
علي���ه دون أن يلت���زم حياله���ا بأكث���ر 
مم���ا تلتزم ب���ه هي حي���ال المؤمن له. 
كما تلتزم ش���ركة التأمي���ن بأن تدفع 
لمعي���د التأمي���ن الج���زء المتفق عليه 
بينهما من االقساط التي تستوفيها 
م���ن المؤم���ن ل���ه وذل���ك وف���ق العقد 
الش���امل المبرم بينهما. على أن دفع 
التعوي���ض ف���ي ح���ال وق���وع الح���ادث 
المؤمن منه ال يش���كل االلتزام األوحد 
الملقى على عاتق معيد التأمين إنما 
علي���ه أن يدف���ع إل���ى ش���ركة التأمين 

عمولة تقابل النفقات اإلدارية أيضًا.
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بعد تشعب وتطور أعمال التأمين، وكبر حجم التغطيات التأمينية، فقد وجدت الحاجة، لتأمين مثل هذه 
األخطار المؤمنة، زيادة في األمان واالطمئنان، ولعل الهدف من إعادة التأمين بشكل مباشر؛ هو حماية 
شركات التأمين من الخسائر المحتملة الحدوث لوثائقها وذلك عن طريق تحويل تلك الخسائر إلى معيد 
للمعيد، وهو ما دفع شركات  التأمين( مقابل قسط تدفعه  )أي استرداد خسائرها من معيد  التأمين 
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التأمين نشأته، أسبابه وأهم األساليب المستخدمة إلعادة التأمين.
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تعريف إعادة التأمين

 يع���رف إع���ادة التأمي���ن بأن���ه اتفاقي���ة يض���ع بموجوبها 
المؤمن أو المتنازل على عاتق شخص معيد التأمين أو 
المتنازل له جمي���ع األخطار المؤمن عليها أو جزء منها. 
أي تحوي���ل كام���ل قيمة التأمي���ن الذي تكتتبه ش���ركة 
تأمي���ن في بادئ األمر أو جزء من قيمة هذا التأمين إلى 

شركة تأمين أخرى. 

إع���ادة التأمي���ن ه���ي: إعادة تأمي���ن الخط���ر المؤمن مع 
المؤم���ن المعيد، فهي عق���د تأمين جديد بين المؤمن 
والمؤمن المعيد. وبمعنى آخر تسعى شركات التأمين 
إل���ى تحميل عبء التعويض عن خطر معين أكبر عدد 
من الش���ركات، وذلك مقابل إقتس���ام أقس���اط التأمين 
معه���م بنس���بة مس���اهمتهم ف���ي التعوي���ض. وهذا 

م���ا يطلق عليه إع���ادة التأمين. وهو ال يخ���رج عن كونه 
تأمين���ًا تعق���د ش���ركة التأمي���ن )المؤمن األصل���ي( لدى 
ش���ركة أخ���رى )معي���د التأمين( م���ن األخط���ار المتمثلة 
بالتعويضات التي قد تضطر لدفعها خالل مدة معينة 
مقابل تنازلها للشركة المذكورة عن جزء من األقساط 
الت���ي يس���توفوها من عمالئه���م ناقص���ًا العمولة التي 
تقاب���ل نفقات التعوي���ض عن األضرار ونس���بة من الربح 

الذي يحققه معيد التأمين لقاء هذه العملية.

نشاة فكرة إعادة التأمين

لق���د لجأ اإلنس���ان إل���ى ع���دة وس���ائل لتغطي���ة األضرار 
الناتج���ة ع���ن المخاط���ر الت���ي تصيب���ه في حيات���ه منها 
اإلدخ���ار، التضاف���ر، لكن تبي���ن مع مرور الزم���ن أنها غير 
كافي���ة لمواجه���ة م���ا يتع���رض ل���ه فاهتدى إل���ى فكرة 
جدي���دة تقوم على أس���اس تضامن الجماع���ة وهدفها 
األساس���ي التعاون على تغطية الضرر التي قد يصيب 
أح���د أفراد الجماعة، فتضم���ن له األمن واألمان، ومن هنا 

اشتقت كلمة التأمين. 

