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 المستخمص 
بيان ب من المخاطر متعرف عمى الوسائل القانونية لحماية شركات التأمينل ىدفت ىذه الدراسة

تقييم جدوى تأمين الواجية في حماية ، و كفاءة إعادة التامين في حماية شركات التأمين من المخاطر
إلى فحواه سؤال محوري  ةصياغمن خالل تتمحور مشكمة الدراسة ، انشطة شركات التأمين الوطنية

 تعتمد؟، إ شركات التأمينأى مدى يتم توظيف عمميات التأمين لمجابية األخطار التي تتعرض ليا 
مية حماية شركات التأمين مفرضية رئيسية مفادىا إن عووضع المنيج الوصفي التحميمي عمى الدراسة 

من المخاطر تقوم في األساس عمى مجموعة من الوسائل القانونية داخمية وأخري خارجية تؤثر فى 
، من المنيج الوصفي التحميميلدراسة ، لمتحقق من ىذه الفرضية إتبعت اكفاءة وفعالية شركة التأمين

تمجأ شركات التأمين إلى إعادة التأمين لتحمى نفسيا من خسائر قد تزيد عن حد نتائج الدراسة 
تأمين الواجية يعتبر عدم ثقة بكفاءات الشركات المحمية بتحويل الحصة الكبرى من أقساط ، اإلحتفاظ

ن أن تحتفظ بأموال إحتياطية لمواجية اإللتزامات أو شركات التأمي، أوصت الدراسة التأمين خارج البمد
استنباط آليات جديدة فعالة وتدعيم الرقابة لمنع تأمين الواجية الذي أصبح ظاىرة تتنامى ، و المطالبات

 .من سنة إلى أخرى
Abstract 

This study aimed to identify the legal means to protect insurance 

companies from risks by showing the efficiency of reinsurance in protecting 

insurance companies from risks, and evaluating the feasibility of interface 

insurance in protecting the activities of national insurance companies. To 

confront the risks faced by insurance companies?, the study adopted a main 

hypothesis that the process of protecting insurance companies from risks is 

based primarily on a set of internal and external legal means that affect the 

efficiency and effectiveness of the insurance company. To verify this 

hypothesis, the study followed the descriptive analytical approach, from The 

results of the study: insurance companies resort to reinsurance to protect 

themselves from losses that may exceed the retention limit. Front insurance is 

considered a lack of confidence in the competencies of local companies by 

transferring the largest share of insurance premiums outside the country. The 



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - والبحوث للدراسات األبيض النيل مجلة
 

228 

study recommended insurance companies to keep reserve funds to meet 

obligations or claims, and to devise mechanisms New effective and 

strengthened oversight to prevent interface lockout which has become a 

growing phenomenon from year to year. 

 :مقدمة
 إلى اإلنسان حياة بتقدم وتطور، التعاون فكرة مع قديما نشأ بل العيد حديث نشاطاً  التأمين يكن لم

بر صناعة التأمين من الصناعات إذ تعت، الحديث عصرنا في عمييا ىو التي الصورة إلى وصل أن
قتصاد الكمي لمدولة بدءًا من توفير فعالة في اإل بصورةالمتطورة في الدول المتقدمة والتى تساىم 

 اعتباره عمى ، زيادةستثمارات التي تقوم بياالحماية التأمينية لألفراد والمؤسسات وانتياء بالعديد من اإل
 كمو ذلك من واألىم، اإلقتصادية المتغيرات من العديد في إيجابيا ريؤث فيو الخطر من لمحماية وسيمة
 التقدم، وقد ركيزة تعتبر والتي المنتجة اإلستثمارات تمويل سبيل في المدخرات تعبئة عمى يعمل أنو

 خالل من المالئم المناخ لو ووفرت ،التأمين صناعة مجال في كبيرا شوطا المتقدمة الدول قطعت
 مالية ومؤسسات عالية خبرة ذات إدارية كفاءات وتخصيص والخارج الداخل في ماتمعمو  شبكة إرساء
 منافسة وبأسعار ورفيع راق مستوى ذات تأمينية خدمات تقديم عمى قادرة جعميا ما وىذا، ناجحة
 اإلقتصادية. البيئة متغيرات بذلك فتساير

 مشكمة الدراسة:
، ويمكن حماية شركات التأمين من المخاطرالوسائل القانونية لتتمحور مشكمة الدراسة حول 

إلى أى مدى يتم توظيف عمميات التأمين لمجابية صياغتيا من خالل السؤال المحوري التالي: 
 ؟، ومنو تنبثق األسئمة الفرعية التالية:  األخطار التي تتعرض ليا شركات التأمين

 مين؟ماىي السبل القانونية حماية شركات التأمين من مخاطر سوق التأ .1
 ؟ عمميات إعادة التأمين ألىداف صناعة التأمين الوطنية ما مدى موائمة .2
 وطنية؟عدم الثقة بكفاءات الشركات ال أم األخطار لمواجية يمثل تأمين الواجية حل ىل .3

 :  الموضوع أهمية
 التنمية في التأمين نشاط يؤديو الذي المزدوج الدور في عقود التأمين أىمية تتجمى

 حصيمة وتجميعو جية من التنمية خطط لتحقيق الالزمة لمضمانات توفيره خالل نم اإلقتصادية
المنتجة، كما تظير أىمية التامين من خالل حاجة  المشاريع منيا تستفيد المالية الموارد من معتبرة
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الناس اليو ليكون العون عمى مواجية األخطار ونوائب الدىر وصعاب الحياة بتجنبيا أو التقميل من 
 ىا.أثر 

 أهداف الدراسة:
 الوسائل الداخمية لحماية شركات التأمين من المخاطر.التعرف عمى  .1
 .حماية شركات التأمين من المخاطرإعادة التامين في  بيان كفاءة .2
 تقييم جدوى تأمين الواجية في حماية انشطة شركات التأمين الوطنية. .3

 فرضية الدراسة:
عممية حماية شركات التأمين من المخاطر تقوم في تعتمد الدراسة فرضية رئيسية مفادىا )إن 

األساس عمى مجموعة من الوسائل القانونية داخمية وأخري خارجية تؤثر فى كفاءة وفعالية شركة 
 التأمين( أما الفرضيات الفرعية فيي:

يوجد دور متعاظم لوسائل شركات التأمين الداخمية في توقع إحتماالت المخاطر ومن ثم  .1
 ة تجنب شركة التأمين الخسارة. ادارتيا بصور 

لشركة التأمين تجعميا تبحث ضعف الطاقة اإلحتفاظية أو المالية المخاطر المتوقعة مع  تقدير .2
 عن وسائل خارجية لحماية نفسيا من المخاطر المتوقعة.

