالل التطرق إىل ماهية هذا النوع من األخطار هذا من جهة و كذا 

خطار الكربى تنقسم إىل معرفة كل ما يتعلق با�معات املختصة بإعادة التـأمني من جهة أخرى، و بعدما عرفنا أن األ

أخطار طبيعية و أخرى تكنولوجية، تناولنا كل منها على حدى بشكل مفصل و ذلك بعرض مجلة من األخطار اليت 

تنطوي حتت ظل كل صنف منها، لنرفق بعدها كل صنف بنماذج عن جممعات تضمن تغطية هذا النوع من 

وذلك من   ،ي ملا تطرقنا له نظريا يف الفصليني السابقنيمبثابة اإلسقاط التطبيقأما أخر فصل فقد كان . األخطار

اليت تعد ا�معة الوحيدة إلعادة تأمني املسؤولية املدنية العشرية و  ا�مع اجلزائري خالل دراسة ميدانية على مستوى

يها، هذا من ستوى سوق التأمني اجلزائري، حيث عرضنا املسؤولية املدنية العشرية وكذا األطراف املتداخلة فمعلى 

    .من خالل ما يربمه من إتفاقيات و ما حيققه من نتائجو نشاطه جهة و تناولنا عرضا هلذا ا�مع 

، ق الفرضـيات املوضـوعة آنفـامـدى حتقـ وكـذا و الدراسـة،  من خـالل هـذا البحـث إليها فيما يتعلق بالنتائج املتوصل اأم

  :على النحو التايلهذه النتائج  فسنعرض

  :من خالل اجلانب النظري هلذه الدراسة، توصلنا إىل  

ال تكــون  قــادرة و يف كــل األحــوال علــى ضــمان تغطيــة ملــا يعــرض عليهــا مــن أخطــار فقــد تعـــرض  أن شــركات التــأمني

عليها أخطار قد تفوق قدر�ا و ال تسـتطيع بـذلك قبوهلـا و حتمـل تبعا�ـا لوحـدها، و كمـا رأينـا أن شـركات التـأمني ويف 

احلالــة تلجــأ إىل شــركات إعــادة التــأمني و الــيت تعــد أســواقا خلفيــة هلــا تضــمن هلــا قــدرة إكتتابيــة إضــافية متكنهــا مــن هــذه 

قبــول هتــه األخطــار و تضــمن أفضــل إنشــار هلــا، هــذا مــا جينــب شــركات التــأمني حصــر نشــاطها وعمليتهــا التأمينيــة يف 
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وهــذا مــا يؤكــد صــحة . اطها و كــذا والء عمالءهــانطــاق ضــيق جــدا،و بــذلك حتــافظ هــذه الشــركات علــى مسعتهــا و نشــ

  .الفرضية األوىل

كمـــا توصـــلنا بـــأن هنـــاك نـــوع مـــن األخطـــار يعـــرف باألخطـــار الكـــربى و أن هـــذه األخطـــار تنقســـم إىل صـــنفني أخطـــار 

ف طبيعيــة و أخــرى تكنولوحيــة و مــا مييــز هــذه األخطــار أ�ــا قليلــة العــدد و عاليــة القيمــة و احلجــم فضــال مــن  أ�ــا ختلــ

حتملهـا و قبـول نظـام التـأمني العـادي تعجز معها ُكربيـات شـركات التـأمني وشـركات اإلعـادة و فـق أضرارا بالغة اجلسامة 

وهــذا مــا يؤكــد  ،مهمــة املــؤمنني يف تغطيــة هــذا النــوع مــن األخطــار شــائكة جــدا و بالغــة الصــعوبة والتعقيــد، إذ تغطيتهــا

  .لثانيةصحة الفرضية ا

و عرفنـــا أن رغـــم مـــا متنحـــه شـــركات إعـــادة التـــأمني مـــن قـــدرة إكتتابيـــة لشـــركات التـــأمني، قـــد يـــأيت علـــى هـــذه الشـــركات 

بدورها مرحلة  ال ميكنها قبول إعـادة تـأمني بعـض األخطـار أو و ضـع حـدود و شـروط صـارمة لقبـول إعـادة تأمينهـا  و 

  .  هذا هو حال تأمني و إعادة تأمني األخطار الكربى

كمــا توصــلنا أنــه ولضــمان تغطيــة تأمينيــة هلــذا النــوع مــن األخطــار ذات الطبيعــة اخلاصــة، إســتحدثت شــركات التــأمني و 

إعادة التأمني أسلوبا جديدا ميكنها من شحن و تعبئة قدرات أكـرب، و ذلـك مـن خـالل تكـوين جممعـات تضـمن تـأمني 

تم تكوينهــا علــى مســتويات حمليــة أو قاريــة وحــىت دوليــة، و إعــادة تــأمني هــذا النــوع مــن األخطــار، هــذه ا�معــات الــيت يــ

  .الثالثةوهذا ما يؤكد صحة الفرضية . هذا ما أعطى دفعا جديدا لشركات التأمني لقبول تغطية هذه النوع من األخطار