وبما أن المفهوم األساس���ي الذي يس���تند إليه التأمين 
هو توزيع الخس���ارة على أكبر ق���در ممكن وفقا لقانون 
األع���داد الكبي���رة، فتق���وم ش���ركة التامي���ن بتحصي���ل 
أقساط من أعداد كبيرة من المؤمن لهم، وكلما كانت 
األعداد كبيرة واألخطار المؤمن عليها متش���ابهة كلما 
نجحت ش���ركة التأمين ف���ي تحقيق هدفه���ا بكل دقة 

وإتق���ان، ولما كان م���ن الصعب في الحي���اة العملية ألي 
ش���ركة تأمين أن تحص���ل على هذا الع���دد الكبير جدا 
فهي تلجأ إلى إع���ادة التأمين تطبيقا لمفهوم األعداد 
الكبيرة القتس���ام الخس���ائر، وبهذه الطريقة تستطيع 
ش���ركة التأمين أن تتوس���ع في قبول األخطار الضخمة؛ 
ب���أن تحتف���ظ لنفس���ها بجزء من تل���ك األخط���ار وتعيد 
تأمين الج���زء الباق���ي المتبقي الذي يزيد ع���ن قدرتها، 
وم���ن هن���ا نش���أت فك���رة إع���ادة التأمين لتحقي���ق هذا 

الغرض.

وتعتبر إعادة التأمين من الوس���ائل الهامة التي تمكن 
ش���ركات التأمي���ن م���ن التوس���ع ف���ي قب���ول العمليات 
التأمينية حيث أن شركة التأمين تحد من مسؤوليتها 
عن���د تحقق األخط���ار المؤمن عليها وذل���ك بأن تحتفظ 
لنفس���ها بجزء من األخطار التي تقبلها وتس���ند الجزء 
اآلخر إلى شركة أو شركات أخرى، فشركة التأمين مهما 
بل���غ رأس مالها واحتياطها فلن تس���تطيع االس���تغناء 
عن عملية إعادة التأمين، حيث أن بعض األخطار كبيرة، 
وعملي���ة إع���ادة توزي���ع األخط���ار إل���ى الش���ركات األخ���رى 
ض���روري لش���ركة التأمي���ن لك���ي ال تتحم���ل ع���بء ذلك 
الخط���ر وحدها. وهكذا تس���مى الش���ركة التي تس���ند 
عملياتها إلى ش���ركة أو شركات أخرى بالهيئة المعيدة 
للتأمي���ن أو الهيئ���ة المتنازل���ة أو المؤم���ن المباش���ر أما 
الش���ركة القابلة المعاد التأمين لديها تس���مى ش���ركة 
إع���ادة التأمين أو الهيئة المش���ترية أو المعيد التأمين 

أو الهيئات الضامنة.

وكذا تستطيع الش���ركات المعيدة للتأمين أن تتوسع 
ف���ي قبول العملي���ات المختلفة مما يزيد مس���ؤوليتها 
ولذلك تحفظ لنفس���ها بجزء من األخطار وتعيد تأمين 
الج���زء اآلخ���ر الذي يزيد ع���ن قدراتها إلى ش���ركات أخرى 
وفي بعض األحيان قد تقوم شركات التأمين التي اعاد 
التأمين لديها بإعادة التأمين لدى ش���ركة ثالثة وبذلك 
يصبح موقفها من الشركة الثالثة مثل موقف المؤمن 
األصلي وتسمى هذه الحالة التأمين على إعادة التأمين 

. )Retrocession(

وق���د ب���دأت الحاجة الملحة إلى ش���ركات إع���ادة التأمين 
منذ القرن التاسع عشر الميالدي بعد أن انتشر التامين 
انتش���ارا كبي���را، ف���ي البداي���ة ل���م تكن هناك ش���ركات 
متخصصة إلعادة التأمين، وإنما كانت الشركات العادية 
للتامين تقوم بها، وقد بدأت في مجال التأمين البحري 
س���نة 1370م لكن الممارس���ة الحقيقية والتي اتسمت 
بالتنظي���م وتوافر القواعد الفنية بدأت عندما انش���ئت 
أول ش���ركة ألمانية متخصصة إلعادة التأمين في كولن 

عام 1853م، ثم انتشرت فيما بعد في العالم. 

خصائص وأحكام عقد إعادة التأمين

إن اإللت���زام التعاقدي بين ش���ركة التأمي���ن والمؤمن له 
يماث���ل ذل���ك اإللت���زام المتمثل بالعق���د المب���رم مابين 
ش���ركة التأمي���ن والمعي���د ولكن كالهم���ا منفصل عن 
اآلخ���ر حيث لعقد إع���ادة التأمين خصائص تش���به عقد 
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تحافظ على توازن واستقرار أرباحها خالل العام الواحد 
ومن عام إلى آخر.