 :الدراسة منهج
 عتمدتفي سبيل الوصول إلى النتائج ومن ثم فحص الفرضية، أن  ا، أن عمييالدارسةرى ت

أخذ ت، وتنفيذًا لذلك سإدارة التأمين بصيغتو المحاسبية، ومفيوم افي دراستي القانونى لممخاطرمفيوم ال
قتصادية التي واإلالقانونية ستعانة بمراجعة األدبيات بالمنيج الوصفي التحميمي، ويقتضي ذلك اإل

راسة الحالة التفسيرية بمنيج د الدارسةأخذ تتناولت الموضوع، كالكتب والدوريات والدراسات، كما س
ستنادًا عمى العناصر المسؤولة إكأحد وجوه المنيجية المقارنة، وذلك بإعادة تفسير األوضاع القائمة، 

 عن تشّكميا.
 إشتممت ىذه الدراسة عمى مقدمة ومبحثان وخاتمو كالتالي::الدراسة هيكل

 حماية شركات التأمين من المخاطرل الداخميةالمبحث األول: الوسائل 
 : الوسائل الخارجية لحماية شركات التأمين من المخاطرالثانيالمبحث 
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 الوسائل الداخمية لحماية شركات التأمين من المخاطر:  المبحث األول
ولذا يفرض المشرع  ،إن االدارة المثمى لمتأمين ال تكفي وحدىا لتوازن العمميات في نشاط التأمين

في صالح المؤمن ليم من جية وتسمح لممّؤمنين بالبقاء  فيي ،عمى ىيئات التأمين تكوين إحتياطات
والمحافظة عمى وضعيتيم في السوق، وتتشكل ىذه الوقاية عبر وسائل داخمية والتي تتمثل في تسعير 

 أقساط التأمين واإلحتياطات الفنية, والمجوء إلى وسائل خارجية كإعادة التأمين وتأمين الواجية.
 التأمينالمطمب األول: تسعير أقساط 

يعتبر احتساب أقساط التأمين من الوسائل الداخمية لحماية شركات التأمين من المخاطر، 
كتواري بتحديد قسط كتواري(، ويقوم ىذا اإلإحيث يقوم بيذه الوظيفة خبير رياضيات يطمق عميو )

 . (157)التأمين بدقة لتسديد كافة المطالبات المتوقعة والمصاريف وأيضًا رد ربح عمى الشركة
 :  (158)حتساب أقساط التأمين منياإعمى اإلكتواري أخذ بعض األىداف في أثناء 

أن يكون القسط كافيًا لتغطية كافة الخسائر المتوقع حدوثيا وكذلك المصاريف والعمولة التي  .أ 
 تتحمميا شركة التأمين وكذلك عائد الربح حتى تستمر في عمميا وال تتعرض لضائقة مالية.

 مين متناسقًا مع التغطية التأمينية الممنوحة. أن يكون قسط التأ .ب 

 أن يكون قسط التأمين عاداًل. .ج 
 أن يكون قسط التأمن منافسًا حيث يساعد الشركة عمى اجتذاب العمالء.  .د 

 :  (159)وىى ىناك ثالث طرق أساسية لمتسعير بالنسبة لمممتمكات المسئولية
يقوم بو المكتتب لكل حالة من  التسعير التقديري: ىو المبني عمى التقييم الشخصي الذي -1

 حاالت وقوع الخسارة. 
 التسعير بالتصنيف: ىو وضع سعر واحد لألخطار المتشابية.  -2

                                                           
157
 . 37نتأيٍٍ ، يحًىد عبذ انرحٍى انذٌب ،أحكاو انتأيٍٍ ، دراست نعمذ ا.- 

 .261ـأحًذ شرف انذٌٍ، أحكاو انتأيٍٍ ، ص 2
3

 .319و، ص1997هاَىء انًانكً االسكُذري انتأيٍٍ اَىاعه انًعاصرة , , دار انعصًاء سىرٌا ,  -
4

و، 2006,  1اساسٍاث انتأيٍٍ بًفهىيها انُظري وانتطبٍمً  , دار انتىاصم انعربً، بٍروث، ط،يحًذ َاصر  -

 .197ص
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ستحقاق : بموجب ىذه الطريقة يتم تعديل قسط التأمين لممؤمن لو الواحد التسعير حسب اإل -3
شركة  بطريقة التصنيف بالزيادة أو النقصان، وذلك حسب حصيمة الخسائر التي تكبدتيا

 التأمين من تأمينات المؤمن لو موضوع البحث خالل فترة محددة.

