
إعادة التأمین وأسباب لجوء شركات التأمین لذلك 

أي أنھ عندما تقوم شركات ، ھو التأمین على التأمین:المقصود بإعادة التأمین
بالتأمین على األشخاص أو األموال )  بالمسندة(التأمین التي یمكن تسمیتھا 

والممتلكات لدى ألموالابالتامین على ھذه أخرىوالممتلكات ، فإنھا  تقوم مرة 
إعادةإمكانیات مالیة أكبر تسمى  بشركاتذات متخصصةشركات تأمین أخرى 

التامین ، إعادةوبموجب عقد جدید یسمى بعقد ) بالمعید(التامین ویمكن تسمیتھا 
على خلق نوع من التوازن في ) المسندة (وفي ھذه الحالة تعمل شركات التامین 

،بحیث تمكنھا ھذه العملیة من كبیرةاألخطارما كانت تلك األخطار التي تقبلھا مھ
في تقدیم الخدمات بقدرة عالیة ومتوازنة ، علما انھ ال تكون ھناك عالقة االستمرار

بین المؤمن لھ وشركة اعادة التامین بشكل مباشر، وانما تكون العالقة بین المؤمن لھ 
وشركة ) المسندة(كة التامین فقط من جھة  ، وبین شر) المسندة(وشركة التامین 

،أخرىواحدة أو أكثر من جھة )  المعید(تامین إعادة

:أما أسباب لجوء شركات التأمین إلعادة التأمین فھي 

قدراتھا المالیة ر العالیة التي تتجاوزلمساعدة شركات التأمین في  قبول األخطا–١
، تحددھا األخطارمعینة في قبول مالیةوقدراتإمكانیاتفلكل شركة تأمین ،

، إال إنھا ومن خالل قیامھا بإعادة التأمین ظروف الشركة نفسھا وقدراتھا المالیة
التي تتجاوز قدراتھا المالیة ، إذ یمكن لألخطارتتمكن من توسیع عالقاتھا وقبولھا 

دة لشركة التامین قبول خطر عالي دون خوف ما دامت ستقوم بتوزیعھ من خالل أعا
التأمین في نفس البلد أو في بلدان إعادة التأمین على واحدة أو أكثر من شركات 

.أخرى

التامین لحمایة نفسھا من اإلفالس ، ألن شركة إلعادةتلجأ شركات التامین –٢
التأمین إذا قامت بالتأمین على خطر كبیر فإنھا ربما تتعرض لإلفالس عند وقوع 

بإعادة التامین على ذلك الخطر لدى واحده أو أكثر من الخطر ، ولكن عندما تقوم 
شركات إعادة التأمین ، فإن شركات إعادة التأمین ستقوم كل منھا بتسدید  نسبھ معینھ 

، ومن خالل ھذه العملیة ستكون من  الخسارة تعادل النسبة التي قبلت إعادة تأمینھا
ة التأمین حمایة كافیة من شركة التأمین  في وضع آمن ، إذ توفر لھا عملیة إعاد

أمین قد األخطار الكبیرة  المحتملة الوقوع ، وتكون الخسائر من خالل عملیة إعادة الت
.واحدة  أو أكثر من شركات إعادة تأمین المسندة وتوزعت على شركة التأمین