3 - زيادة الطاقة االستيعابية: إن الطاقة االستيعابية 
هي الحد األقصى للمبلغ الذي تستطيع شركة التأمين 
أو إع���ادة التأمي���ن االكتت���اب ب���ه دون تعري���ض هام���ش 
مالءتها المالي���ة للخطر. وتضطر ش���ركات التأمين في 
كثي���ر م���ن األحيان قب���ول تأمينات تف���وق قيمتها الحد 
األقصى لطاقة الشركة االستيعابية، ولذلك تلجأ شركة 
التأمين إلى إعادة التأمين لزيادة طاقتها االستيعابية، 
فتقبل األخطار الكبيرة الحجم وهي مطمئنة ألن معيد 

التأمين سيقبل إعادة تأمين ما يزيد عن طاقتها.

4 - توفيــر الحمايــة ضد الكــوارث: تتعرض ش���ركات 
التأمي���ن أحيان���ًا إل���ى خس���ائر كبي���رة الحج���م تنتج عن 

الكوارث الطبيعي���ة، أو االنفجارات الكبيرة في المصانع، 
أو عن كوارث الطي���ران، وتوفر إعادة التأمين حماية ضد 

مثل هذه الكوارث من خالل تحملها معظم الخسائر. 

 أساليب إعادة التأمين

 1 - إعادة التأمين االختياري:

إن إع���ادة التأمي���ن االختياري ه���ي إحدى أس���اليب إعادة 
التأمين التي تستخدم عندما تتجاوز المبالغ المطلوب 
التأمي���ن عليه���ا ح���دود الطاق���ة االس���تيعابية لش���ركة 
التأمي���ن الت���ي تق���وم باالكتتاب، وتج���ري عملي���ة إعادة 
التأمي���ن هذه لكل حالة على حدى، حيث تقوم ش���ركة 
التأمين بمراس���لة ع���دد من معي���دي التأمين للحصول 
على موافقة وس���عر مناس���ب للتغطي���ة المطلوبة. وال 
تكون ش���ركة التأمين في هذا الن���وع من اإلعادة ملزمة 
بإس���ناد التأمين المطل���وب تغطيته إل���ى معيد تأمين 
معي���ن، وال يك���ون معي���د التأمي���ن ملزم���ًا بالموافق���ة. 
فعرض عملية إعادة التأمين من قبل المؤمن المباش���ر 
تك���ون اختيارية، وقبول عملية إع���ادة ضمان خطر ما أو 
رفض���ه تك���ون اختيارية أيضا م���ن قبل معي���د التأمين، 
حي���ث ال تلزمه رابطة قانونية في حالة القبول أو الرفض 
ومن هنا جاءت تسمية إعادة التأمين االختياري، ويمكن 
اللج���وء إل���ى ه���ذه الطريقة ف���ي التأمي���ن البح���ري، أما 

التأمين البري فهي نادرة.

التأمين األصلي: 

1 - إن عق���د إع���ادة التامي���ن )ملزم لجانبي���ه( حيث يتبع 
المعي���د ش���ركة التأمي���ن ف���ي اجراءاته���ا ف���ي اإلص���دار 
والتعوي���ض ولكن���ه ليس من عق���ود اإلذع���ان كما في 

عقد التأمين األصلي.

2 - )عقد رضائي( حيث يتم اس���ناد األخطار إلى المعيد 
الت���ي تقع ضم���ن اطار االتف���اق بين الطرفين )الش���ركة 

والمعيد(.

3 - )عق���د احتمال���ي( ألن وقوع الضرر قائم على أس���س 
احتمالية.

4 - )عقد تجاري( شأنه كسائر العقود التجارية األخرى.

5 - )عق���د تعويض���ي( اإليف���اء باإللتزام���ات عن���د تحق���ق 
األخطار المؤمن عليها.

6 - )م���ن عقود حس���ن الني���ة المتناه���ي( أي إدالء كافة 
الحقائق الجوهرية عن األخطار المؤمنة والمعاد تأمينها 
وع���دم اخفاء أي���ة معلومات ضرورية عل���ى المعيد عند 

اإلصدار والتعويض.