 :(160)اآلتى ويتم تعديل قسط التأمين بالزيادة أو النقصان بناًء عمى

 دراسة مواصفات الممتمكات المراد التأمين عمييا. .أ 

 دراسة نتائج تأمينات المؤمن لو خالل عدة سنوات. .ب 

 سنة التأمينية.دراسة نتائج تأمينات المؤمن لو خالل ال .ج 
عمى شركات التأمين أن تحتفظ بأموال إحتياطية لمواجية اإللتزامات المستقبمية أو خالصة 

 .المطالبات التي قدمت ليا ولم يتم تسويتيا أو تسديدىا
 : سياسات التعامل مع الخطرنىالمطمب الثا

ل الخطر وما يترتب يقصد بسياسة إفتراض الخطر أن عمى متخذ القرار أن يقبإفتراض الخطر:  - 1
عميو من تحقق حوادث وما يترتب عمييا من خسائر قبواًل تامًا متحماًل جميع األعباء المترتبة عمى كل 
ذلك، وتعتمد ىذه السياسة عمى فمسفة إنعزالية تقرر أن عمى كل فرد أن يتحمل نتيجة قراراتو بنفسو 

الخطر قسرًا في بعض األحيان، كما وبدون إشراك غيره في تمك النتائج وتستعمل سياسة أفتراض 
يحدث بالنسبة لألخطار المعنوية وأخطار المقامرة، وطواعية في بعض األحيان األخرى وخاصة في 

 .(161)حالة ما إذا كانت الخسائر المتوقعة صغيرة الحجم أو محتممو
حب يقصد بسياسة نقل الخطر التعاقد عمى أن يتحمل طرف آخر غير الطرف صا: نقل الخطر - ب

الخطر والذي يتخذ القرار لخسارات التي تنتج عن تحقق حوادث معينة في نظير أن يقوم متخذ القرار 
بدفع أجرًا أو تكمفة الخطر إلى الطرف اآلخر ويترتب عمى عممية نقل عبء الخطر ىذه تخمص الفرد 

حتياط من أو المشروع من ظاىرة عدم التأكد أو الشك أو الخوف الذي ال يمكنو إفتراضو أو األ
 .(162)خسارتو

                                                           
160

انىسٍظ فً شرح لىاٍٍَ انعًم وانتأيٍُاث االجتًاعٍت فً انسىداٌ، ، يطبعت جايعت  ،عثًاٌ خهف هللايحًذ  - 

 .207و، ص1998 -هـ 1419انٍُهٍٍ، انطبعت انثانثت، 
161

 .321و، ص2002،  1االنتساياث انتعالذٌت فً عمىد وشركاث انتأيٍٍ ، ، دار انفكر انعربً ، بٍروث ، ط - 
162

دة انتأيٍٍ انعمباث وانحهىل،عبذ انعسٌس خهٍفت انمصار، انكىٌج ، يطبىعاث جايعت انكىٌج، إعا،يحًذ انسحٍهً  - 

 .33هـ ، ص1427، 2ط
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تتدخل سياسة نقل الخطر تدخاًل كبيرًا لتحد من إتخاذ قرارات سمبية في حياة األفراد 
والمشروعات فمن المعموم أن القرارات التي يترتب عمييا درجات خطورة عالية ييرب عادة األفراد من 

لخطر بتكمفة معقولة فإنيم إتخاذىا عن طريق تجنبيا فإذا ما وجدوا أماميم طرق مناسبة لنقل عبء ا
ويتم نقل الخطر من طرف إلى آخر عادة عن طريق ، يقبمون عمى إتخاذ قراراتيم بدون تردد أو خوف

تعاقد بينيما يترتب عميو تعيدات معينو بين صاحب الخطر األصمي بدفع تكمفة الخطر إلى الطرف 
لتي تحدث عند تحقق الحادث أو المنقول إليو الخطر الذي يتعيد ىو اآلخر بتحمل عبء الخسارة ا

الحوادث المنصوص عمييا في العقد، وتختص سياسة نقل الخطر عادة باألخطار اإلقتصادية 
الطبيعية في معظم األحوال وأخطار المضاربة، وخاصة أعمال التجارة والصناعة في بعض 

 . (163)األحيان
قميل الشعور بظاىرة يقصد بسياسة تخفيض الخطر ت(: Risk Reductionتخفيض الخطر) -ج 

عدم التأكد والشك الناتج عن إتخاذ القرارات، ويمكن الوصول إلى ىذه النتيجة عادة عن طريق التنبؤ 
بدقة كافية بإحتمال تحقق الظواىر الطبيعية المختمفة من ناحية، والتنبؤ بدقة كافية أيضًا بحجم 

وعمى ذلك فإن سياسة تخفيض الخطر الخسارة التي تنتج كل مرة عن تحقق الحوادث المشار إلييا، 
 . Accurate Predictionيتوقف نجاحيا عمى الوصول إلى طرق دقيقة لمتنبؤ 

وينتج عن سياسة تخفيض الخطر عن طريق التنبؤ الدقيق إحدى نتيجتين، فإما أنو يؤدي إلى 
ه إلى تجنب الخطر األعتقاد بأن الخسارة المالية المتوقعة كبيرة وتكرار حدوثيا مرتفع مما يؤدي بدور 

Risk Aversion  ما أنو يؤدي إلى اإلعتقاد بأن الخسارة المالية عن طريق عدم إتخاذ القرار، وا 
المتوقعة وتكرار حدوثيا محتممين ويمكن التعامل فييما في حدود اإلمكانيات المالية والنفسية 

 . (164)واإلجتماعية
اإلقتصادية الطبيعية البحتة كما أن تستعمل سياسة تخفيض الخطر عادة في معالجة األخطار 

بعض السياسات الفرعية فييا تعالج األخطار األقتصادية الخاصة بالمضاربة)األرباح أو المكاسب 
 . (165)المتوقعة( وخاصة بالنسبة لإلستثمارات

                                                           
163

 .351االنتساياث انتعالذٌت فً عمىد وشركاث انتأيٍٍ ، ، يرجع سابك، ص،يحًذ انسحٍهً  - 
164

 .234يعٍ عمم، انتأيٍٍ انصُاعً وإدارة انخطر، ص - 
165

 .351ساياث انتعالذٌت فً عمىد وشركاث انتأيٍٍ ، ، يرجع سابك، صاالنت،يحًذ انسحٍهً  - 
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ويمكن توضيح سياسة تخفيض الخطر من الناحية العممية بحالة أحد األفراد الذي يممك منزاًل قيمتو 
اآلف جنيو إذا بقي ىذا الشخص بمفرده وبمعزل عن أمثالو وكان إحتمال حدوث الحريق في  عشرة

