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مستخلص:
َ
تناولت هذه الدراسة دور إعادة التأمين في تغطية التزامات شركات التأمين تجاه ال ُـمؤ َمن لهم ،والتي تتمثل أساسا في
َ
َُ
للمؤ َمن لهم بعد تحقق الخطر ال ُـمؤ َمن ضده .وقد تم االعتماد في ذلك على
حجم التعويضات الفعلية الواجب دفعها
بعض أدوات التحليل المالي كنسبة األقساط المتنازل عنها ،نسبة مساهمة إعادة التأمين في التعويض وكذا نسبة
استرجاع إعادة التأمين لتحليل نشاط اإلعادة على مستوى الشركة الجزائرية للتأمينات  CAATللفترة (-0102
.)0102
َُ
ُ
وقد خلصت الدراسة إلى أن الشركة تس ِند في المتوسط حوالي  %21من مجموع األقساط املحصلة إلى معيدي
التأمين وبمتوسط نسبة استرجاع قدرها  %84من حجم التعويضات المدفوعة للمؤمن لهم ،مما يوضح دور معيدي
َ
التأمين في المشاركة في األعباء الناتجة عن تحقق األخطار ال ُـمؤ َمن ضدها.
الكلمات المفتاحية :إعادة التأمين؛ األقساط؛ التعويضات؛ االلتزامات؛ شركات التأمين.

تصنيف G22 :JEL؛ .G32
Abstract:
This study aimed to clarify the role of reinsurance in covering the obligations
of insurance companies towards the insured, these obligations mainly
represented by the amount of compensation would paid to the insured after
the risks realized. The study based on some financial analysis tools such as
the percentage of waived premiums, the percentage of reinsurance
contribution in compensation, as well as the percentage of reinsurance
)CAAT : Compagnie Algérienne D'assurance (Une Totale Assurance
 المؤلف المراسل :لفتاحة سعاد
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recovery to analyze the reinsurance activity in the Algerian Insurance
Company CAAT for the period (2015-2019).
The study concluded that the company assigns, on average, about 50% of the
total collected premiums to reinsurers, with an average recovery rate of 48%
of the compensation paid to the insured, which clarifies the role of reinsurers
in covering parts of the compensation paid to the insured
Keywords: reinsurance; premiums; compensation; obligations; Insurance
companies.
 G32.؛Jel Classification Codes: G22

مقدمة
تعتبر شركات التأمين من أهم الشركات المساهمة في حماية االقتصاد الوطني ألي دولة ،نتيجة
دورها في توفير التغطية التأمينية لألفراد والمشروعات ضد مختلف األخطار التي تواجههم .غير أن
مبدأ تغطية األخطار مقابل الحصول على أقساط محددة مسبقا دون معرفة قيمة االلتزامات
َُ
المؤ َمن لهم عن األضرار والخسائر
الفعلية التي ستترتب على شركات التأمين؛ والمتمثلة في تعويض
الناجمة عن تحقق األخطار المتفق عليها في عقد التأمين؛ يجعل هذه الشركات تواجه العديد من
التهديدات التي قد تؤثر على وضعها المالي وتحد من قدرتها على الوفاء بهاته االلتزامات ،وعليه
احتمال تعرضها لإلفالس خاصة في حالة تحقق األخطار عالية القيمة كالكوارث الطبيعية.
وبهدف التخفيف من هذه التهديدات ،كان لزاما أن تلجأ شركات التأمين إلى شركات أخرى ذات قدرة
مالية أكبر وهي شركات إعادة التأمين؛ من أجل إشراكها في تحمل وإدارة جزء من األخطار المكتتبة
مقابل أقساط إعادة التأمين ،حيث تلتزم هذه الشركات بالمساهمة بدفع التعويضات الالزمة في
حدود ما تم االتفاق عليه بينها وبين شركات التأمين .إن هذا األمر يفتح املجال أمام شركات التأمين
لالكتتاب في مجموعة واسعة ومتنوعة من األخطار ،مع إمكانية تجزئتها وتوزيعها على أكبر عدد من
ُمعيدي التأمين؛ وبهذه الطريقة تضمن شركات التأمين قدرتها على أداء التزاماتها تجاه المؤمن لهم
وتحافظ على استقرار نتائجها.
إشكالية الدراسة
وللوقوف على دور إعادة التأمين خصصنا هذه الدراسة لإلجابة على السؤال التالي:
َ
إلى أي مدى تساهم إعادة التأمين في تغطية التزامات شركات التأمين تجاه ال ُـمؤمن لهم؟
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أهمية الدراسة
ُ
تكمن أهمية الدراسة في توضيح دور إعادة التأمين من خالل مساهمته في تغطية التزامات شركات
َ
التأمين تجاه ال ُـمؤ َمن لهم ،من خالل ابراز مشاركة معيدي التأمين في تحمل جزء من التعويضات
الناتجة عن تحقق األخطار التي تم االكتتاب فيها.
أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى:
 إبراز أهمية لجوء شركات التأمين إلعادة التأمين للتقليل من حدة الخسائر الناجمة عن تحققاألخطار؛
ُ ََ
 توضيح مساهمة إعادة التأمين في تغطية التزامات الشركة محل الدراسة تجاه الـمؤمن لهم بالتركيزعلى فرع األخطار الصناعية واألخطار األخرى (.)IARD
الدراسات السابقة
 دراسة طرطاق رتيبة تحت عنوان "تطور نشاط إعادة التأمين في الجزائر ما بين المعيدالوطني والسوق الدولي" ،مجلة الدراسات المالية ،املحاسبية واإلدارية ،أم البواقي ،الجزائر،
املجلد  ،4العدد  ،0مارس  :)205-212( 0100تهدف الدراسة إلى معرفة تطور نشاط إعادة
التأمين في الجزائر ،ومدى مساهمة المعيد الوطني في هذا النشاط .وتوصلت الدراسة إلى أن
معيد التأمين الوطني يغطي أكبر نسبة من االخطار لشركات التأمين الوطنية إذ نجد أن أكبر
نسبة تنازل موجهة ل ـه ،أي بقاء معظم األقساط المتنازل عنها داخل السوق الوطني ،في حين
يتم تحويل الباقي إلى السوق الدولي.
 دراسة عيالن وفاء تحت عنوان " دور شركات إعادة التأمين العالمية في تحسين نشاطشركات التأمين المتنازلة للفترة ما بين ( ،)5102-5112مجلة الراصد العلمي ،وهران ،0
الجزائر ،املجلد  ،7العدد  ،0سبتمبر  :)082-002( 0101تتمحور الدراسة حول إظهار
أهمية نشاط إعادة التأمين في تحقيق االستقرار المالي وزيادة الطاقة االكتتابية واالستيعابية
لشركات التأمين المتنازلة ،وتوصلت الدراسة إلى أن إعادة التأمين توفر الحماية المالية
للشركات المتنازلة من خالل مشاركتها في تحمل الخسائر الناتجة عن تحقق االخطار ،مما
يضمن زيادة قدرة هذه الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
 دراسة أيمن محمد الشنطي وآخرون تحت عنوان " أثر عمليات إعادة التأمين في الحد مناملخاطر التي تواجه شركات التأمين دراسة تطبيقية على شركات التأمين األردنية" ،مجلة
دراسات اقتصادية ،الجلفة ،الجزائر ،املجلد  ،04العدد  :)02-0( 0101 ،0هدفت الدراسة
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إلى معرفة مساهمة عمليات إعادة التأمين في تجنيب شركات التأمين للكثير من االخطار ،من
خالل التعرف على المقدرة اإلضافية التي تعطيها هذه العمليات للشركات المتنازلة .وأهم
النتائج التي توصلت لها الدراسة تتمثل في أن إعادة التأمين تحافظ على التوازن المالي لشركة
التأمين وتزيد من حصتها السوقية وكذا توفر لها حماية أكبر في حال تحقق االخطار.
دراسة  Mathieu GATUMELتحت عنوان:

- "understanding and monitoring reinsurance counterparty riskliterature review concerning reinsurance counterparty risk" bulletin
français d’actuariat، vol. 13 , n° 26, juin – décembre 2013, pp. 121- 138:

هدفت الدراسة الى إبراز أهمية دراسة مخاطر تعثر معيد التأمين وأثرها على األطراف
المقابلة،خاصة بعد االزمة المالية  8002والتي أثرت على كبرى شركات اإلعادة (AIG-
 )SWISS REاالمر الذي أدى إلى افالس العديد من شركات التأمين المباشرة ،وتوصلت
الدراسة إلى ضرورة أهمية الرقابة داخل صناعة إعادة التأمين من خالل توفير أدوات لقياس
مخاطر هذه الصناعة لشركات التأمين المتعاملة معها لتفادي مخاطر اإلفالس  ،وهذا لزيادة
التكامل بين صناعة التأمين وصناعة إعادة التأمين.
 موقع الدراسة من الدراسات السابقة :تتشابه دراستنا مع الدراسات السابقة من حيثالموضوع األساس ي الممثل بإعادة التأمين فكل الدراسات تطرقت إلى الموضوع من حيث
المفاهيم المرتبطة به ،إال أن دراستنا تتقاطع مع هاته الدراسات من حيث أن هاته
الدراسات تطرقت إلى إعادة التأمين من حيث :الشركات القائمة عليه ،دوره في إدارة
مخاطر شركات التأمين وزيادة الطاقة االكتتابية واالستيعابية لها ،تأثير مخاطر معيد
التأمين على الشركة .فيما تناولت دراستنا جانب آخر من إعادة التأمين ممثال بدور هذا
َ
النشاط في تغطية جزء معتبر من االلتزامات التي تبرمها شركة التأمين تجاه ال ُـمؤمن لهم.
 -0إعادة التأمين النشأة والمفاهيم
 0-0النشأة
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لقد كان ظهور إعادة التأمين مصاحبا لظهور التأمين مباشرة كنتيجة حتمية لتطوير ممارسات
ُ
رجع الباحثون بداية عمليات إعادة التأمين إلى نشاط جماعة اللومبارد 1من
نشاط التأمين .حيث ي ِ
خالل أعمال التأمين البحري في بداية القرن  ،08أين كانت أول وثيقة تضمنت ممارسة إعادة
التأمين عام  0571عندما ظهرت وثيقة تأمين بحري لرحلة بحرية طويلة من ميناء جنوة Gènes
إلى ميناء سليز ( Sluysإكلوز  Ecluseآنذاك) ،تم فيها مقاسمة الخطر بين المؤمن األصلي وطرف
ُ
آخر يضمن ما بقي من مخاطر للرحلة البحرية مقابل أقساط تعتبر بعد وصول الرحلة آمنة أرباحا
لصالحه ).(DUBREUIL, 2010, p. 9
وبهذا الشكل استمر تطبيق إعادة التأمين إلى غاية القرن  04أين تم العمل على تأطير ممارساته من
خالل إصدار قوانين تضبطه ،كما كان األمر في المملكة المتحدة سنة  0772حين صدر قانون
َ
يقض ي ببطالن عقود إعادة التأمين البحري ما لم يكن إبرامها قد تم من أجل حماية حقوق ال ُـمــؤ َم ِن
َُ
له في حالة إعسار أو إفالس أو موت ال ـمـؤ ِمن ( شكري ،0114 ،صفحة .)51
وقد مورس نشاط إعادة التأمين بأشكال شتى (سيتم شرحها بالتفصيل الحقا):
 بداية تم ممارسة نشاط اإلعادة كنشاط اختياري من قبل شركات التأمين من خالل تبادلعمليات إعادة التأمين فيما بينها (الصدقي ،0275 ،صفحة .)022
 مع تطور محافظ شركات التأمين وظهور مخاطر جديدة ،ظهرت إعادة التأمين بموجب اتفاقيةموثقة وملزمة خاصة من طرف معيد التأمين ،أين تغطي االتفاقية كافة األخطار التابعة
لصنف معين ( أبو السعود ،0111 ،صفحة  .)82وكانت أولى اتفاقية من هذا النوع قد أبرمت
في أوروبا سنة  ،0400تبعتها اتفاقية أخرى أبرمت في المملكة المتحدة سنة ( 0408بدوي،
 ،0112الصفحات .)028-025
ومع ظهور النوع الجديد إلعادة التأمين تم تأسيس شركات متخصصة في إعادة التأمين فقط دون
التأمين المباشر ،وذلك حين ظهرت شركة كولونيا التي تأسست سنة  0482لتتبعها شركات
متخصصة أخرى ( زريق و الجوهري ،0110 ،صفحة  .)04األمر الذي أسهم في زيادة الطلب على
إعادة التأمين لما يتضمنه من سعة في التغطية وإلزام ل ُـمعـيد التأمين بقبول كل ما ُي َ
سند إليه ،ورافق
ٍ
ظهور شركات اإلعادة وازدياد الطلب على خدماتها استحداث طرق متعددة التفاقيات إعادة التأمين
وظهور شركات الوساطة إلعادة التأمين.
 1مجموعة من التجار في مجال التجارة البحرية بإيطاليا ،كان لهم الدور الكبير في تطوير ممارسات التأمين البحري والممارسات
الفعلية إلعادة التأمين ،وبواسطة هذه الجماعة تم توسيع نشاطات التأمين وإعادة التأمين إلى إنجلترا وإلى غيرها من األقاليم
األوربية.
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 5-0التعريف
عند التأمل في مصطلح إعادة التأمين نجد أن هناك العديد من التعاريف تناولته من مختلف
الجوانب والتي من أهمها ما يلي:
 "هو عقد يقبل الطرف األول فيه ويسمى شركة إعادة التأمين أو ُمعيد التأمين ،في مقابل قسطُ
تنازلة أو الـ ُمس ِندة
أو مبلغ من المال تعويض الطرف الثاني ويسمى شركة التأمين أو الشركة الـم ِ
َُ
للمؤ َم ِن لهم لتعويضهم
عن خسائرها املحتملة ،والتي قد تنتج عن وثائق التأمين التي تصدرها
كليا أو جزئيا في حالة تحقق الخطر محل عقد التأمين" (مختار ،0112 ،صفحة .)5
(متنازل) إلى شركة
 " هو معاملة مالية يتم بواسطتها تحويل املخاطر (تنازل) من شركة تأمينِ
إعادة تأمين (معيد التأمين) مقابل دفعة (قسط إعادة التأمين) ،والهدف من هذه المعاملة هو
توزيع النتائج المالية لاللتزامات تجاه ال ُـمؤمن لهم مع شركة اإلعادة" (WEHRHAHN,
).2009, p. 7
 "هو قيام شركة التأمين بقبول األخطار وتوزيع جزء أو أجزاء منها لدى شركات تأمين أخرى ،التيتقوم بالمشاركة بالجزء املخصص لها في تحمل األخطار بحدود األجزاء التي تقبلها مقابل دفع
عمولة متفق عليها للشركة األولى ،حيث تعمل الشركة األولى بهذه الحالة عمل التأمين بالوكالة
على أن تبقى مسؤولة مباشرة أمام العميل" (المصري ،0112 ،صفحة .)512
وعليه ُيمكننا القول أن هذه التعاريف تتقارب إن لم نقل أنها تتطابق وتشترك في إظهار معنى واحد
إلعادة التأمين ،باعتباره وسيلة لتفتيت الخطر وتوزيعه على عدد أكبر من شركات التأمين و/أو إعادة
َ
التأمين داخل أو خارج الدولة ،مما يؤدي الى عدم تحمل الخسائر الناجمة عن تحقق الخطر الـ ُمؤ َم ِن
منه من قبل شركة تأمين واحدة بل سيتم مقاسمة مسؤوليته بين شركة التأمين وشركات اإلعادة.
 -5وظائف ومكونات إعادة التأمين
 0-5وظائف إعادة التأمين
يؤدي نشاط إعادة التأمين العديد من الوظائف والتي ندرج منها:
 حماية شركات التأمين :يلعب إعادة التأمين دورا بالغ األهمية في حماية شركات التأمين منالتقلبات الشديدة في نتائج األعمال السنوية بسبب التفاوت في عدد الخسائر أو أحجامها ،ففي
غياب إعادة التأمين فإن شركة التأمين ستتعرض لتقلبات شديدة في نتائجها ،األمر الذي يهدد

