
عقد أعادة التأمین وأنواع العقود في أعادة التأمین

ھو عقد تقوم بموجبھ شركات التأمین بإسناد كل أو جزء من الخطر الذي : عقد إعادة التأمین
بقسط إعادة (سبق وأن تعاقدت علیھ مع المؤمن لھ إلى شركة أعادة تأمین مقابل قسط یسمى 

أعادة التأمین ما یترتب علیھا من مسؤولیات عند وقوع ، مقابل ان تتحمل شركة ) التأمین 
الخطر 

شركة التأمین (وعلى غرار العقود األخرى ال بد من توفر اإلیجاب والقبول بین طرفي العقد 
،)بالشركة المسندة ومنھا یصدر اإلیجاب (، وتسمى شركة التأمین ھنا ) وشركة إعادة التأمین 

ألنھا تقبل األخطار من ) بمعید التامین ومنھا یصدر القبول (أما شركة إعادة التأمین فتسمى 
شركة التأمین ، ویحق لشركة أعادة التأمین إسناد جزء أو كل ما قبلتھ من شركة التأمین إلى 

، ویسمى ) بإعادة التأمین المعاد ( شركة أو شركات  إعادة تأمین أخرى وتسمى ھذه الحالة 
مین المعاد ، ویجب أن تتوفر في عقد أعادة التامین أركان عقد التامین ھذا بعقد أعادة التا

) .  المحل ، والتراضي ، والسبب ( العقود الثالثة وھي 

:أما أنواع العقود في أعادة التأمین فھي

:وھي ثالثة أنواع طرائق اإلعادة  نفسھاتعتمد أنواع العقود في إعادة التامین على 

.لتأمین االختیاریة الطریقة األولى  ھي طریقة ا-
.الطریقة الثانیة   ھي طریقة التأمین االتفاقیة -
.الطریقة الثالثة   ھي طریقة التأمین اإلجباریة -

:وسنقوم بشرح أھم وأول طریقة وھي طریقة التامین األختیاریة

وم وبموجب ھذه الطریقة تتم عملیة إعادة التأمین لكل عملیة على حده أو على انفراد ، إذ تق
والتي ) المعید( بعرض العملیة على شركة إعادة التأمین ) شركة التأمین ( الشركة المسند ة

یكون لھا حق قبول العملیة أو رفضھا ، وفي حالة القبول فقد تقبل كل العملیة أو جزء منھا بعد 
لیة إطالعھا على  ما احتفظت بھ الشركة المسندة ، ففي حالة قبول العملیة كاملة ، تعتبر عم

التأمین قد إنتھت  ، أما إذا قبلت جزء منھا ، عندئذ تقوم الشركة المسندة مرة أخرى أعادة
بعرض ما تبقى من العملیة على شركة أخرى من شركات إعادة التأمین ، وتستمر العملیة ھكذا 

حتى تستطیع الشركة المسندة أعادة تأمین النسبة التي تسعى ألیھا من الخطر الذي قامت 
علما أن الشركة المسندة تسعى دائما الختیار شركة إعادة تأمین قویة . أصال بالتأمین علیھ

وذات سمعة طیبة أوال ، الن ذلك سیشجع بقیة شركات إعادة التأمین على قبول بقیة أجزاء 
الخطر ،وتتم عملیة إعادة التامین بواسطة قسیمة معدة لذلك  یذكر فیھا تفاصیل العملیة ونسبة 

مسندة  مع بیان نوع الخطر ومعلومات كافیة عن المؤمن لھ ، فتقوم شركة احتفاظ الشركة ال
إعادة التامین بتثبیت قبولھا على القسیمة مع بیان مقدار النسبة التي قبلتھا ، وتقوم الشركة 

المسندة بإحالة نفس القسیمة إلى شركة إعادة تامین أخرى لتثبت نسبة قبولھا أیضا ، وتستمر 
، وبذلك یعتبر الخطر % ١٠٠بلغ مجموع النسب المقبول إعادة تأمینھا ھذه العملیة حتى ت

ھي أول طریقة استخدمت ) طریقة التامین األختیاریة ( مغطى تماما ، وتعتبر ھذه الطریقة
: إلعادة التأمین ، وكان لھا العدید من المزایا والعیوب وھي 

خطار مھما كانت كبیرة ما دامت ال تتحمل أنھا تمكن شركات التأمین من قبول األ/ المزایا: أوال 
مسؤولیة وتعویض تلك األخطار إن وقعت لوحدھا ، فھي تقوم من خالل إعادة التامین بتقاسم



التعویضات مع واحدة أو أكثر من شركات إعادة تأمین ، وھذا یمكنھا من قبول أخطار عدیدة 
.أرباح كثیرة افي وقت واحد  مما یدر علیھ

إنھا طریقة مطولھ ومعقدة بحیث تضطر الشركة المسندة إلى عرض عملیاتھا /  بالعیو: ثانیا 
على أكثر من شركة أعادة تأمین، وغالبا ما تكون شركات أعادة التأمین منتشرة في رقعة 

جغرافیة واسعة  أو في أكثر من بلد واحد ، وھذا یسبب للشركة المسندة متاعب كثیرة خاصة 
.كبیرة لتي یكلفھا أعباء مالیة وإداریةبالنسبة للدول النامیة ا


