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ممقمم  
إن الفكرة األساسية لمتأمين تقوم عمى أساس تحقيق قانون األعداد الكبيرة وذلك 
ليتمكن المؤمن  من قبول اكبر عدد ممكن من األخطار ولذلك نجد المؤمن يواجو 

أخطار أكبر من قدرتو عمى استيعابيا من حيث قدراتو المالية، لذلك يمجأ المؤمن إلى 
 .1عدة وسائل لمحد من ىذه الظاىرة

فمثال، إذا عرض عمى مؤمن خطر معين وكان ىذا الخطر يتميز بدرجة عالية 
من الخطورة أو مبمغ التأمين مرتفع أو نوعية تأمين نادرة قميمة الشيوع في سوق التأمين 

فإن ىذا  (...كالتأمين عمى الرحالت الجوية بالنسبة لمطائرات أو السفن بالنسبة لمبحار)
 :الوضع يضع المؤمن أمام احد االحتماالت التالية

إما أن يرفض تمك العممية، وبيذا يكون قد خسر الربح المتوقع  
 من العممية في حالة عدم وقع الخطر

ما أن يقبل العممية ويكون المؤمن بذلك معرض لمخاطر عالية   وا 
جدا في حال وقوع الخطر المؤمن ضده بحيث قد يؤدي ذلك إلى إفالسو 

 .وتصفيتو
ما أن يقبل جزء من العممية ويتشارك مع ىيئات تأمين أخرى   وا 

في تحمل أعباء الخطر وتتحمل كل ىيئة حصة من العممية يتناسب مع طاقتيا 
االستيعابية ويقوم بتحويل الباقي إلى ىيئات إعادة التأمين وىذا ىو موضوع 

 .دراستنا
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 إذا فرغم أن شركات التأمين تبذل ما في وسعيا لضبط احتماالت الخطر وفقا 
لمقوانين اإلحصاء فإن تقديراتيا تظل مع ذلك تقريبية تحتمل الخطأ لذلك فيي ال يمكنيا 

أن تطمئن إلى ىذه التقديرات وعمييا أن تواجو ما يمكن أن ينجم عنيا من فروق في 
 2الحساب وذلك عن طريق إعادة التأمين عند مؤمن ثاني

فمن خالل ما تقدم فإن موضوع ىذه الدراسة خاص بإعادة التأمين وليذا سوف 
 :يتم تقسيم ىذه الدراسة وفق التصميم التالي

 ماىية إعادة التأمين: المبحث األول

 تعريف إعادة التأمين وأنواعو: المطمب األول

 تعريف إعادة التأمين: الفقرة األولى

 أنواع إعادة التأمين: الفقرة الثانية

 الجوانب اإليجابية والسمبية في عممية إعادة التأمين: المطمب الثاني

 الجوانب اإليجابية إلعادة التأمين: الفقرة األولى

 الجوانب السمبية، إلعادة التأمين: الفقرة الثانية
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 صور إعادة التأمين وآثاره: المبحث الثاني

 صور إعادة التأمين: المطمب األول

 إعادة التأمين بالمحاصة وبما جاوز الطاقة: الفقرة األولى

 إعادة التأمين فيما جاوز حدا من الكوارث ومن الخسارة: الفقر ة الثانية

 التزامات المتعاقدين في عقد إعادة التأمين: المطمب الثاني

 Assureur directالتزامات المؤمن المباشر : الفقرة األولى

 .réassureurالتزامات المؤمن المعيد : الفقرة الثانية
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 ماىية إعادة التأمين: المبحث األول

تقوم فكرة التأمين عمى تحقيق قانون األعداد الكبيرة، وذلك ليتمكن المؤمن من قبول 
أكبر عدد ممكن من األخطار، لكن في غالب األحيان نجد المؤمن يواجو مشاكل 