271

مجلة معهد العلوم االقتصادية  /املجلد  42العدد 24 :السنة 4242 :الصفحات ()292/272

مالئتها ويفقدها الثقة واالطمئنان من جهة عمالءها ،مما يجعل من إعادة التأمين تحقق لها الحماية
الضرورية لمالءتها وبحفظ لها سمعتها في السوق؛
 زيادة الطاقة االستيعابية :تعرف الطاقة االستيعابية أنه أقص ى التزام تستطيع شركة التأمينُ
قبوله عن كل خطر ،وبالتالي تـ َمكن إعادة التأمين شركة التأمين من قبول التأمين على أخطار تزيد
َ
قيمها عن طاقتها االستيعابية ،فقد ُيطلب من الشركة القيام بالتأمين على بعض األخطار التي مبلغ
تأمينها يفوق رأس مال شركة التأمين وفي حالة حدوث خسارة تامة فإن الشركة تتعرض لإلفالس.
أما في وجود إعادة التأمين فإن شركة التأمين تقوم بقبول هذه األخطار وتتحمل جزء منها وتقوم
بإعادة تأمين الجزء الباقي لدى شركة اإلعادة ).(WEHRHAHN, 2009, pp. 2-5
 تعزيز المالءة المالية لشركات التأمين :عن طريق العمل على استقرار االقساط والتعويضاتوالتقليل من التذبذب في نتائج شركات التأمين؛
 المشاركة في المصاريف :يقوم ُمعيد التأمين بدفع عمولة لشركات التأمين مقابل األعمالالتأمينية التي أسندتها إليه ،هذه العمولة تساهم في تحمل المصاريف التي تكبدتها شركات التأمين
عن األعمال التأمينية؛
 الحماية من املخاطر :فإعادة التأمين تقلل من حدة وتكرار املخاطر التي تتعرض لها شركاتالتأمين ،وتقلل من حجم وعدد المطالبات بالتعويضات لديها بسبب خبرة شركات االعادة
وتخصصها في التعامل مع نوعيات معينة من املخاطر .ناهيك عن دور ال ُـمعيد في حماية شركات
التأمين من الخسائر الناجمة عن تحقق األخطار الكارثية والتي تتسبب في خسائر مضاعفة لها
كالكوارث الطبيعية واالوبئة ( عبد العزيز ،0102 ،الصفحات .)22-20
 استقرار االقتصاد :يساعد إعادة التأمين في استقرار اقتصاد الدولة ،وذلك بإسناد جزء منالخسائر لشركات اإلعادة األجنبية من خالل توزيع األخطار بين فروع التأمين املختلفة وعن طريق
التوزيع الجغرافي لهذه األخطار بين المناطق املختلفة (OUTREVILLE, 1998, pp. 264-
).266
انطالقا مما سبق ،يمكننا القول بأن إعادة التأمين توفر سعة اكتتابية إضافية لشركات التأمين
تسمح بقبول المزيد من األخطار وتوسيع حجم االعمال دون اللجوء إلى زيادة رأس المال ،والحصول
على بعض المزايا الضريبية عن طريق التنازل عن األقساط .هذا إضافة العتماد هذه الشركات على
الكفاءة اإلدارية والتقنيات المتطورة لـ ُمعيد التأمين في مجال تقدير حجم املخاطر أو التنبؤ بها.
 5-5المكونات األساسية إلعادة التأمين
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إلعادة التأمين مجموعة من المكونات التي يتم الربط فيما بينها من خالل عقد إعادة التأمين ،والتي
نوجزها فيما يلي (زبار ،0108 ،الصفحات :)01-02
َُ
المباشرة ،الـمؤ ِمن المباشر أو الشركة
 شركة التأمين :والتي ُيطلق عليها أيضا اسم شركة التأمينِ
ُ
َ
َُ
ُ
تنازلة ،وتمثل المـؤ ِمن األصلي والذي يقوم باالكتتاب بشكل مباشر مع ال ُـمؤ َم ِن له ،ثم يحتفظ
ـ
الم ِ
ُ
بجزء من الخطر ويقوم بالتنازل عن الجزء المتبقي ُلمعيد أو معيدي التأمين.
 ُمعيد التأمين :وهي الشركة التي تقدم خدمات إعادة التأمين لشركات التأمين ،وقد تكون شركةإعادة التأمين متخصصة في نشاط إعادة التأمين فقط أو قد تجمع بين نشاط إعادة التأمين
واألنشطة التأمينية األخرى.
 المبلغ المعاد تأمينه :وهو المبلغ الذي تقوم شركة التأمين بالتنازل عنه إلى ُمعيد التأمين.َ
 المبلغ املحتفظ به :هو الفرق بين المبلغ الذي تم االتفاق عليه بين شركة التأمين وال ُـمــؤ َم ِن لهعلى دفعه حالة تحقق الخطر والمبلغ المعاد تأمينه لدى ُمعيد التأمين.
 عمولة إعادة التأمين :تتمثل في المبلغ الذي تتقاضاه شركة التأمين من ُمعيد التأمين ،لتغطيهمصاريف عملية التنازل واالسناد.
 -3طرق إعادة التأمين
تتم عملية إعادة التأمين بطرق مختلفة تختار بها شركة التأمين الطريقة التي تالئم احتياجاتها
والتزامها وأهم هذه الطرق هي:
 0-3إعادة التأمين االختيارية
وصفت هذه الطريقة من إعادة التأمين باالختيارية للداللة على أن كل طرف من طرفي العالقة يملك