المنازل المشابية لمنزلو واحد في األلف مثاًل لكانت درجة الخطورة لديو من ظاىرة الحريق مرتفعة 
تتراوح حيث أنو ال يمكن لو التنبؤ بدقة عن مستقبل منزلو فإذا وقع الحريق في المنزل كانت خسارتو 

بين خسارة بسيطو جدًا أو كبيره جدًا تصل إلى قيمة المنزل باكممو وىذا شئ ال يمكن أن يتحممو 
بسيولة أما إذا أنضم إلى األشخاص الكثيرين الذين ىم في نفس مركزه فإنو يسيل عمييم مجتمعين 

وع وكان التنبؤ بدقة أكثر فإذا فرض أن عددىم ألف شخص وكل منيم يممك منزاًل من نفس الن
إحتماالت الحريق واحد في األلف كما سبق أن ذكرنا فإنو من المنتظر أن يحترق منزل واحد من 

 األلف منزل وتكون أقصى خسارة ىي قيمة المنزل بالكامل وىي عشرة اآلف جنيو حيث أن: 
ل إحتما xعدد المنازل المحترقة  x)التوقع الرياضي( = قيمة المنزل  أجمال الخسارة المتوقعة

 الحريق 
10000 x 1000x 0.001 = 10.000 جنيو 

 عدد المالك ÷ ويكون نصيب كل مالك من الخسارة = الخسارة المتوقعة 
 جنييات 10=  1000÷  10.000

وبذلك تكون الخسارة المتوقعة بالنسبة لممالك الواحد عشرة جنييات وىو مبمغ يمكن تحممو إذا ما 
نفرادية، وىذا يؤدي إلى القول بأن درجة الخطورة قد انخفضت قورن بخسارتو المتوقعة في حالتو األ

إنخفاضًا ممحوظًا من حالة بقاء المالك منفردًا حيث أنو تمكن من التنبؤ بدقة من ناحية ومن تخفيض 
 الخطر من ناحية أخرى. 

 أن طريقة تجميع األخطار ىذه تحتم عمى أصحاب األخطار أن يشتركوا فيما بينيم في الدارسةرى ت
تحمل الخسارة المالية التي تقع من تحقق الحوادث التي يترقبونيا ويكون اإللتزام المالي دفع النصيب 
في الخسارة غير محدد مما يترتب عميو أن تكون تكمفة إدارة الخطر قبل وقوع الحادث غير موجودة 

 بمغ قيمتيا. أصاًل ولكن عمى صاحب الخطر أن يتحمل نصيبو في عبء الخسارة عندما تقع وميما ت
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من ظاىرة عدم التأكد الموجودة لدى صاحب الخطر وذلك عن حماية وعمى ذلك نظام التأمين 
أخطار معينة إلى الييئة التي تتعيد بتعويضو عن كل جزء من الخسارة المالية التي  طريق نقل عبء

 . (166)يتكبدىا
األخطار المجتمعة بغرض أن التأمين نظام لتحقق قانون األعداد الكبيرة عمى  ما سبقويتضح 

تخفيض قيمة الخسارة المالية ومن ثم نقل عبئيا عند حدوثيا وتحمميا، فأن التعويض الذي تدفعو 
 الخطر ليا.المعرضون لنفس  الييئة الخاصة بالتأمين لصاحب الخطر بتجميع األموال التي يدفعيا

ينقصيا الدقة الكافية  وواقع األمر أن طريقة تجميع الخطر تتم عندما تكون عممية التنبؤ
لحساب تكمفة الخطر مقدمًا، وعمى ذلك يستعاض عن ذلك بإقتسام الخسارة عند وقوعيا، اما إذا أمكن 
تكوين خبرة كاممة عن الخطر ومسبباتو والحوادث التي تنتج عنيا وما يترتب عمييا من خسارة مالية، 

كمفتو مقدمًا وقيام عمميات التأمين بانواعيا ففي ىذه الحالة التنبؤ بدقة تامة عن ناتج الخطر وحساب ت
 . (167)الدقيقة وخصوصًا التأمين التجاري

وتكمفة الخطر في طريقة التأمين تتحدد في قسط التامين الذي يدفعو صاحب الخطر مقدمًا 
إلى ىيئة التأمين التجاري وفي بعض أنواع التأمينات التجارية ال تعرف التكمفة بدقة في بداية التعاقد 
ولكن تدفع مقدمًا تكمفة ما تحت الحساب عمى أن يعاد النظر فييا في نياية المدة عمى ضوء التكمفة 

 . (168)الفعمية لألخطار المجمعة والمفروزة والمنوعة المنقولة إلى الييئة
 الوسائل الخارجية لحماية شركات التأمين من المخاطر: المبحث الثانى

 المطمب األول: اعادة التأمين
د شركة التأمين نفسيا أحيانا أمام طمب التأمين لمخاطر مركزة بحيث أن إمكانياتيا قد تج

المالية ال تسمح ليا بقبولو, وحتى ال تضيع متعاممييا تحتفظ بجزء في حدود طاقتيا وتحول الباقي إلى 
ه شركات تأمين أخرى أو إلى عدة شركات, و بالتالي توزع الخطر عمى عدة مّؤمنين, ويطمق عمى ىذ

العممية "بإعادة التأمين" تسمى شركة التأمين األولى بالمؤمن المباشر, بينما تمقب الشركة التي أعيد 
 التأمين لدييا بشركة إعادة التأمين. 