فعق���د التأمي���ن ال يختلف ف���ي جوهره عن عق���د إعادة 
التأمي���ن إال م���ن حيث كونه عقد إذع���ان بين المؤمن له 
)وهو عل���ى الغالب الفريق المذعن ال���ذي ال يملك خبرة 
ش���ركة التأمين ومكانتها المالية(. في حين أن معظم 
ش���ركات التأمين تتمتع بالقدرة واإلمكانيات التي تتيح 

لها حف���ظ مصالحها حيال ش���ركات إع���ادة التأمين فال 
يحتاج إلى الحماي���ة القانونية المتاحة للمؤمن لهم. وال 
تختلف أحكام عقد إعادة التأمين عن عقد التأمين من 
حيث ش���روطه وآثاره، وال س���يما من حيث إعتماده على 
حس���ن نية الفريقين وبطالنه ف���ي حال إرتكاب أحدهما 
الغش أو الخداع بحق المتعاقد اآلخر أو التصريح الكاذب 
أو كتم المعلومات حول حقيقة الخطر، والتزام المؤمن 
ل���ه بإط���الع ش���ركة التأمين عل���ى األمور الت���ي تتيح لها 
تقدير المخاطر أو تؤدي إلى زيادتها أو تحميل الش���ركة 

مسؤولية الحادث.

أسباب إعادة التأمين

1 - الحماية: حيث ترغب شركات التأمين في التخفيف 
م���ن عدم التأك���د من حدوث الخس���ارة، حيث أن الهدف 
األساس���ي م���ن التأمين ابت���داًء ه���و توفي���ر الطمأنينة 
وراح���ة البال، وتس���عى ش���ركة التأمين أيض���ًا للحصول 
عل���ى الطمأنينة والحماي���ة ويتوافر ذلك من خالل إعادة 

التأمين. 

2 - التوازن واالستقرار: تستخدم شركة التأمين إعادة 
التأمين أيضًا لتجنب التقلبات في تكلفة المطالبات، إذ 
أن هذه التكلفة تتأثر بالظروف االقتصادية واالجتماعية، 
وبحدوث الكوارث الطبيعية وبالمصادفات أيضًا، والتي 
ال تس���تطيع ش���ركات التأمين الس���يطرة عليها ولذلك 
تلج���أ ش���ركات التأمين إلى إع���ادة التأمين م���ن أجل أن 
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مساوىء إعادة التأمين االختياري: 

	•عدم التأكد من إمكانية الحصول عليه حيث أن معيد 
التأمي���ن غير ملزم بقب���ول التأمين ال���ذي تعرضه عليه 
ش���ركة التأمين، وخصوصًا إذا كان���ت نتائج نوع التأمين 

المطلوب إعادته سيئة بالنسبة لمعيدي التأمين. 

	•التأخي���ر إذ أن ش���ركة التأمي���ن ال تس���تطيع أن تص���در 
وثيق���ة التأمين المطلوبة فورًا، بل عليها االنتظار لحين 

ورود موافقة معيد التأمين عليها. 

2 - إعادة التأمين االتفاقي:

يعن���ي إعادة التأمي���ن االتفاقي أن ش���ركة التأمين التي 
يت���م التأمي���ن لديها في ب���ادئ األمر تقوم بإس���ناد جزء 
من هذا التأمين إل���ى معيد التأمين الذي يتوجب عليه 
قبول ما يس���ند إليه من تأمي���ن، وذلك بالطبع بموجب 

اتفاقي���ة تعق���د بين ش���ركة التأمي���ن ومعي���د التأمين. 
فإذا كان التأمين المس���ند يقع ضمن ش���روط االتفاقية 
المعقودة، يتم قبوله بش���كل تلقائ���ي من قبل معيد 
التأمين، أي أنه يتم إعادة تأمينه دون مراسالت مسبقة 
هدفه���ا أخذ الموافقات لكل حالة عل���ى حدى. ويعتمد 
معي���د التأمين فيم���ا يتعلق بإع���ادة التأمي���ن االتفاقي 
على قرارات الش���ركة المس���ندة في االكتت���اب أي قبول 
أو رف���ض التأمين���ات التي يطلبها طالب���و التأمين. وقد 
تقوم ش���ركة التأمين المسندة بقبول تأمينات بأسعار 
وشروط غير مناسبة، األمر الذي يؤدي إلى نتائج سلبية 
بالنس���بة لمعيد التأمين، فيضطر معي���د التأمين في 
مث���ل ه���ذه الحالة إل���ى إلغ���اء االتفاقي���ة المعق���ودة مع 

الشركة المسندة للتأمين. 