حق االختيار بإرادته الحرة في تقرير عالقته بالطرف اآلخر )،(LAILY & al, 2017, p. 10
وبموجب هذه الطريقة تتفق شركة التأمين وشركة إعادة التأمين على إعادة تأمين عقد تأمين معين
ُ
بالذات يتم اختياره والتعاقد بشأنه حيث يتم التفاوض مع مـعيد التأمين عن كل خطر يراد اسناده
على حدا (المصاروة ،0115 ،صفحة .)21
وبالتالي ففي الطريقة االختيارية يكون لشركة التأمين الحرية في أن تعيد أو ال تعيد التأمين بالنسبة
ألي عملية ترد إليها ولها الحرية في اختيار الجهة التي ستعيد التأمين لديها ،كما تكون لديها الحرية
أيضا في اختيار المبلغ المعاد التأمين به.
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في المقابل يكون أيضا لشركة إعادة التأمين كامل الحرية في القبول أو الرفض (سالم و شقيري ،
 ،0112صفحة  ،)078فإذا اتفق الطرفان على شروط العملية تقوم شركة التأمين بإعداد اشعار
ُ
توضح فيه بينات الوثيقة االصلية ،وملحقا يحتوي على :احتفاظ الشركة المـس ِندة ،جزء الخطر
المعاد تأمينه وعمولة إعادة التأمين (العدوان و المشاقبة ،0115 ،صفحة .)005
 5-3إعادة التأمين اإلجبارية (اإللزامية)
تتم هذه العملية بموجب اتفاقية موثقة توضح شروط ونسب التنازل عن األخطار التي تقوم شركات
ُ
التأمين بتحويلها لمـعيد التأمين ،والذي يكون بدوره مجبرا على قبولها طالما كانت عملية التأمين في
نطاق االتفاقية (جودت ،0224 ،صفحة .)017
ُ
وتختلف هذه الطريقة عن سابقتها من حيث أن عملية اإلسناد تصبح عملية تلقائية ال تتطلب
التفاوض مع معيد التأمين عن كل خطر يراد إسناده؛ على اعتبار أنها تغطي محفظة ذات صنف
ُ
لزمة للطرفين (COUILBAULT,
معين من األخطار .كما أن عملية التنازل والقبول تكون م ِ
).2007, p. 58
 3-3إعادة التأمين االختيارية /اإللزامية
هذه الطريقة هي مزيج بين إعادة التأمين االختيارية وإعادة التأمين االجبارية ،فهي اختيارية من ناحية
شركة التأمين التي لها كامل الحرية في عرض الخطر على معيد التأمين ،واجبارية من ناحية شركة
إعادة التأمين التي يتوجب عليها قبول الخطر مادام ضمن االتفاقية ،كما وال يتحدد التزامها ضمن
صنف معين من األخطار بل ينصرف إلى جميع أصناف األخطار التي ترى شركة التأمين ضرورة
إلسنادها وفق هاته الطريقة (فالح القصاب ،0100 ،صفحة .)22
ُ
وتستخدم هذه الطريقة من جانب شركة التأمين للحصول على قدرة اكتتابية أكبر مقارنة
باالتفاقيات األخرى ،أو لوجود أخطار ضمن محفظة التأمين غير منسجمة مع بقية األخطار المكونة
لهاته املحفظة .لذا تكون شركة اإلعادة ملزمة بمراجعة البيانات الواردة إليها للتأكد من أن األخطار
المتنازل عنها تدخل ضمن الحدود المتفق عليها ولتتجنب الوقوع في خطر عدم السداد
).(HAGOPIAN & LAPARRA, 1991, p. 39
 4-3إعادة التأمين الملزمة بموجب القانون
في هاته الطريقة ُيلزم المشرع شركات التأمين بإسناد حصص من األخطار التي تكتتب فيها إلى شركة
ُ
اإلعادة التابعة لها ،والتي بدورها ت ـعيد تأمين جزء من هذه الحصص خارج الوطن (زبار،0108 ،
صفحة  .)81والغاية من هاته الطريقة تدعيم شركات إعادة التأمين الحكومية والحد من خروج
العملة الصعبة.
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وتسعى شركات التأمين و /أو إعادة التأمين إلى تطوير عملية اإلعادة من خالل استحداث هيئات


جديدة تقوم بالعملية أهمها مجمعات إعادة التأمين.
 -4اتفاقيات إعادة التأمين
اتفاقية إعادة التأمين هي ترتيب مكتوب بين شركة التأمين ُومعيد تأمين أو أكثر ،والذي بموجبه
يقبل ُمعيد التأمين الحصص المُـ َ
سندة لشركة التأمين والتي تقع في نطاق وشروط التعاقد .هذا
التعاقد أو االتفاقية تتم لمدة محدودة وتخضع لقيود بالنسبة لنوع الخطر أو قيمته (حلمي،
 ،0110صفحة  .)2وفي هذا اإلطار سنحاول من خالل الجدول  0تلخيص مجمل اتفاقيات إعادة
التأمين كما يلي:
جدول ( :)0اتفاقيات إعادة التأمين
نوع االتفاقية
إعادة التأمين النسبية:
تقوم شركة التأمين
بتحديد النسبة التي تريد
أن تحتفظ بها من الخطر
وتوافق على إسناد الباقي
إلى ُمعيدي التأمين ،وهنا
يتم توزيع األقساط
والخسائر بنفس نسب
توزيع مبالغ التأمين التي
اتفق عليها في العقد.