كمــا توصـــلنا أن أســلوب عمـــل ا�معــات و الـــذي يعتمـــد علــى تعبئـــة القــدرات اإلكتتابيـــة لألعضــاء  املنظمـــة للمجمـــع 

عطي إنتشارا أكرب للخطر املمؤمن له،كما خلصنا أنه و كلما إتسعت دائرة نشـاط ا�مـع زاد معهـا هـذا اإلنتشـار هـذا ي

  .رابعةوهذا ما يؤكد صحة الفرضية الما شجع الدول على إقامة جممعات فيما بينها من أجل حتقيق هذه الغاية، 

الشـركة املركزيـة إلعـادة التـأمني، و الـيت تعـد الشـركة  مسـتوى علـى �ـا قمنـا اليت امليدانية الدراسة خالل من توصلنا وقد  

املديرة و املنظمة لشؤون عمل ا�مـع، هـذا األخـري و الـذي يقـوم مبهمـة ضـمان إعـادة تـأمني مـا يـتم إكتتابـه مـن أخطـار 

ســواء خاصــة أو  حيــث أن كــل الشــركات.علــى مســتوى الســوق اجلزائــري يف فــرع التــأمني مــن املســؤولية املدنيــة العشــرية

و الــيت تكتـــب يف هــذا اخلطــر والعاملــة يف ســوق اجلزائـــري هــي عضــو يف هــذا ا�مــع و لقـــد  عموميــة جزائريــة أو أجنبيــة

  : إستخلصنا مجلة من النقاط وهي
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أن التأمني من املسؤولية املدنية العشرية يعد فرعا يف غاية األمهية هذا من جهة و يعد فرعا خاصـا مـن جهـة أخـرى نظـرا 

ســنوات، مــا جعــل شــركات التــأمني اجلزائريــة قبــل  10صوصــية  اإللتــزام بــني الطــرفني املتعاقــدين و الــذي ميتــد لعشــرة  خل

إنشاء ا�مع تتعامل بشكل حذر يف إكتتاب هذا النوع من األخطار لعدم إمتالكها لقدرة إكتتابية متكنهـا مـن مواجهـة 

   .      وقت خالل فرتة هذا اإللتزام اخلسائر و اليت من احملتمل أن تكون كارثية يف أي

أن إنشاء  ا�مع اجلزائري إلعادة تأمني املسؤولية املدنية العشرية أعطى دفعا لشركات التأمني اجلزائرية من خـالل تنظـيم 

هذا الفرع، و زيادة القدرة اإلكتتابيـة للشـركات األعضـاء ،مـا جعـل املخـاوف و كـذا احلـذر الـذي كـان يسـود هـذا الفـرع 

  .  ندثر مع تواجد هذا ا�معت

أنــه و بــالرغم مــن حداثــة هـــذا ا�مــع إىل أنــه يســري بـــوترية جيــدة خاصــة مــا تعلــق حبجـــم األقســاط املكتتبــة الــيت تشـــهد 

إال أن هـذه النتـائج تبقـى  .إرتفاعا من سنة ألخرى، كما أن القدرة اإلكتتابية للمجمع شهدت قفزات نوعية منذ نشأته

ا مـــا قارنـــا حجـــم األعمـــال املكتتبـــة مبجمـــوع املشـــاريع املنجـــزة فعـــال و الـــيت ال حتظـــى غالبيتهـــا حتـــت الطمـــوح و هـــذا إذ

  .  اخلامسةوهذا ما يؤكد صحة الفرضية بالتأمني من هذه املسؤولية رغم أ�ا إجبارية و هذا ما  

تـأمني املسـؤولية العشـرية و مهـا و ما حيسـب هلـذا ا�مـع أنـه يضـم شـريكتني إلعـادة التـأمني تعـدان مـن األوائـل يف إعـادة 

و اللتان تضمانان السري احلسن للمجمع ملا هلما مـن خـربة يف هـذا ا�ـال و تعطـي   Swiss REو   SCORشركيت

 . قوة و مكانة للمجمع

كما توصلنا أنه وحلد الساعة مل يربم ا�مع تغطيات إختيارية ألعماله، بـل كـل مـل يـتم إكتتابـه مـن أخطـار  هـو ضـمن 

أن ا�مـــع وحلــد الســـاعة مل يســـجل أخطـــار ذات حجـــم كبـــري و لكـــن درة اإلســـتعابية لـــه، و يرجـــع الســـبب يف ذلـــك القــ

يرتقــب أن يســتلم أعمــاال قــد تفــوق قــدرة ا�مــع يف مســتقبل الســنوات ملــا تشــهده اجلزائــر مــن وتــرية متصــاعدة يف جمــال 

  .     ذات أمر يف غاية األمهيةهلذا يعد إنشاء هذا ا�مع يف هذا الوقت بال.البناء و التعمري