عديدة بسبب عدم قدرتو عمى االستيعاب، لذلك نجده يمجأ الى استعمال وسائل لمتغمب 
 .عن المشكل، ومن بين ىذه الوسائل نجد إعادة التأمين

 اذن، ماىي عممية إعادة التـأمين وأنواعيا؟ وماىي ايجابياتيا وسمبيتيا؟

ولإلجابة عن ىذه األسئمة قمنا بتقسيم ىذا المبحث الى مطمبين، سنعرف إعادة التـأمين 
ثم لن نغفل عن التطرق الى إيجابيات و سمبيات إعادة  (المطمب األول)ونحدد أنواعو

 .(المطمب الثاني)التأمين 

 تعريف إعادة التأمين وأنواعو: المطمب األول

إن أصعب ما يتعرض لو الباحث القانوني ىو محاولة إعطاء تعريف دقيق جامع 
ومانع لظاىرة ما، إال أنو يعتبر مفتاحا لمقارئ ألخذ صورة واضحة عن اإلشكاالت 

ويزداد األمر صعوبة حين . المعالجة في فيم المعطيات واألسس التي تمي التعريفات
وىذا ىو الحال . تكون  لمظاىرة المراد تعريفيا جوانب أخرى غير جانبيا القانوني

بالنسبة إلعادة التأمين الذي يتجاوز كونو مجرد عقد ال أسس وعناصر قانونية إلى 
ولذلك ارتأينا تعريف .كونو عممية لو أسس فنية وتقنية يجب عدم إغفاليا حين دراستو

 .(الفقرة الثانية)، ثم شنتطرق بعد ذلك أنواعو(الفقرة األولى)إعادة التأمين
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 تعريف إعادة التأمين: الفقرة األولى

عرفو كل من دكتور عزمي سالم وأستاذ نوري موسى بأنو اتفاق داخمي بين ىيئتين أو 
أكثر من ىيئات التأمين، تقوم الييئة األولى بالتنازل عنة جزئ من كل عممية تأمينية 
تحصل عمييا الييئة وذلك مقابل أن تمتزم الييئة األخرى بتحمل نسبة من التعويض 

المدفوع لممؤمن لو في حال وقوع الخطر المؤمن ضده في صورة حادث، في حين تمتزم 
الييئة األولى بسداد مبمغ معين لمييئة األخرى وىو نصيب تمك الييئة من قسط 

أو اتفاق فوري .التأمين، وىذا االتفاق قد يكون اتفاق مسبق لكل العمميات التأمينية
 .3حسب كل عممية عمى حدة

إذا فإعادة التأمين ىو التأمين الذي يتم شراؤه من قبل شركة التأمين من شركة 
تأمين أخرى أو أكثر كوسيمة إلدارة الخطر أو التخفيض من قيمة الضرائب أو ألسباب 
أخرى، بمعنى آخر أن تدفع شركة التأمين جزء من أقساط التأمين التي تحصل عمييا 
من المؤمن ليم لشركة إعادة تأمين تضمن ليا في مقابل ذلك جزء من الخسائر فإذا 
وضع الخطر المؤمن ضده لجأ المؤمن لو لشركة التأمين  التي تدفع لو تعويض عن 

الخسارة، ثم بدورىا تطالب شركة إعادة التأمين  بدفع جزء من التعويض حسب االتفاق 
المبرم بينيم، ولما كانت عممية إعادة التأمين بأنيا عممية تأمين المسؤوليات التي قبمتيا 
شركة التأمين وتعاقدت عمييا مع المؤمن األصمي المباشر لدى شركات متخصصة في 

إعادة التأمين مقابل تسديد أقساط بنسب معينة من األخطار المؤمنة وحسب نوع كل 
محفظة من ىذه األخطار والتي تمثل مجموع المسؤوليات أقساط وتعويضات لكل نوع 