ما تضمه االتفاقية
إعادة التأمين على أساس الحصة النسبية :تتحمل شركة إعادة التأمين نسبة معينة من
الخطر ،وتتحصل على نفس النسبة من القسط مخصوما منها العمولة وتتعهد بدفع نفس
النسبة من التعويضات.
إعادة التأمين بما جاوزالطاقة (فائض الحد) :هنا تحتفظ شركة التأمين من كل عملية
بمبلغ ثابت هو حد االحتفاظ المباشر ) (la rétentionوهو حد أقص ى لما تريد أن
تحتفظ به لحسابها ،والباقي من مبلغ التأمين يسمى الزائد (surplusأو (l’excédent
والذي يعتبر أساس اتفاقية إعادة التأمين حيث تحدد هذه االتفاقية شركات اإلعادة التي
ستشترك فيه ونصيب كل منها (نسبة مشاركتها) ويتم تقسيم الفائض إلى خطوط بشرط
أن قيمة كل خط ال تزيد عن المبلغ املحتفظ به لدى شركة التأمين.

 مجمعات إعادة التأمين عبارة عن هيئات يتم إنشاءها بمقتض ى اتفاق بين مجموع األعضاء (شركات التأمين و/أو إعادة
التأمين) ،على أن يقوم كل عضو بتحويل كل أو جزء من عمليات التأمين المتحصل عليها إلى هذا املجمع وتكون في نطاق
ُ
اختصاصه ) ،(WEHRHAHN, 2009, p. 16ويتم تقسيم األقساط وتوزيع التعويضات وفق أسس تحدد عند إنشاء
املجمع (أبوبكر و السيفو ،0112 ،صفحة .)022
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اتفاقية زيادة الخسارة :تقوم شركة التأمين بتحديد مبلغ الخسارة التي ترغب في تحمله
إعادة التأمين غير ويطلق عليه األولوية ) ،(prioritéوترتب تغطية للخسائر التي تزيد عن مبلغ األولوية
النسبية :تعتمد هذه تتحمله شركة إعادة التأمين وذلك مقابل قسط محدد تدفعه شركة التأمين .ويتميز هذا
االتفاقية على الخسائر ،النوع من اإلعادة ببساطة إجراءاته وسهولته.
حيث يوافق ُمعيد
التأمين على دفع مبلغ إذا اتفاقية وقف الخسارة :التغطية هنا يبدأ مفعولها إذا تجاوزت نسبة الخسارة حدا معينا
تجاوزت الخسارة المبلغ في فرع ومدة محددة .أو تجاوزت الخسارة نسبة الخسارة على ضوء األقساط السنوية
الذي قررت شركة للشركة المسندة في املحفظة أو في الفرع المعنيُ .ويتفق على أال يتجاوز مجمل الخسائر
ُ
التأمين دفعه أو تحمله .التي يدفعها الم ـعيد مبلغا معينا وهذا يمنع شركة التأمين من زيادة أقساطها لتجنب زيادة
مسؤولية ُمعيد التأمين.

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على :حسين يوسف العجيمي ،التأمين :األسس
والممارسة ،معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ،البحرين ،0112 ،ص ص -022
.027
 -2دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينات CAAT
تم تخصيص هذا الجزء من البحث لالطالع على نشاط الشركة الجزائرية للتأمينات من اكتتاب
َ
وتعويض ،ومعرفة مساهمة إعادة التأمين في تغطية التزامات الشركة تجاه ال ُـمؤمن لهم.
 0-2التعريف بالشركة
تم انشاء الشركة الجزائرية للتأمينات في  51أفريل 1985طبقا للمرسوم  85-82لتختص في مجال
التأمين على أخطار النقل البري ،البحري أو الجوي ،ومع بداية اإلصالحات وبعد إلغاء مبدأ
التخصص على شركات التأمين في الجزائر ،تم تحويل الشركة إلى مؤسسة عمومية اقتصادية ذات
أسهم في أكتوبر  1989وإلغاء تخصصها في تأمينات النقل لتوسع محفظتها التقنية لجميع فروع
التأمين .وبعد صدور قانون الفصل بين تأمينات األضرار وتأمينات األشخاص تم تركيز تخصص
الشركة في التأمين على فروع األضرار بتاريخ  08جوان . (CAAT, 2021) 0100
 5-2اإلنتاج في الشركة
يتمحور نشاط الشركة في التأمين من األخطار الصناعية واألخطار األخرى ( )IARD1بالدرجة
األولى ،التأمين على السيارات ،تأمين النقل ،التأمين الفالحي وتأمين القروض .والجدول التالي يوضح
هيكل محفظة الشركة وتطور حجم األقساط حسب كل نوع خالل الفترة (.)0102-0102

Incendie, Accidents Et Risques Divers: 1 IARD
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جدو ل ( :)5هيكل وتطور محفظة الشركة للفترة ()5102-5102
السنة

IARD

تأمين النقل

ت .السيارات

ت .على القروض

ت .الفالحي

البيان
األقساط (و 013 .دج)
 %التطور
الحصة %

5102

5102

5102

5102

5102

18174111
18
14

18447721
1
17

17001721
10
71

17771788
1
71

17447121
1
70

األقساط (و 013 .دج)

1111111

1170810

1714227

1111710

1117427

 %التطور
الحصة %
األقساط (و 013 .دج)
 %التطور
الحصة %
األقساط (و 013 .دج)
 %التطور
الحصة %
األقساط (و 013 .دج)
 %التطور
الحصة %

117
4710428
817
1772
12
0
0
0
21160080
2

71
1
4218177
1
11
7111
111
0
0
0
0
88711717
2

817
4111788
711
74771
11.4
0
0
0
0
81182770
5

7
4
4271121
7
18
11
1000
1877
100
0
87181710
4

88
2
4217274
0.00718
17177
77222
0
11118
870
0
87121110
5

املجموع (و 013 .دج)
 %التطور

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للشركة على:
 https://www.caat.dz /#تاريخ االطالع  0100/2/4الساعة 02:21
 التقرير السنوي للشركة  0102ص 7-

التقرير السنوي للشركة  0102ص7
التقرير السنوي للشركة  0107ص 2
التقرير السنوي للشركة  0104ص 01