  : التوصيات واالقتراحات

  التوصيات ات وقرتاحطرح مجلة من اال من خالل هذه الدراسة والنتائج املتوصل إليها حناول
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ضرورة العمل على نشر الوعي التأميين لدى أفراد ا�تمع فيما خيص األمهية البالغة اليت يكتسيها هذا النوع من 

املسؤولية املدنية العشرية،و ذلك من خالل القيام حبمالت إشهارية وإقامة الندوات وامللتقيات و  التأمني من 

  .كذا الربامج التلفزيونية،وغريها من القنوات واليت ترمي لتحقيق هذا اهلدف

وف على خلق قناة تواصل و كذا التعاون بني شركات التأمني و األطراف القائمة على أعمال البناء  من أجل  الوق

إحتياجا�م التأمينية فيما يتعلق بالتأمني من هذه املسؤولية، و هذا كله سيحسن من أداء الفرع و ضمان تغطية لكل 

  .األخطار اليت من املمكن أن تقع

تأطري و تكوين خمتصني يف جمال الرقابة التقنية ألعمال البناء و التشيد فيما خيص املشاريع اليت تتسم بالتعقيد و 

  .صية اخلصو 

تضافر اجلهود  و العمل سويا بني شركات التأمني و املراقبني التقنيني من أجل ضمان سالمة املباين املقامة، و من 

  . أجل الوقوف على مكامن اخلطر الذي تواجه هذه املشاريع

وع التأمينية األخرى و يف اخلتام  ال بأس أن نشري إىل ضرورة تشجيع إقامة جممعات تأمينية مماثلة هلذا ا�مع يف الفر 

  .خاصة ما تعلق منها بتأمني األخطار الكربى

  :صعوبات البحث

  :و خالل مسريتنا يف ثنايا هذا املوضوع  واجهتنا  العديد من الصعوبات و أرهقتنا ، نذكر البعض منها

  صعوبة املوضوع  نظرا حلداثته هذا من جهة و لضيق الوقت من جهة أخرى حيث أن موضوعا �ذا العنوان كان

  . من املفروض أن يتم تناوله على مستوى الدكتوراه

 ما جعلنا  .قلة املراجع خاصة ما تعلق منها با�معات حيث مل جند و ال مرجع تناوهلا بشكل من التفصيل

  .نستغرق وقتا يف البحث املكتيب داخل الوطن و خارجه حبثا عن املعلومة
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  :الملخص

الصعيدين اإلقتصادي و  قدمه من محاية و أمان على ي ملا الدول اتيهامة يف اقتصاد مكانة ينيالتأم النشاط تلحي

اإلجتماعي معا، هلذا فإن شركات التـأمني و سعيا منها لتحقيق هذا املبتغى تبحث عن الطرق الكفيلة لضمان تأمني  

متكنها من الوفاء  يةعابيالتأمني لضمان قدرات إست إعادةكل ما يعرض عليها من أخطار، فنجدها تلجأ لشركات 

  .  عمالءها جتاه بالتزاما�ا

اليت تعد ، ظل تزايد حجم األخطار و ظهور أنواع جديدة تتسم باخلصوصية كاألخطار الطبيعية و التكنولوجية و يف

، ما جعل هذه الشركات حتشد من األخطار الكربى اليت يصعب حتمل نتائجها الكارثية من طرف شركة تأمني واحدة

خطار، لضمان تغطية تأمينية هلا عن طريق توزيع عبئ قدرا�ا اإلكتتابية ضمن جممعات إلعادة تأمني هذا النوع من األ

يتم و .نتائجها على أكرب عدد ممكن من الشركات هذا من جهة و كذا ضمان أفضل إنتشار هلا من جهة أخرى

 .  إنشاء هذه ا�معات على مستويات عدة حملية و قارية و حىت دولية

  معات إعادة التأمنيإعادة التأمني، األخطار الكربى، جم:الكلمات المفتاحية

: 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, c’est pourquoi les compagnies d'assurance et dans le but 

d’atteindre cet objectif, elle cherchent toujours les moyens qui garantissent 

l’assurance de tous les risque, à cette effet les compagnies d’assurance recourent à la 

technique de la réassurance pour assurer ses engagements vis à vis des souscripteurs.    

Et à la lumière du volume croissant des menaces et à l'émergence de nouveaux types 

de risques,comme les catastrophes naturelles et technologiques l'un des principaux 

risques qui sont difficiles à supporter ses conséquences désastreuses par une seule 

compagnie d'assurance, faisant ces entreprises à mobiliser leurs capacités de 

souscription dans des pools de réassurance pour couvrir ce type de risques, grâce à la 

distribution du fardeau de leurs résultats sur le plus grand nombre possible 

d'entreprises d'une part et,ainsi que pour assurer la meilleure diffusion de ces risque d’ 

autre part . Et la mise en place de  ces pools à plusieurs niveaux, des collectivités 

locales et continental et même international. 

Les mots clés: La Réassurance, Les Grands Risques, Les Pools de Réassurance. 

  