 .من التأمين
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فالغاية األساسية من قيام شركات التأمين بإسناد أعمميا أو نسبة منيا لدى 
شركات إعادة التأمين ىي المحافظة عمى سالمة مركزىا المالي والوفاء بالتزاماتيا 
التعاقدية تجاه المؤمن ليم في حالة نشوء مطالبات في التعويض، فيي تقوم برسم 

السياسة االكتتابية ألعماليا مستندة عمى حدود طاقتيا االحتفاظية من مبالغ األقساط 
والتي تعتمد عمى رأسمال شركة التأمين وكذلك احتياطاتيا وتوفر الكوادر الفنية من 
ذوي الخبرة واالختصاص لغرض إدارة المخاطر التي قبمتيا بشكل سميم نييك عن 

ضرورة توفر الوسائل  الحديثة من أجيزة الحاسوب لالستخراج اإلحصائيات ونتائج 
أعماليا بدقة، األمر الذي يمكنيا من تحميل األخطار لكل محفظة عمى حدة من حيث 
األقساط والتعويضات وبذلك تستطيع شركة التأمين أن تعيد النظر في اتفاقياتيا مع 
المعيدين سواء في زيادة احتفاظيا أو تغيير نوع اتفاقاتيا أو تعديل أسعار التأمين 
لمواجية أوضاع أسواق التأمين المحمية بقدر تعمق األمر بدرجة المنافسة ما بين 

 .شركات التأمين المحمية

إذا فتجد بأنو ميما بمغت الطاقة المالية لشركة التأمين وحجم أعماليا وخبرتيا 
 .فالبد ان تمجأ إلى إعادة التأمين جزء من أعماليا

 أنواع إعادة التأمين: الفقرة الثانية

، فال بد أن نتعرف عمى أنواعو، التي تنقسم "إعادة التأمين"بعدما تطرقنا الى كنو 
عادة اتأمين اجبارية(أوالً )الى نوعان،إعادة التأمين اختيارية  .(ثانياً )،وا 
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 :إعادة التأمين االختيارية .1

حيث يكون لكل من المؤمن المباشر والمؤمن المعيد، الحرية في ابرام اتفاقات إعادة 
التأمين أو عدم ابراميا،فالمؤمن المباشر غير ممزم بأن يحيل عمى المؤمن المعيد جزءا 
من الخطر المؤمن منو،كما ليذا  ليذا األخير أن يقبل أو يرفض عمميات إعادة التأمين 

 .المعروضة عميو من قبل المؤمن المباشر

ومن ىنا تعتبر إعادة التأمين اختيارية اذا لم يوجد أي نص قانوني أو اتفاق تعاقدي 
يجبر المؤمن المباشر والمؤمن المعيد عمى إعادة التأمين عمى األخطار بنسبة أو 

 .بأحجام معينة

 :إعادة التأمين االجبارية .2

 .وفييا تكون إعادة التأمين اجبارية اما بنص القانون او االتفاق

ففي إعادة التـأمين االجبارية بنص القانون يتدخل المشرع بنص صريح ويمزم 
المؤمن بإعادة التأمين عمى أساس نسبة أو سعر معينين بالنسبة لنوع من 

 .المخاطر

أما في إعادة التأمين االجباري بمقتضي االتفاق فيبرم كل من المؤمن المباشر 
والمؤمن المعيد اتفاق عاما يقضي بإعادة التأمين بالنسبة لنوع معين من المخاطر 

كمما توفرت شروط تطبيقو، بحيث يكون األول ممزما بإحالة جزء معين من المخاطر 
عمى الثاني كمما توفرت الشروط المطموبة، و يكون المؤمن المعيد ممزما بقبول 

إعادة التأمين عمى الجزء المتفق عميو بمجرد ابرام عقد التأمين األصمي،وذلك من 
 .دون الحاجة في كل مرة الى ابرام عقد جديد
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 الجوانب اإليجابية والسمبية في عممية إعادة التأمين: المطمب الثاني