                                                           
166

 .107ص و2000رٌاض بطشىٌ ، انتأيٍٍ وإدارة انخطر، يعهذانذراساث انًصرفٍت عًاٌ ،األردٌ  -
167

 .437عمىد انغرر وعمذ انتأيٍٍ، ، يرجع سابك، ص -عبذ انرزاق أحًذ انسُهىري انىسٍظ - 
168

 ..249إدارة انخطر،، يرجع سابك، صانتأيٍٍ انصُاعً و ،يعٍ عمم - 
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إعادة التأمين وثيق الصمة واالرتباط بالتأمين من حيث النشأة والتطور، وكان ظيوره مع ظيور التأمين 
التأمين نتيجة حتمية لتطور التأمين وأصبح بفضل اهلل ثم بفضل  كما أشارت بعض المراجع، فإعادة

انتشار التأمين لبنة أساسية لحماية اقتصاديات الدول والمجتمعات من الكوارث والمخاطر، وبنيت فكرة 
إعادة  التأمين في صورتيا االختيارية األولى والتي اعتمدت بعض شركات التأمين كوسيمة لمتخمص 

  .(169)التى تفوق طاقتيا وكان ذلك فى دول حوض البحر المتوسط من زيادة المخاطر
طبيعة عمميات إعادة التأمين، ىى عبارة عن نظام اليدف منو تخفيض تالحظ الدراسة أن         

الخطر لممؤمن المباشر وشركة التأمين، وبعبارة أخرى فيو وسيمة عن طريقيا يستطيع المؤمن المباشر 
ستخدام عمميات إعادة التأمين تحويل الخطر)شراء التأم ين( بداًل من إفتراض الخطر)بيع التأمين( وا 

يؤدي إلى التوسع في عمميات المشاركة في تحمل الخطر ويجعل العمميات التأمينيو أكثر أمانًا 
 لممستأمن وكذلك لممؤمن المباشر. 

من خسائر فردية قد تزيد  وعادة تمجأ شركات التأمين المباشرة إلى أسموب إعادة التأمين لتحمى نفسيا
عن حد معين)ويسمى ىذا الحد بحد اإلحتفاظ(، ونتيجة لممنافسة تجبر شركات التأمين عمى قبول 
أخطار ذات مبالغ ضخمو حيث أن الشركات التي تحاول إصدار وثائق ال تزيد عن حد األحتفاظ ليا 

من المكاسب ألن الكثير من سوف تحدد فرصتيا في السوق إلى حد كبير وستفوت عمى نفسيا الكثير 
المستأمنين أو طالب التأمين يرغبون في تأمين ممتمكاتيم لدى مؤمن واحد وال يرغبون في تجزئ تأمين 
ممتمكاتيم لدى أكثر من شركة تأمين، باألضافة إلى ذلك فإن الكثير من السماسرة والوكالء يجدون أنو 

 . (170)ر واحد كبيرمن غير المناسب عمل العديد من الوثائق لتغطية خط
ميزة أخرى من مزايا إعادة التأمين عندما تقوم شركة التأمين المباشرة بعرض نوع معين جديد من 

تعرض ليا تالتأمين وال تعمم بنتائج التأمين في ىذا الفرع ولحماية نفسيا من الخسائر الجسيمة التي قد 
عقد التأمين ال يختمف ، و أمين في الحسبانفإن الشركة تقوم بإعادة التأمين حتى تأخذ شركات إعادة الت

في جوىره عن عقد إعادة التأمين إال من حيث كونو عقد إذعان بين المؤمن لو )وىو عمى الغالب 
الفريق المذعن الذي ال يممك خبرة شركة التأمين ومكانتيا المالية(، في حين أن معظم شركات التأمين 

ا حفظ مصالحيا حيال شركات إعادة التأمين فال يحتاج إلى تتمتع بالقدرة واإلمكانيات التي تتيح لي
 . (171)الحماية القانونية المتاحة لممؤمن ليم

                                                           
169
 .511يحًذ انفرفىر ، عمىد انتأيٍٍ وإعادة انتأيٍٍ، ص - 
170

 .27ألاسى َىال دور َشاط انتأيٍٍ فً انتًٍُت اإللتصادٌت، ، ص -
171

انصذٌك يحًذ احًذ انضرٌر انتأيٍٍ اإلساليً وانتأيٍٍ انتمهٍذي هم هُانك فروق ، ، انُذوة انفمهٍت االونى ، بٍج  - 

 .204و ، ص1987انتًىٌم انكىٌتى ، 
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 : (172)ومن أىم أسباب إعادة التأمين
الحماية: حيث ترغب شركات التأمين في التخفيف من عدم التأكد من حدوث الخسارة، حيث أن  - 1

لطمأنينة وراحة البال، وتسعى شركة التأمين أيضًا اليدف األساسي من التأمين ابتداًء ىو توفير ا
 لمحصول عمى الطمأنينة والحماية، ويتوافر ذلك من خالل إعادة التأمين.

التوازن واإلستقرار: تستخدم شركة التأمين إعادة التأمين أيضًا لتجنب التقمبات في تكمفة  - 2
االجتماعية، وبحدوث الكوارث الطبيعية المطالبات، إذ أن ىذه التكمفة تتأثر بالظروف االقتصادية و 

وبالمصادفات أيضًا، والتي ال تستطيع شركات التأمين السيطرة عمييا ولذلك تمجأ شركات التأمين إلى 
ستقرار أرباحيا خالل العام الواحد ومن عام إلى آخر.  إعادة التأمين من أجل أن تحافظ عمى توازن وا 

االستيعابية ىي الحد األقصى لممبمغ الذي تستطيع شركة  زيادة الطاقة اإلستيعابية: الطاقة - 3
التأمين أو إعادة التأمين االكتتاب بو دون تعريض ىامش مالئتيا المالية لمخطر. وتضطر شركات 
التأمين في كثير من األحيان قبول تأمينات تفوق قيمتيا الحد األقصى لطاقة الشركة اإلستيعابية، 

إعادة التأمين لزيادة طاقتيا االستيعابية، فتقبل األخطار الكبيرة الحجم  ولذلك تمجأ شركة التأمين إلى
 وىي مطمئنة ألن معيد التأمين سيقبل إعادة تأمين ما يزيد عن طاقتيا.