-

التقرير السنوي للشركة  0102ص 01

-
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ويمكننا تفسير الجدول أعاله من خالل:
 هيكل املحفظة :من الجدول يتضح لنا أنه رغم ممارسة الشركة لنشاط التأمين على األضرارإال أن هيكل محفظتها يتشكل أساسا من تأمينات األخطار الصناعية واألخطار األخرى
( ) IARDوهذا ما توضحه نسبة هذا الفرع من املجموع اإلجمالي للمحفظة والتي تتراوح ما بين
 %22و ،%20ويليها تأمين السيارات بنسبة تتراوح ما بين  %50و ،%52وبعدها تأمين النقل
بنسب تتراوح ما بين  %2إلى  ،%2وكل هذا طيلة فترة الدراسة .أما فيما يخص تأمين القرض
والتأمين الفالحي فقد مثلت أدنى نسبة من محفظة الشركة.
ويعود توزيع هيكل املحفظة للشركة على هذا النحو بسبب خبرتها وتخصصها في تغطية مختلف
األخطار الكبرى والصناعية (املخاطر الهندسية) ،وقدرتها على تسيير أخطار السيارات بمختلف
أنواعها.
 تطور حجم اإلنتاج حسب الفروع :من الجدول يتضح أن حجم اإلنتاج للشركة عرف تطورابنسبة  %2سنة  0102بالمقارنة مع السنة التي قبلها ،واستمر هذا التطور سنة 0102
بنسبة  ،%7ويرجع ذلك الرتفاع حجم االكتتاب النقل وتأمين القرض.
وامتد تطور حجم انتاج الشركة من  0107إلى  0102لكن بمعدالت متناقصة ،ويرجع ذلك
إلى التذبذب في حجم االكتتاب لهيكل املحفظة خاصة في فرع  IARDوفرع تأمين السيارات
اللذان يشكالن غالبية مكوناتها.
 3-2تحليل نشاط إعادة التأمين على مستوى الشركة
يتولى ادارة مختلف عمليات االعادة للشركة مديرية خاصة مهمتها تسيير كل عمليات التنازل،
المفاوضات ،العموالت والتسيير الجيد لملفات التعويض التي على عاتق معيدي التأمين إلى غاية
حصولها على مبالغ المستحقة في الوقت المناسب ).(CAAT, 2021
 0-3-2برنامج إعادة التأمين للشركة
تعد الشركة برنامجا إلعادة تأمين أخطارها وفق طريقتين هما :إعادة التأمين االجبارية وإعادة
التأمين االختيارية محترمة في ذلك مبدأ الحيطة والحذر في عملية االكتتاب ووفق القوانين
والتشريعات المعمول يها.
 إعادة التأمين االجبارية:تستخدم الشركة اتفاقية فائض الحد في برنامجها اإلجباري إلعادة التأمين ،وفي هذا اإلطار تقوم
الشركة بإجراء مختلف المشاورات والمفاوضات مع مختلف شركات إعادة التأمين املحلية والدولية
بهدف الوصول إلى اتفاقيات تالءم احتياجاتها من ناحية اإلجراءات الواجب إتباعها ،العموالت،
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()5102-5102
قدرات االكتتاب ،حدود الضمانات ،االقتطاعات...الخ (COMPAGNIE ALGERIENNE

).D'ASSURANCE, 2019, p. 17
فيما يخص فرع تأمين األخطار الصناعية واألخطار األخرى ( ،)IARDتقوم الشركة بكل مشاورتها
مباشرة مع الشركة المركزية إلعادة التأمين  CCRمن أجل تحديد كل الشروط االتفاقيات ملختلف
األخطار والتي تجري بدورها مفاوضات مع شركات إعادة التأمين الدولية لمشاركتها في قبول بنود
االتفاق لألخطار المراد تحمل جزء منها ،ومن بين أهم شركات إعادة التأمين المتعامل معهاSCOR :
و( CCRفرنسا)( DDY SSEY-RE ،الو م أ)( AFRIKA-RE ،نيجيريا)( ARIG ،البحرين)،
( HANOVERألمانيا) (موزاوي و براق ،0102 ،صفحة .)021
ويتم إعداد اتفاقية فائض الحد طبقا للقرار الوزاري رقم  58الصادر بـ  02جويلية 0110
والمتعلق بتعيين المستفيد من التنازل اإلجباري ومختلف التنظيمات واإلجراءات المتعلقة بإعادة
التأمين في هذا النطاق .وحسب المادة  7من هذا القرار تلتزم شركات التأمين باللجوء إلى معيدي
التأمين الدوليين ذوي التصنيفات المالية التي ال تقل عن  +BBBأما بالنسبة لسماسرة اإلعادة البد
أن يكونوا حاصلين اعتماد وزاري للممارسة هذا النشاط.
 إعادة التأمين االختيارية:يتم استخدام هذا النوع من إعادة التأمين على مستوى الشركة الجزائرية للتأمينات لتغطية
األخطار الصناعية الكبرى مثل القواعد والمركبات الكهربائية لشركة سونلغاز ،وحدات اإلنتاج
ملجمع االسمنت الجزائري ،مشاريع الهندسية الكبرى للبناء والتركيب...الخ ،وتستعين الشركة
بخدمات مكاتب السماسرة الدوليين الذين بدورهم يختارون أحسن العروض التي تقدمها شركات
إعادة التأمين الدولية المتعاملة مع الشركة (موزاوي و براق ،0102 ،صفحة .)020
وفي هذا السياق ونظرا إلجراءات الواجب إتباعها حسب النصوص التنظيمية سارية التطبيق ،تلتزم
الشركة الجزائرية للتأمينات بإبالغ الشركة المركزية إلعادة التأمين أوال بالعملية لتقديم عرض
لألخطار المراد اسنادها ،ثم عرض األخطار كمرحلة ثانية على سماسرة إعادة التأمين للبحث عن
أفضل عروض اإلعادة ،حيث:
 إذا كانت شروط الشركة المركزية إلعادة التأمين هي األحسن من الشروط المتحصل عليها من
شركات اإلعادة االخرى ،يتم إعداد أمر التنازل لصالح الشركة المركزية مع تحديد نسبة
االحتفاظ والتنازل؛
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 في حالة كانت العروض المقدمة من شركات اإلعادة أحسن من عرض الشركة المركزية إلعادة
التأمين أمر التنازل يكون على النحو التالي:
 يتم التنازل في حدود  %21الشركة المركزية إلعادة التأمين وفق العرض المقدم.
 ويتم تقسيم الجزء المتبقي بين شركات إعادة التأمين الدولية من خالل أحسن العروض
المقدمة أو للشركة صاحبة أحسن عرض (الجريدة الرسمية.)0101 ،
 5-3-2نتائج إعادة التأمين للشركة
من أجل التعرف على نتائج إعادة التأمين للشركة ،ندرج الجدول الموالي الذي يضم المؤشرات
المتعلقة بعملية إعادة التأمين وقيمة التعويضات الناجمة عنها للفترة (:)0102-0102
جدول ( :)3إحصائيات نشاط إعادة التأمين للشركة خالل الفترة ()5102-5102
السنوات
البيان
∑ األقساط ()0
(و 013.دج)
األقساط املحتفظ بها
(و 013.دج)
األقساط المتنازل عنها
(( )5و 013.دج)
 %األقساط المتنازل
عنها ()0(/ )5
العموالت املحصلة ()3
(و 013.دج)
∑التعويضات
المدفوعة (( )4و013.
دج)
التعويضات المدفوعة
من المعيد (( )2و013.
دج)
إعادة
%مساهمة
التأمين في التعويض
()4(/ )2