كما لمتأمين جوانب إيجابية وسمبية فإن إلعادة التأمين جوانبو اإليجابية والسمبية 
 :أيضا، وىذا ما سنتطرق لو في ىذا المطمب وفق فقرتين أساسيتين

 الجوانب اإليجابية إلعادة التأمين: الفقرة األولى

 :يمكن تمخيص الجوانب اإليجابية لعممية إعادة التأمين في النقط التالية

 :تحقيق التوازن المكاني والزماني 

يتمثل لنا التوازن المكاني في إمكانية تحويل األقساط والتعويضات بحرية، 
 .وبالتالي تسييل انتقال األموال من مكان آلخر

أما بالنسبة لتحقيق التوازن الزماني فيمكن تحقيقو من خالل االستفادة من 
األرباح التي حققيا ىيئات إعادة التأمين في سنوات معينة لمواجية الخسائر التي 

 .ثمنا بيا في سنوات أخرى

 :تحقيق التوازن النوعي من خالل تفتيت األخطار المركزة 

ويقصد بو تفتيت الخطر وتوزيعو عمى أكبر عدد ممكن من الشركات، مما 
يمكن المؤمن من االحتفاظ بأجزاء صغيرة من عمميات تأمين كبيرة بدال من 

 .4االحتفاظ بعدد قميل من عمميات تأميم كبيرة

كما أن األصل في التأمين انو يقوم عمى قانون الكثرة أو قانون األعداد 
الكبيرة فكمما كان عدد المؤمن ليم كثيرا كمما كان القسط منخفضا بالنسبة لممكتب 

 .وفي نفس الوقت كان الربح بالنسبة ليذه الشركات كبيرا. أو المتعاقد
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 :زيادة الثقة والطمأنينة في نفوس المؤمن ليم 

 من الطبيعي انو لو عمم المؤمن لو أن العممية التأمينية الخاصة بو أعيد 
التأمين عمى جزء منيا لدى شركة إعادة التأمين فإن ىذا باعث عمى الطمأنينة 

 .لكون ىذه العممية ستضمن لو التعويض في حالة وقوع الخطر

إذن فإعادة التأمين تزكي الوظيفة األولى واألساسية التي يقوم عمييا التأمين 
 5وذلك بتوفير األمان والطمأنينة ليم

 :تعميق الخبرة لدى المؤمن األصمي 

إن عممية إعادة التأمين تمكن المؤمن األصمي من الحصول عمى الخبرة 
 لمتعامل مع عمميات التأمين وتنادي األخطار المتوقعة فتمجأ إلى فرد نوع 6والمشورة

من الرقابة عمى معدالت الخسارة وذلك من خالل دراسة الخطر المؤمن عميو 
 .وتحددي درجة خطورتو

 :تسييل ولوج المؤمن لفروع جديدة في التأمين 

عممية إعادة التأمين تمكن المؤمن من ولوج فروع جديدة لم يألفيا أو غير 
 .شائعة في السوق الذي يعمل فيو

ألن معيد التأمين يمد المؤمن األصمي بكل ما يحتاج إليو من معمومات 
 .متعمقة بكيفية االكتتاب أو تقدير الخطر
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 الجوانب السمبية، إلعادة التأمين: الفقرة الثانية

 :يمكن تمخيص الجوانب السمبية لعممية إعادة التأمين في النقط التالية

بإتاحة فرصة إعادة تأمين الشيء المؤمن منو قد يجعل المؤمن األصمي  
يقبل بأي عممية تأمينية دون دراسة واقعية لمخاطرىا عمى أساس انو يستعيد 

وبالتالي فإن نسبة احتمال تحقق الخطر تصبح . التأمين عمى الجزء األكبر منيا
 .كبيرة

ىروب العمالت الصعبة في الغالب تكون معظم شركات إعادة التأمين  
خارج رض الوطن مما يساعد عمى ىروب لمعمالت الصعبة من البالد حيث أن 