أقسام اتفاقيات إعادة التأمين االتفاقي:

• االتفاقيات النسبية: 

تقوم شركات التأمين المسندة بموجب هذا النوع من 
اتفاقي���ات إعادة التأمي���ن بتحديد الحصة الت���ي تريد أن 
تتحملها من حجم التأمين المكتتب به، ومن ثم تسند 
الرصي���د المتبقي إلى معيد التأمين. وقد يتم االس���ناد 
إل���ى أكثر من معيد تأمي���ن واحد، ويتم توزيع أقس���اط 
التأمي���ن والخس���ائر المترتب���ة بالتناس���ب بي���ن ش���ركة 
التأمي���ن وش���ركة أو ش���ركات إع���ادة التأمي���ن. وتتلقى 
ش���ركة التأمين عمول���ة من معيد التأمي���ن على كامل 

قسط التأمين الذي يمثل حصة المعيد. 

ويقع ضمن االتفاقيات النس���بية إلعادة التأمين النوعان 
التاليان: 

- اتفاقية المشاركة: وتكون حصة شركة التأمين المسندة 
فيها على شكل نسبة مئوية محددة مثل  10 % أو 20 % 

من قيمة كل وثيقة تأمين يتم االكتتاب بها. 

- اتفاقي���ة الفائض: وتكون حصة ش���ركة التأمين فيها 
مح���ددة بمبل���غ معين وليس بنس���بة مئوي���ة. وتدعى 
حص���ة ش���ركة التأمي���ن »خ���ط«، وتك���ون حص���ة معي���د 
التأمي���ن مكون���ة م���ن أضع���اف ه���ذا الخط مثل عش���رة 

خطوط أو أكثر. 

• االتفاقيات غير النسبية: 

ويرتك���ز ه���ذا النوع م���ن اتفاقي���ات إع���ادة التأمين على 
الحص���ة الت���ي تري���د ش���ركة التأمي���ن أن تتحمله���ا من 
الخس���ائر. وليس على الحص���ة التي ترغب في االحتفاظ 
به���ا من قيمة التأمين. ويوافق معيد التأمين في مثل 
ه���ذه االتفاقيات عل���ى تعويض الخس���ائر التي تزيد عن 
ح���د معي���ن يتم االتف���اق علي���ه.  ويحدد معي���د التأمين 
األقس���اط التي يتوجب استيفاؤها من ش���ركة التأمين 
مقاب���ل التغطي���ة الممنوح���ة له���ا والت���ي يتوج���ب أن 
تك���ون كافية لتغطية الخس���ائر المتوقعة والمصاريف، 
باإلضاف���ة إلى بعض الربح.  وتكون هذه األقس���اط على 
ش���كل نس���بة مئوية م���ن األقس���اط التي تس���توفيها 

شركة التأمين عن نوع التأمين المطلوب إعادة تأمينه، 
وتنقسم هذه االتفاقيات إلى نوعين: 

- اتفاقي���ة تجاوز أو زيادة الخس���ارة: وه���ي اتفاقية إعادة 
تأمين توافق شركة التأمين بموجبها على تحمل مبلغ 
معي���ن من الخس���ائر الناتج���ة عن الح���دث الواحد فقط، 
ويتحم���ل معيد التأمين ما تبقى من الخس���ائر عن هذا 

الحدث الواحد ولغاية حدود معينة أيضًا.

- اتفاقي���ة وقف الخس���ارة: وتوفر ه���ذه االتفاقية حماية 
لكامل محفظة شركة التأمين من نوع معين من أنواع 
التأمين بدالً من التركيز على الحدث الواحد فقط.  فإذا 
تجاوز معدل الخسارة في ذلك النوع من التأمين نسبة 
مئوي���ة معينة، يق���وم معيد التأمين بدف���ع ما يزيد عن 
هذه النس���بة ولغاية حد معين أيضًا. ومعدل الخسارة 
ه���و المجم���وع الكل���ي للتعويض���ات خالل فت���رة معينة 

منسوبًا إلى األقساط خالل الفترة ذاتها. 

آثار إعادة التأمين

إن إع���ادة التأمي���ن ال تخ���رج ع���ن كونه���ا عق���د تأمي���ن 
مب���رم بين ش���ركة التأمي���ن و معيد التأمي���ن ويجب أن 
يس���توفي جميع ش���روط عقد التأمي���ن، وله نفس عقد 
التأمي���ن األصل���ي كأن يتن���اول التأمين م���ن الحوادث أو 
المس���ؤولية المدني���ة أو النقل أو الحي���اة فيلتزم معيد 
التأمي���ن بأن يدفع لش���ركة التأمي���ن التعويض المتفق 