5102

5102

5102

5102

5102

المتوسط

00021141

00202222

05004881

08002201

08242001

05005747

00452220

00211102

00284242

00820824

00558208

00020587

2508804

01002240

00872722

00255020

00028042

01220881

%44

%82

%21

%84

%21

%47

0728270

0722248

0251805

0421002

0152200

0448022

00722042

05220858

05807224

00120080

00280858

00272202

2174047

8817800

2205787

8700407

8252280

2020285

%84

%50

%42

%52

%54

%24
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()5102-5102
إعادة

%استرجاع
التأمين
الصافية
النتيجة
0122105
(و 013.دج)
هامش المالءة المالية
00111100
(و 013.دج)
%84

%20

%66

%57

%57

%84

0557724

0212242

0770200

0250125

0888124

00048252

05210122

02258822

07225051

08008288

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للشركة على:
 https://www.caat.dz /#تاريخ االطالع  0100/2/4الساعة 02:21
 التقرير السنوي للشركة  0102الصفحات ()02 ،08 ،01 ،7 ،2-

التقرير السنوي للشركة  0102الصفحات ()02 ،08،02 ،01 ،7 ،2
التقرير السنوي للشركة  0107الصفحات ()02 ،08 ،2 ،2 ،2

 التقرير السنوي للشركة  0104الصفحات ()07 ،02 ،00 ،01 ،4 التقرير السنوي للشركة  0102الصفحات ()07 ،02 ،00 ،4،01سنحاول قراءة مؤشرات الجدول أعاله على النحو التالي:
هامش المالءة المالية والنتيجة الصافية :نالحظ تزايد مستمر في كل من النتيجة الصافية
وهامش المالءة المالية بالتوازي على الرغم من ارتفاع نسبة األقساط المتنازل عنها خالل فترة
الدراسة ،وهذا يدل على أن إعادة التأمين ال تؤثر سلبيا عليهما ،بل ينعكس إيجابا على قدرة الشركة
للحصول على أقساط أكبر وبالتالي زيادة القدرة االكتتابية للشركة.
التنازل عن األقساط لشركات إعادة التأمين :يوضح الجدول أن نسبة األقساط المتنازل عنها
واملحتفظ بها في تزايد مستمر بسبب االرتفاع المستمر في رقم األعمال ،ونالحظ أن نسبة التنازل في
الشركة تبلغ  %87بالمتوسط لشركات إعادة التأمين وهو ما يقارب  %21من األقساط املحصلة
اإلجمالية .ويعود ذلك إلى طبيعة هيكل محفظة الشركة الذي يتشكل في غالبيته من األخطار
الصناعية واألخطار األخرى التي تكون عالية القيمة لذلك تسند ما يقارب نصف أقساطها لمواجهة
احتمالية تحقق اخطار قد تهدد قدرتها على الوفاء بالتعويضات.
ومن خالل قراءة نسبة مساهمة إعادة التأمين في التعويض نالحظ أنه في المتوسط يساهم معيدي
التأمين في تعويض ما نسبته  %02من التعويضات االجمالية المدفوعة .بمتوسط نسبة استرجاع
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قدرها  %84من حجم التعويضات المدفوعة للمؤمن لهم لكل الفروع مما يؤكد اإلدارة الجيدة
لألخطار للشركة والذي ينعكس على نتائجها.
ولتوضيح أكبر لدور إعادة التأمين في تسديد التزامات الشركة تجاه المؤمن لهم ارتأينا التطرق إلى
فرع التأمين على األخطار الصناعية واألخطار األخرى ( )IARDباعتباره يشكل النسبة األكبر من
محفظة الشركة.
 4-2نتائج عملية التنازل لفرع التأمين على األخطارالصناعية واألخطارالكبرى ()IARD
ندرج من خالل الجدول أدناه نتائج عملية التنازل لفرع التأمين على األخطار الصناعية واألخطار
الكبرى للفترة ()0102-0102
الجدول ( :)4إحصائيات االكتتاب والتنازل لفرع  IARDخالل الفترة ()5102-5102
السنوات

5102

5102

5102

5102

5102

المتوسط

00087200

00772242

08112242

08222800

08778745

13674898

4077221

3552647

3990606

3656042

3812194

البيان
∑ األقساط (( )0و 013.دج)

األقساط املحتفظ بها (و3784456 013 .

دج)
األقساط المتنازل عنها (( )5و.
 013دج)
%األقساط المتنازل عنها ()5
)0(/
العموالت املحصلة ()3
(و 013.دج)
∑التعويضات المدفوعة ()4
(و 013 .دج)
التعويضات المدفوعة من
المعيد(( )2و 013 .دج)

4525822

4222824

01827154

01278402

00004780

9862703,
6

%22

%24

%72

%75

%72

%70

0815252

0822587

0288182

0225218

0417217

1582788,
6

2285047

2248228

2408052

2808288

2052540

6141288,
6

2728510

8080482

2045048

8520514

8757272

4853683,
6

 %المعيد في التعويض ()4/ 2

%010

%20

%77

%41

%77

%41

 %استرجاع إعادة التأمين

%42

%28

%22

%22

%22

%22

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للشركة على:
 https://www.caat.dz /#تاريخ االطالع  0100/2/4الساعة 02:21
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التقرير السنوي للشركة  0102الصفحات ()02 ،08 ،01 ،7 ،2
التقرير السنوي للشركة  0102الصفحات ()02 ،08،02 ،01 ،7 ،2
التقرير السنوي للشركة  0107الصفحات ()02 ،08 ،2 ،2 ،2
التقرير السنوي للشركة  0104الصفحات ()07 ،02 ،00 ،01 ،4