 .7طبيعة األخطار في البمدان النامية تتميز بقمة أعدادىا وارتفاع قيمتيا
ليذا تمجأ شركات التأمين إلى إعادة التأمين من خالل شركات تأمين أجنبية 

كما انو يبطل الوظيفة اإليجابية . وىذا يترك آثار سمبية عمى ميزات المدفوعات
التي يقوم عمييا التأمين، والتي تتمثل في أن التأمين ىو وسيمة لتكوين رؤوس 

 8األموال
العالقة بين المؤمن األصمي وىيئة إعادة التأمين قائمة عمى الربح  

فالمؤمن األصمي يأخذ . حيث ال يمكن فتح باب التعاون والتضامن. ال غير
جزء من عممية التأمين وينقل الجزء اآلخر إلى ىيئة إعادة التأمين وكذا الشأن 
بالنسبة لمحالة التي تحقق فييا الخطر مما يستوجب أداء مبمغ التأمين من كال 

 .الطرفين وفي ما تم االتفاق عميو
النقطة األكثر سمبية في عممية إعادة التأمين تظير في حالة ما  

إذا ثم العقد بين المؤمن والمؤمن لو عمى تغطية خطر معين، وكان البد عمى 
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المؤمن أن يعيد تأمينو نظرا لعدم كفاية سيولتو المادية لتغطية ىذا  الخطر، 
فتأخر لسبب من األسباب أو لبطء اإلجراءات وتعقيدىا من إبرام عقد إعادة 
التأمين وفي ىذه الحالة إذا تحقق الخطر المؤمن منو يكون المؤمن األصمي 
معرضا إلى خطر كبير ألنو بم يتمكن من تحويل نسبة من الخطر إلى جية 

 .أخرى  أقدر منو عمى تحمميا
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 صور إعادة التأمين وآثاره: المبحث الثاني

بعدما تطرقنا في المبحث األول الى تحديد كنو عممية إعادة التأمين و أنواعو 
دون االغفال عن إيجابيات وسمبيات ىذه العممية،كان لنا وال بد أن نحدد في ىذا 

وما  ىي األثار المترتبة  عن  (المطمب األول)المبحث أن نحدد صور إعادة التأمين 
 .(المطمب الثاني)ىذه العممية 

 صور إعادة التأمين: المطمب األول

 إعادة التأمين بالمحاصة وبما جاوز الطاقة: الفقرة األولى

 : إعادة التأمين بالمحاصة .1

في ىذه الحالة تمتزم شركة التأمين المباشر مع معيد التأسيس بنسبة مئوية محددة مما 
تبرمو من عقود تأمينية بحيث يكون لمعيد التأمين من األقساط بقدر ما يحال عميو من 

وىذا ىو األساس في توزيع قسط التأمين وفي تحمل التعويض . 9شركة التأمين المباشرة
 بين الطرفين

لكن ما يعاب عمى ىاتو الطريقة أنيا تؤدي إلى إزالة خطر الفروق بين قيم 
المخاطر بالنسبة لممؤمن المباشر أنيا تمزمو بان يحيل نسبة مئوية واحدة عن كل 

في حين انو من أىداف إعادة التأمين حماية . المخاطر دون فرق بين كبيرىا وصغيرىا
 .10المؤمن المباشر لنفسو من خطر الفروق في قيم المخاطر المؤمن منيا

إعادة التأمين في ىذه الحالة تشمل جميع الوثائق التي تعقدىا شركة التأمين 
 .المباشرة سواء أكانت في حدود طاقتيا أو تجاوزتيا
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 ىاتو الطريقة تكون بكثرة عند المؤمن المباشر حديث العيد بالتأمين

 :إعادة التأمين بما جاوز الطاقة .2

ىاتو الحالة أو الصورة األكثر استعماال التفاقات إعادة التأمين ألنيا تمكن 
المؤمن من االستقالل بالعمميات التي يستطيع تحمل مخاطرىا وما جاوز المؤمن من 
االستقالل بالعمميات التي يستطيع تحمل مخاطرىا وما جاوز قدرتو بعيد تأمين وذلك 