توفير الحماية ضد الكوارث: تتعرض شركات التأمين أحيانًا إلى خسائر كبيرة الحجم تنتج عن  - 4
لكبيرة في المصانع، أو عن كوارث الطيران، وتوفر إعادة التأمين الكوارث الطبيعية، أو االنفجارات ا

 حماية ضد مثل ىذه الكوارث من خالل تحمميا معظم الخسائر.
وعمى أية حال فإن أي نوع من أنواع التأمين يمكن أن يندرج تحت تقسيم آخر وىو الطريقة  

فاقية معينو مع شركة إعادة التأمين النسبية أو غير النسبية، فمثاًل قد يكون لدى المؤمن المباشر إت
وتحت ىذه اإلتفاقية فإن شركة التأمين المباشرة تقوم بإعادة جزء من عممياتيا إلى شركة إعادة التأمين 
حسب الشروط المدرجة في العقد، وفي ىذه الحالة تمتزم شركة إعادة التأمين بقبول الجزء الذي يعاد 

 التأمين عميو لدييا دون أية تحفظات.
أن عممية إعادة التأمين باستخدام الطريقة اإلختيارية تتوقف عمى قرار كال من شركة إعادة 
التأمين، وكذلك شركة التأمين المباشر حيث أن المؤمن المباشر يكون عميو إختيار شركة إعادة 

ؤمن التأمين التي عمييا القبول أو الرفض ليذا العرض، وعمومًا فإنو طبقًا ليذه الطريقة فإن الم
المباشر يحدد بالنسبة لكل عقد تأمين يحدد فيو الخطر وىل يحتاج إلى إجراء عممية إعادة التأمين 
وفي حالة قراره بإعادة التأمين فعميو أن يحدد الجزء المراد إعادة تأمينيو ثم يحاول إيجاد الشركة التي 
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 .84و ، ص1983أحكاو انتأيٍٍ فى انماَىٌ وانمضاء، ، جايعت انكىٌج ، ،احًذ شرف انذٌٍ  - 
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حق في قبول أو رفض العرض تقبل ىذا الخطر وتقوم بإعادة التأمين عميو ولشركة إعادة التأمين ال
 المقدم. 

اما الطريقة الثالثة والتي ىي عبارة عن مزيج من الطريقتين والتي تتطمب من المؤمن 
المباشر أن يعرض أخطار بعض العقود كما في حالة اإلتفاقيات ولكن يعطي شركة إعادة التأمين 

مراد إعادة التأمين عمييا، الحرية والحق في القبول أو الرفض لكل عقد من خطر من األخطار ال
إلعادة التأمين  Reinsurance Proportionalوعندما تتبع إتفاقية إعادة التأمين الطريقة النسبية 

%( مثاًل من الخطر المراد إلعادة التأمين عميو 70فإن شركة إعادة التأمين تفترض نسبة معينو)
شركة التأمين المباشرة %( من القسط الذي تتقاضاه 70وبالتالي تحصل الشركة عمى )

 .(173)%( من الخسائر في حالة تحقق الخطر70وتتحمل)
الحظ أن شركة التأمين تتحمل كثير من التكاليف التي ال تدخل في عممية إعادة التأمين يو  

من األعالنات والتسويق وخالفو ومقابل ىذا نجد أن الشركة المباشرة تحصل من شركة إعادة التأمين 
 ة التأمين مقابل كل خطر يعاد التأمين عميو. عمى عموالت إعاد

فإنيا تمزم شركة  Non Proportional Reinsuranceأما طريقة إعادة التأمين غير النسبية 
إعادة التأمين بدفع الخسائر التي تزيد عن حد معين متفق عميو، فمثاًل طريقة إعادة التأمين الزائد من 

طمب من شركة إعادة التأمين ان تقبل تعويض تت Excess Loss Reinsuranceesالخسائر 
الخسائر التي تزيد عن حد إحتفاظ شركة التأمين المباشر، فعمى سبيل المثال نجد شركات التأمين 
الصغيرة تقوم بإعادة التأمين لألخطار التي تزيد عن مبمغ معين لمعقد ويمكن ان تكتب شروط إعادة 

جنيو(  60000أنو إذا كان ىناك خطر مؤمن عميو بمبمغ)التأمين لكل عقد أو لكل حدث، ومعنى ذلك 
( 25000في عقد واحد فإنو يتم إعادة التأمين عمى المبمغ الذي يزيد عن حد إحتفاظ المؤمن المباشر)

جنيو( وىو عبارة 25000جنيو( فإن المؤمن المباشر يتحمل مبمغ) 40000فإذا حدثت خسارة مقدارىا)
جنيو( التي تزيد عن حد  15000ركة إعادة التأمين تتحمل مبمغ)عن حد األحتفاظ ليا لكل عقد وش

 .(174)إحتفاظ الشركة المباشر
أما بخصوص صور إعادة التأمين فاألسموب المتبع في التعامل بين شركات التأمين التجارية 
وشركات إعادة التأمين التجارية ىو أن شركة التأمين تدفع إلى شركة إعادة التأمين مجموع األقساط 

                                                           
 15ابراىيم عمي ابراىيم عبد ربو مبادىءالتأمين التجاري واالجتماعي النواحي النظرية، ص - 173
جييا شركات التأمين مع عمالئيا، ، ورقة بحثية مقدمة إلى سراج اليادي قريب اهلل ،المشكالت القانونية التي توا - 174

 .551ىـ، ص5151حمقة حوار حول عقود التأمين اإلسالمي ) معيد البحوث ( بنك التنمية اإلسالمي بجدة ، 
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المتفق عمييا، وتدفع شركة إعادة التأمين إلى شركة التأمين عمولة إعادة التأمين بالنسب التي يتفق 
عمييا مشاركة منيا في مصروفات إدارة شركة التأمين، ىذا األسموب غير سميم بالنسبة لشركة التأمين 

وفاتيا اإلدارية منيم، اإلسالمية، ألن شركة التأمين اإلسالمية تؤدى خدماتيا لممشتركين، وتأخذ مصر 
وليس عن طريق شركة إعادة التأمين، والن أخذ ىذه العمولة يجعل شركة التأمين اإلسالمية بمثابة 
المنتج لشركة إعادة التأمين التجارية، والمفروض أن يكون التعامل محصورًا بين شركة التأمين 