 التقرير السنوي للشركة  0102الصفحات ()07 ،02 ،00 ،4،01يتضح لنا من خالل الجدول أن:
 حجم األقساط المتحصل عليها والمتنازل عليها في تزايد مستمر بحيث يتضح أن متوسطنسبة التنازل في فترة الدراسة يقدر بـ  %70من مجموع األقساط المتحصل عليها من عملية
االكتتاب في فرع  ،IARDويعود سبب ارتفاع نسبة التنازل إلى قيمة األخطار المؤمنة في هذا
الفرع ،كما ويعكس االدارة الجيدة للشركة في مجال األخطار الكبرى باالعتماد على هيئات أكثر
قدرة مالية في تسيير هذا النوع من األخطار ،وكل هذا بهدف ضمان قدرة الشركة على لتسديد
َ
التزاماتها تجاه ال ُـمؤمن لهم .وهذا ما توضحه نسبة التعويضات املحصلة من معيدي التأمين
َُ
للمؤمن لهم مقابل  %01فقط تم
بمتوسط قدره  %41من حجم التعويضات المدفوعة
تسديدها من قبل الشركة .مما يبز لنا أهمية وإلزامية عملية إعادة التأمين في إدارة املخاطر
واملحافظة على المالءة المالية للشركة وبالتالي ضمان استمرارية نشاطها من خالل تعزيز
َ
قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه ال ُـمؤمن لهم.
 يبلغ متوسط نسبة االسترجاع التي على عاتق شركات إعادة التأمين والعموالت المتحصل عليهامن مختلف عمليات فرع  IARDما قيمته  %22من األقساط المتنازل عليها خالل فترة
الدراسة مما يؤكد لنا أهمية ودور عملية إعادة التأمين في تسيير وإدارة األخطار الصناعية
َ
خاصة في حالة تحقق أخطار ُمؤمنة عالية القيمة.
 مما سبق يمكننا القول أن الشركة تتبع سياسة رشيدة في تطبيق برامج إعادة التأمين خاصةفي مجال األخطار عالية القيمة كاألخطار الصناعية لألخطار ،وهذا بالتنازل على أكبر قدر
ممكن منها لشركات االعادة .مما يثبت أهمية ودور عمليات إعادة التأمين في توسيع قاعدة
َ
االكتتاب للشركة دون االخالل بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ال ُـمؤمن لهم.
الخالصة
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تعتبر عمليات إعادة التأمين شرطا اساسيا لتطوير صناعة التأمين ،فنظرا لتزايد حجم األخطار
والتي أصبح من الصعب تحمل نتائجها الكارثية من طرف شركة تأمين واحدة ،أصبح من الضروري
تطوير طرق إعادة التأمين إلعطاء تفتيت أفضل للمخاطر ولضمان الحماية الالزمة ملختلف شركات
التأمين ،إذ تحتفظ شركات التأمين بالقدر الذي تستطيع استيعابه من الخطر وتسند الباقي إلى
ُمعيد التأمين .وبهذا يمكننا تلخيص أهم نتائج الدراسة كما يلي:
 تسمح إعادة التأمين لشركات التأمين بقبول تأمينات ذات مبالغ كبيرة أو أخطار خاصةدون أن التعرض لخسائر مالية.
 إعادة التأمين تجعل من محفظة املخاطر متجانسة ومتوازنة ،نتيجة العالقة العكسيةَ
بين درجة الخطر الـ ُمؤ َمن عليه وقيمة الجزء املحتفظ به ،فكلما زادت درجة الخطر كلما
قل الجزء املحتفظ به ،وبالتالي فبازدياد درجة الخطر يزداد الجزء المعاد تأمينه من قبل
الشركة المسندة.
 ُيساعد إعادة التأمين في استقرار االقساط والتعويضات ونتائج شركات التأمين ،إذ يمكنلشركة التأمين جمع أكبر عدد ممكن من األخطار ذات نفس النوع حتى إذا كان بعض منها
شديد الخطورة ،فعندما تعيد توزيع املخاطر أو تنقلها بينها وبين شركات اإلعادة ال تتعرض
شركة التأمين لخسائر كبيرة عند تحقق األخطار مرتفعة الشدة.
 إلعادة التأمين دور مهم في تسديد جزء معتبر من التعويضات المستحقة تجاه حملةالوثائق ،خاصة إذا تعلق االمر باألخطار الكبرى وهذا ما تم تأكيده من خالل دراسة حالة
الشركة الجزائرية للتأمينات.
المصادروالمراجع
المصادروالمراجع باللغة العربية:
 الكتب:
-

أبو السعود رمضان .)8000( .أصول التأمين (الطبعة الثانية) .دار المطبوعات الجامعية .اإلسكندرية.
أبوبكر عيد أحمد  ،و السيفو وليد إسماعيل .)8001( .إدارة الخطر و التأمين .دار اليازوري العلمية
للنشر والتوزيع.األردن.

-

العدوان محمد  ،و المشاقبة علي .)8001( .إدارة الشحن و التأمين .دار صفاء للنشر .عمان

-

الصدقي محمد صالح .)1141( .التأمين ورياضياته .دار النهضة العربية .بيروت.
المصري محمد رفيق .)8001( .إدارة الخطرو التأمين .دار زهران للنشر والتوزيع .األردن

-

المصاروة ﻫيثم حامد .)8001( .في(شرح عقد التأمين) .دار اإلثراء للنشر والتوزيع .عمان.
بدوي علي محمود .)8001( .التأمين دراسة تطبيقية .دار الفكر الجامعي.اإلسكندرية.

-

-
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-

جودت محمد ناصر .)1112( .إدارة أعمال التأمين النظرية والتطبيق .دار مجدالوي للنشر والتوزيع.
عمان.
حلمي عاليا .)8001( .إعادة التأمين .معهد البحرين للدراسات المالية و المصرفية.البحرين.
زريق أحمد وجدي  ،و الجوهري فؤاد إبرهيم .)8001( .إعادة التأمين .مطابع الدر البضاء ،مصر.

-

سالم أسامة عزمي  ،و شقيري نوري موس ى .)8001( .إعادة التأمين و الخطر .دار الحامد للنشر و
التوزيع.عمان.
شكري بهاء بهيج .)8002( .إعادة التأمين بين النظرية والتطبيق .دار الثقافة.األردن.

-

مختار نبيل محمد .)8001( .إعادة التأمين.دار الفكر الجامعي .اإلسكندرية.

-

-

 المقاالت في مجلة علمية
-

موزاوي العياش ي  ،و براق محمد .)8017( .دور برامج إعادة التأمين في إدارة املخاطر و تعزيز المالءة
المالية لشركات التأمين على األضرار :حالة الشركة الجزائرية للتأمينات .مجلة العلوم التجارية
والتسيير،املجلد 18العدد .1الصفحات (.)141-118الجزائر.

 الرسائل الجامعية
-

-

-

زبار أمال .)8017( .دور مجمعات إعادة التأمين في تغطية األخطار الكبرى – دراسة حالة املجمع الجزائري
إلعادة ّ
التأمين .،-سطيف ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ،جامعة سطيف
.1الجزائر.
عبد العزيز برعي عثمان الشريف .)8017( .تقويم أثر إعادة التأمين على إدارة األخطار المكتتبة لدى
شركات التأمين المباشر – دراسة تطبيقية على شركة التأمين اإلسالمية في السودان للفترة ( -8001
 ،)8017كلية االقتصاد .جامعة الرباط الملكي .السودان.
َُ
ق ُ ََ
فالح القصاب سنا مازن .)8011( .دور إعادة التأمين في ضمان حقو الم ـؤمن له في مواجهة المؤ ِمن
األصلي .كلية الحقوق  .جامعة الشرق األوسط.األردن.

 المراسيم والتقارير
-

الجريدة الرسمية .)8010( .المرسوم التنفيذي رقم ّ 804-10
المؤرخ في  10رمضان  1711الموافق ل 1
سبتمبر ّ ،8010
ّ
يعدل ّ
المؤرخ في  17رجب  1717الموافق ل 1
ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 701-11
ديسمبر سنة  .1111تحديد المعدل األدنى للتنازل اإللزامي عن األخطار لفائدة الشركة المركزية إلعادة
التأمين .الجزائر.
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