بأن تقوم شركة التأمين المباشرة بإعادة تأمين الوثائق التي تفوق قدراتيا التأمينية بنسبة 
مئوية معينة يراعى فييات الطاقة التأمينية لمشركة ومقدار التعويض حال حدوث 

 .11الخطر

األساس الذي يعتمد عميو لتقدير طاقة المؤمن المباشر وما يتجاوزىا يكون بقيمة 
 .12الخطر عند التعاقد

 6التأمين من الحريق عرض المؤمن تأمين محال تجاري تبمغ قيمة  : مثال
ماليين درىم، نالحظ أن المبمغ ضخم فبدل الرفض بسبب تجاوز قدرة المؤمن فإنو 

سيقوم بإعادة تأمين بحيث يستأمن المؤمن المباشر نصف المبمغ والنصف األمر بتركو 
لصعيد التأمين ميزتيا أنيا تزيل خطر الفروق بين قيم المخاطر عكس تأمين 

 .المحاصة
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 إعادة التأمين فيما جاوز حدا من الكوارث ومن الخسارة: الفقر ة الثانية

 .إعادة التأمين فيما جاوز حدا الكوارث .1

العبرة في تحديد الجزء الذي يعاد التأسيس عميو في ىذه الصورة تكون بقيمة 
الكارثة أي لممبمغ الذي سيدفعو المؤمن المباشر تعريفا لمكوارث التي تتحقق، فيتفق 
المؤمن المباشر مع المؤمن المعيد عمى أن يغطي ىذا األخير ما جاوز حدا من 

 .13التعويض بالنسبة لكل كارثة عمى حدة

 ماليين درىم ىناك  ال تحمل 6التأمين من الحريق لمحل تجاري مبمغو : مثال
 . ماليين درىم3المؤمن المعيد إ الما تجاوز المبمغ أي ما يتجاوز 

 .كخالصة ال يتحمل المؤمن المعيد إال ما يتجاوز القيمة المتفقة عمييا

 :إعادة تأمين ما يجاوز حدا معينا من الخسارة .2

في ىذه الحالة يتم االتفاق بين شركة التأمين المباشرة ومعيد التأمين عمى أن 
يتحمل معيد التأمين عن شركة التأمين المباشرة ما يتجاوز حدا معينا من الخسائر 

 .14بحيث يكون لو نسبة ذلك من مجموع األقساط

أن يتفق المؤمن المباشر في قطاع التأمين من الحريق في حدود نسبة : مثال
ذا فاقت التعويضات تمك النسبة عظمى 60%  من مجموع األقساط المحصل عمييا وا 

 .المؤمن المعيد الباقي

يمتاز ببساطة ألنو ال يتطمب أكثر من تقييد مجموع األقساط المحصل عمييا في 
القطاع المعاد التأمين عميو في قائمة واحدة، مع بيان مبمغ التعويضات دون حاجة 
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لبيان العمميات التأمينية لكن ما يعاب عميو انو يتفق بنوع من المجازفة والخطر بالنسبة 
لممؤمن المعيد ألنو ال يتوفر عمى الوسائل الكافية لضمان رقابة فعالة عمى العمميات 

 .التأمين لحماية مصالحو من تالعبات المؤمن المباشر

 التزامات المتعاقدين في عقد إعادة التأمين: المطمب الثاني

إن عمميات إعادة التأمين التي بموجبيا يمتزم المؤمن المعيد بضمان المخاطر 
 .15التي ليس في مقدور المؤمن المباشر ضمانا وخاصة بعض المخاطر الكبيرة

إذ بموجب االتفاق تقع مجموعة من االلتزامات عمى عاتق كل من الطرفين 
 .المؤمن المباشر والمؤمن المعيد