ن لممشتركين في شركة التأمين اإلسالمية وشركة إعادة التأمين التجارية بعقد مستقل، وال يكو 
 .(175)اإلسالمية صمة مع شركة إعادة التأمين التجارية

وجرى العرف في التأمين التجاري أن تحتجز شركة التأمين جزءًا من األقساط المستحقة 
لشركة إعادة التأمين لمقابمة األخطار غير المنتيية، وتدفع عنيا فائدة لشركة إعادة التأمين، وقد 

ة التأمين اإلسالمية السودانية ىذه المعاممة فمم تحتفظ باحتياطات أول األمر، ثم وافقت تجنبت شرك
بعض شركات إعادة التأمين لمشركة اإلسالمية باالحتفاظ من غير أن تدفع عنيا فائدة، ثم تم االتفاق 

ليا نسبة مع شركة إعادة التأمين عمى أن تستثمر الشركة ىذه االحتياطات بالطرق المشروعة، وتدفع 
  .(176)من الربح

خالصة يجب عدم الخمط بين عمميات إعادة التأمين بالمعنى المشار إليو، وفكرة المشاركة في 
التأمين حيث أن المشاركة في التأمين تضع كل مشترك في عممية التأمين أمام مسئوليتو بصفة مباشرة 

زع التعويضات طبقًا لنسبة مبمغ مع المؤمن لو وذلك في حدود معينة في مبمغ التأمين الكمي، وتو 
تأمين كل شريك تأميني إلى المبمغ الكمي لمتأمين المتفق عميو والذي عمى أساسو تم تحديد التزام 
المؤمن لو بدفع أقساط معينة والذي عمى أساسو أيضًا تتم التعويضات وفي حدوده، وعمومًا يمكن 

نسبيو فإنو يمكن تطبيق ذلك وفقًا لطريقة إعادة القول انو سواًء أكانت طريقة التأمين نسبيو أو غير 
 التأمين اإلختيارية أو اإلتفاقية.

  المطمب الثانى : نظام تأمين الواجهة
جاء  تأمين الواجية كأسموب لمجابية القواعد الرقابية التي تنص عمى ضرورة تأمين األخطار 

ني، إن ابتداع ىذا األسموب في لدى شركة محمية مرخص ليا  حماية لسوق التأمين ولالقتصاد الوط

                                                           
، الصديق محمد األمين الضرير،التأمين تقــويم المـسيـــرة النظريــة والتطبيقيـة، جامعة الخرطوم، طبعة تمييدية - 175
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التأمين يرجع في البداية إلى رغبة الشركات الكبرى العابرة لمقارات في إقرار نظام تأمين شامل وذلك 
 .(177)بفرض تأمين الواجية عمى شركة مقيمة مقابل عمولة تمرير العممية عن طريقيا

 / تأمين الواجهة والمؤمن له :1
ستجابة لمقتضيات القواعد المنظمة ة يمكن المؤمن لو من اإلعتماد أسموب تأمين الواجيإإن  

ستفادة من لمتأمين ببمد النشاط وذلك بإبرام عقد تأمين مع شركة مرخص ليا بذلك البمد وبالتالي من اإل
ضمن تأمين الواجية تحويل القسط األكبر مما دفعو من معاليم تجميع خدمات المؤمن المحمي، كما ي

لمقبوضة أو إلى معيد التأمين الذي اختاره والذي يثق في قدراتو، ومن خالل ما تأمين إلى الشركة ا
 .(178)سبق يتضح أن أسموب تأمين الواجية يصب في مصمحة المؤمن لو

 / تأمين الواجهة والمؤمن المباشر :6
إن المجوء إلى تأمين الواجية  يعبر عن عدم الثقة بكفاءات الشركات المحمية  وكذلك عن  
تحويل الحصة الكبرى من أقساط التأمين خارج البمد، كما أنو من ىذا المنطمق يكرس تفاقم  رغبة في

التأمين بأسموب الواجية قمة الخبرة والميارات اإلكتتابية من خالل عدم اتاحة الفرص لكوادر الشركات 
 المحمية لمتعامل مع ىذه النوعية من العمميات ذات الشروط الفنية المعقدة.

ن بأسموب الواجية يقمص من دور شركات التأمين المحمية لتكون عبارة عمى وسيط إن التأمي
يتقاضى عمولة كثيرا ما تكون زىيدة دون أن تتمكن من اإلحتفاظ بقسط مقابل ما تتحممو من عبء 

تفاقيات إعادة التأمين، إإضافة إلى أن ىذا األسموب ال يمكنيا من تطوير حجم أقساطيا التي تمول 
سموب الواجية من شأنو أن يحمل الشركة المحمية مسؤولية قانونية كبيرة في حال إفالس كما إن أ

الشركات التي تحال إلييا جميع األقساط تحت تغطية إعادة التأمين والتي ضمنيا دون أي معرفة 
بطاقاتيا المالية ودون أن يحتفظ بحصة من األقساط عمى أساس الضمان كما ىو الحال بالنسبة 

 .(179)تفاقيات إعادة التأمين العاديةإت التي تشمميا عمميات اإلعادة ضمن لمعمميا
إن العبء الكبير الذي تتحممو الشركات المحمية التي تقبل أن تكتب عقد تأمين بأسموب 
الواجية، مقابل عمولة ضعيفة، ورغم ذلك نالحظ أن بعض الشركات المحمية تقبل ىذا النوع من 

جامحة في تطوير رقم معامالتيا لمظيور في مظير شركة كبيرة قصد العمميات وذلك نتيجة رغبة 
التعريف بنفسيا عمى مستوى السوق المحمي والعالمي ليدف أن تصبح معروفة لدى معيدي التأمين 