 Assureur directالتزامات المؤمن المباشر : الفقرة األولى

إن االلتزام األساسي الذي يقع عمى عاتق المؤمن المباشر ال يختمف عن 
االلتزامات التي يمتزم بيا المؤمن العادي تجاه المؤمن لو وىذه االلتزامات أىميا دفع 

فيما إذا كان التأمين )األقساط التي يخالف تحديدىا باختالف صور إعادة التأمين 
بالمحاصة أو بما جاوز الطاقة أو فيما جاوز حدا من الكوارث أو فيما جاوز حدا من 

 .كما رأينا في المطمب الثاني في المبحث األول (الخسارة

 (المؤمن المباشر)إذن فااللتزام ىو ذلك المقابل المالي الذي يؤديو المؤمن لو أي 
 .16مقابل تعيد ىذا األخير بتغطية الخطر المؤمن منو (المؤمن المعيد)لممؤمن 

                                                           
15 - collection de l’école Nationale D’assurances A. Editeurs 1979 page (165) 

(l’assurance). 
Elles permettent , comme la coassurance, de garantir des risques dont l’importance est 
telle qu’ils excédent les capacités financières d’un  seul assureur. 
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ويمتزم المؤمن المباشر باإلضافة إلى ذلك بتقديم قوائم دورية إلى المؤمن المعيد 
يوضح فييا البيانات الخاصة بكل خطر أمن عميو والقسط الذي يقابمو حتى يتمكن 

 .17المؤمن المعيد من تحديد التزاماتو وفق شروط اتفاق إعادة التأمين

 .réassureurالتزامات المؤمن المعيد : الفقرة الثانية

تظير عقود إعادة التأمين في التطبيق العممي بصورتين فإما أن تكون اتفاقية 
مشاركة تتم فييا مقاسمة الخطر بين المؤمن المباشر ومعيد التأمين بنسبة مئوية محددة 

فيمزم المؤمن المباشر، إسناد النسبة المخصصة لمعيد التأمين . لكل واحد منيما
ويحتفظ بالنسبة األخرى لنفسو ويتم تقاسم المسؤولية بينيما وفقا ليذا التوزيع النسبي، 
وبموجب الصنف الثاني فمممؤمن المباشر أن يحتفظ لنفسو بشريحة محددة من قيمة 

تأمين األخطار المكتتب ليا ويسند القيمة القائمة عن قيمة االحتفاظ إلى معيد التأمين 
 .18وتعرف االتفاقية من ىذا الصنف باتفاقية الفائض

وتتمثل التزامات المؤمن المعيد في دفع نصيبو في التعويض كما حده االتفاق 
 .الذي تم إبرامو بينو وبين المؤمن المباشر

كما يمتزم بأن يدفع لممؤمن المباشر عمولة إعادة التأمين التي تمثل نصيبو في 
مصاريف اإلدارة التي يتحمميا ىذا األخير من اجل جمب أكبر عدد من عمميات 

 .التأمين الجديدة
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وفي حالة ما إذا نص العقد عمى أن يدفع المؤمن المعيد لممؤمن المباشر نسبة 
 .من األرباح التي حققيا من إعادة التأمين، فعميو أن ينفذ ذلك االلتزام

ويجب عمى معيد التأمين أن ينشئ تحت يد المؤمن المباشر وديعة لضمان 
ذلك أن المؤمن المباشر ممزم بتكوين احتياطات التأمين وىو ال يمكنو . التزاماتو تجاىو

أن يدخل فييا حقوقو تجاه المؤمن المعيد ألنيا ديون شخصية ال يجوز حسابيا في 
وقد جرت العادة أن يحتفظ المؤمن المباشر بأقساط إعادة التأمين فيتكون . االحتياطات

منيا وديعة يتركيا المؤمن المعيد عنده ويمكن أن يدخمو ضمن االحتياطات الواجب 
 .19تكوينيا بعد خصم العمولة المستحقة لو
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