                                                           
 .  1001مؤتمر آفاق التأمين العربي والواقع اإلقتصادي الجديد، دمشق، سوريا،  - 177
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الكبار، كما يمكن تفسير رغبة ىذه الشركات في القيام بيذه العمميات دون إعارة اىتمام بالمخاطر التي 
ضعف قدراتيا الفنية والمالية التي ال تمكنيا من االحتفاظ بحصة لحسابيا توضع عمى كاىميا ب

 الخاص.
إن تفاقم ىذه الظاىرة وخطورتيا تدعمت عندما  أصبح تأمين الواجية يشمل كذلك العمميات 
يرادية تشجع عمى ذلك نتيجة لمضغط الذي تمارسو  العادية والصغيرة نتيجة ما توفر من أرضية وا 

ة لمقارات من خالل العديد من الوسطاء الدوليين، ومما سيل ذلك ضعف القاعدة المالية الشركات العابر 
والفنية لدى العديد من الشركات المحمية وكما قد يعزى ىذا إلى من رغبة ىذه الشركات في الربح 
السيل والحيني عمى حساب التفكير في تعزيز المكانة المالية لشركاتيم وتعزيز قدراتيا الفنية، 

 اإلحتفاضية.و 

 / تأثير تأمين الواجهة عمى سوق التأمين المحمي :3
لقد اعتمدت أغمب بمدان العالم ضمن آليات الرقابة ضرورة أن يكون تأمين مخاطر أي نشاط 

 لدى شركة محمية وذلك لعديد االعتبارات من أىميا :
كة خاضعة حماية مصالح المؤمن لو وكل من يتضرر من حادث إذ يتم التعويض من طرف شر  .أ 

لقانون البمد الذي تتعاطى فيو النشاط وذلك قصد ضمان التعويض في أسرع وقت وبما يتماشى 
 مع القانون المنظم لممينة.

 سيولة مراقبة الشركات المؤمنة لضمان اإللتزام بتعيداتيا تجاه المؤمن ليم واإلقتصاد الوطني. .ب 

 أقساط التأمين إلى خارج البمد. تدعيم الطاقة اإلحتفاظية  لمسوق الوطني لمحد من تحويل .ج 

 .(180)تدعيم دور قطاع التأمين ليساىم أكثر في تطوير اإلدخار الوطني .د 

لقد جاء أسموب تأمين الواجية مخالفا وناسفا لجميع ىذه األىداف، وأمام وجاىة مبدأ " التأمين 
د اإلقتصادية والتي لدى شركة محمية " الذي جاء لحماية صناعة التأمين ولإلستجابة لجممة ىذه األبعا

اتفقت عميو كل بمدان العالم باشتراطيا ضرورة التأمين لدى شركة محمية، يمكن تعريف تأمين الواجية 
 بأنيا آلية لمتحايل عمى القانون.  

ضافة   ومن ىنا تتضح خطورة ىذا األسموب لمتأمين الذي تفاقم خاصة في البمدان النامية، وا 
المية الضغط عمى بعض األسواق لمنحيا إمكانية التأمين خارج إلى ىذا تعمد بعض الشركات الع

ن كانت ال تندرج ضمن أسموب التأمين الواجية  السوق، كما ال بد أن نشير إلى تفاقم العمميات التي وا 
المباشر أصبحت تشابو ىذا األخير اعتبارا وانيا تدخل تحت طائمة إعادة التأمين االختياري الكمي 

                                                           
180

 - http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=27 (Consulté le 22-10-2011) 



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - والبحوث للدراسات األبيض النيل مجلة
 
241 

حصة، نتيجة لضعف الطاقة اإلحتفاظية أو الطاقة المالية أو نظرا الستثناء  دون االحتفاظ  بأي
 .(181)العممية من اإلتفاقية التعاقدية إلعادة التأمين ولمحد من قدرة الشركات المحمية لألسواق النامية

ابتدع وسطاء التأمين العديد من التعقيدات في نوعية العقود التي تدخل تحت مظمة " عقود 
لكل ما لم يرد ضمن االستثناءات وأصبحت ىذه العقود "العممة " المتداولة  لمحد في آن واحد شاممة " 

من أقساط التأمين التي كانت تدفع بطريقة عقد لكل صنف تأمين وتعويضيا بقسط إجمالي مقابل 
ونظرا لعدم العقد " الشامل ".كما انو اعتبارا ان ىذه النوعية من العقود ال تشمميا التفاقمات العادية، 

اإلقدام عمييا من طرف بعض المعيدين يطرحيا الوسيط الدولي في السوق مع ضمان تغطيتيا عمى 
 مستوى إعادة التأمين، وتكون بذلك شكال من تأمين الواجية.

 / محدودية آليات الوقاية من مخاطر تأمين الواجهة :4
ستجابة مين الواجية كوسيمة إللوجوبية التأمين لدى شركة تأمين محمية، جاء أسموب تأ نظراً 

ليذا الشرط القانوني متغافال عمى شرط ضرورة تكوين مدخرات فنية كافية لتسديد كامل التعيدات 
المناطة  بعيدة الشركة المحمية خاصة وأن أسموب الواجية ال يمكنيا من االحتفاظ بحصة من أقساط 

بالوضعية المالية لمعيد التأمين، عمما وان لعدم معرفتيا  شتراط ضمان نظراً إتأمين، إضافة إلى عدم 
المسؤولية تبقى كميا عمى عاتق الشركة المحمية أمام القانون رغم ما تضمنو بعض شركات الواجية 

 .(182)من بنود تعفييا من المسؤولية عندما ال يفي معيد التأمين الذي فرضو عمييا المؤمن لو بالتزاماتو
عتبارا لخطورة ىذا األسموب لمتأمين عمى سوق ا  لتفادي تأمين الواجية و أمام محدودية التراتيب القانونية 

ستنباط آليات جديدة فعالة وتدعيم الرقابة لمنع ىذا األسموب إالتأمين وعمى اإلقتصاد الوطني، يتأكد 
 من التأمين.

                                                           
   5111لجات وآثارىا عمى صناعة التأمين العربية، القاىرة، مصر، أوراق ندوة إتفاقية ا - 181
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