عنوان:

ارائه مدل عملیاتی انتشار اوراق بهادار بیمه ای در
بازار سرمایه جمهوری اسالمی ایران

دکتر ابوذر سروش

جواد وکیلی
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چکیده
شرکت ها و بازار بیمه به منابع و روش های 3جدید جهت انتقال ریسک و همچنین کاهش هزینه های
ضمانت پوشش ریسک نیاز دارند .یکی از روش های جدید تأمین مالی شرکت های بیمه و همچنین انتقال
ریسک در صنعت بیمه  ،انتشار اوراق بهادار بیمه ای است .اوراق بیمه ای حلقه واسط بازار بیمه و بازار

سرمایه بوده و می تواند ابزاری کارآمد جهت استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه جهت تأمین مالی و
پوشش ریسک صنعت بیمه به شمار آید.با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال
حاضر در بازار های مالی بین المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسالمی مجاز نیستند ،برای اینکه

این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد ،الزم است جواز شرعی آنها مورد بررسی قرار گیرد .در این
تحقیق با استفاده از روش تحقیقِ تحلیلی-استنباطی و تحلیل محتوا (برای تحلیل فقهی سازکار انتشار
اوراق) و با معرفی مؤلفهها و دالیل اصلی اقتصادی این ابزار ،امکان انتشار این اوراق را از نظر فقه امامیه،
بررسی خواهیم کرد .همچنین ،در گردآوری اطالعات از روشهای مشاهده اسنادی و روش کتابخانه ای
استفاده شده است.

واژگان کلیدی
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ماده یک قانون بیمه مصوب سال  1316عقد بیمه را این چنین تعریف میکند« :بیمه عقدی است
که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی ،از طرف دیگر در صورت

بیمه

وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد .متعهد را
"بیمهگر" ،طرف تعهد را "بیمهگذار" ،وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد" ،حق بیمه" و
آنچه را که بیمه میشود" ،موضوع بیمه" مینامند».

اوراق بیمه ای

ایناوراق،ابزارهایمالیهستندکهبایکیازاهدافتأمینمالی،انتقالوتوزیعریسکهای
تحتپوششومنافعحاصلازعملیاتبیمهایبیمهگرطراحیومنتشرمیشوند

بیان مسأله
ایاالت متحده آمریکا

5

طوفان اندرو۱۹۹۲ ،
طوفان اندرو که یکی از مرگبارترین طوفانهای به ثبت رسیده
در تاریخ است ،موجب خسارات بسیار زیادی در جزایر کارائیب و
آمریکا شد .این طوفان که نوع  ۵بود ،با سرعت  ۲۷۰کیلومتر بر
ساعت ،تمامی ساختمانیهای مسکونی منطقه را به کلی نابود
کرد؛ به طوری که تنها بتن فوندانسیون آنها باقی ماند .طی
طوفان اندرو ،در مجموع  ۶۳۰۰۰خانه ویران شد که از این میان ۲۵۰۰۰ ،خانه تنها در شهر «میامیدید» ایالت فلوریدا قررار
تخریب شد .در این فاجعه ۶۵ ،نفر جان خود را از دست داده و میلیاردها دالر خسارت مالی بر پیکرهی شرهرها وارد شرد .در
طول این طوفان ۱۷۵ ،هزار نفر بیخانمان شده و برق خانهی  ۱٫۴میلیون نفر نیز قطع شد .بری از  ۸۰درصرد از درختران
ناحیهی اتشافاالیا از ریشه کنده شده و  ۱۸۷میلیون ماهی آبهای شیرین از بین رفتند.

بیان مسأله
ایاالت متحده آمریکا
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زمین لرزه نورثریج۱۹۹4 ،
این زمینلرزه در نزدیکی پهنه پرجمعیتی رخ داد و  ۵۷کشته،
بی

از  ۵۰۰۰زخمی و  ۲۰۰۰۰بیخانمان برجای گذاشت.

این رخداد آسیبهای سازهای شامل فروپاشی جزئی یا کامل
ساختمانها را بههمراه داشت ،بهطوری که بی

از  ۴۰۰۰۰ساختمان در لسآنجلس ،ونتورا ،اورنج کانتی و سان برناردینو دچار

صدمه شد .زلزله  ۱۹۹۴نورثریج ،گرانترین فاجعه زمین لرزه در تاریخ ایاالت متحده به شمار میرود ،بهطوری که خسارتی بالغ
بر  ۲۰میلیارد دالر به بار آورد

بیان مسأله
در زمان وقوع طوفان آندرو در سال  1992و زلزله نورثریج در سال  1993نرخ حق بیمه بیش از دوبرابر شد که این زیان های ناشی از اینن
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حوادث به قدری بزرگ بود که شرکت های بیمه اتکایی نتوانستند به این ایفای تعهدات شان بپردازند .و باالرفتن میزان خسارت ها و همچننین

افزایش تجمع انسانی و سرمایه ای درمناطق حادثه خیز جهان ،زمینه ای را فراهم ساخت تنا انتانار اوراق بهنادار بیمنه ای بنا اسنتفاده از
ابداعاتی درمدل سازی و مهندسی مالی به ابزاری برای انتقال این نوع از انواع ریسک های بیمه ای به بازار سرمایه تبدیل شود.
این وضع صنعت بیمه را بر آن داشت که منابع جایگزینی برای ظرفیت بیمه اتکایی پیدا کند.

از این جا فکر استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و انتقال سهمی از ریسک های بیمه ای به این باازار ممییاا ی اد و اوراق
بهادار بیمه ای بستر این کار را فراهم کرد.
در اوراق بهادار بیمه ای دارایی مورد نظر ،ریسک بیمه نامه های شرکت های بیمه ای است.درصنعت بیمه برای نزدیکی بین صنعت بیمه و
بازارسرمایه از مفهوم انتقال ریسک جایگزین استفاده می شود .انتقال ریسک جایگزین به معنای استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک (غینر
از بیمه و بیمه اتکایی سنتی(  ،به منظور ارائه پوشش ریسک به شرکت هایی که در معرض آن قرار دارند و ترکیبی از مدیریت ریسنک ،راه
حل های نوآورانه بیمه ای و راهکارهای بازار سرمایه است.

بیان مسأله
زلزله بم
1382
زلزله منجیل و رودبار
1368

زلزله کوهبنان
1397
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کرمانااه
زلزله استان
1397

 20سانحه هوایی مرگبار
1357-98

برخی فجایع طبیعی و سوانح مهم در ایران

سیل های سراسری
شمال،غرب و جنوب کاور
1398

زلزله زرند
1383
سیل گسترده خوزستان
1398-1399

آتش سوزی پتروشیمی
بوعلی
1395
آتش سوزی و تخریب
ساختمان پالسکو
1395
سانحه غرق شدن
کاتی سانچی
1396
 2سانحه مرگبار قطار
1357-98

اهمیت و ضرورت تحقیق
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در خالل سال های1970تا  ، 2007از  41هزار حادثه که بیشترین تلفات جانی و زیانهای مالی را در جهان به بار آورده است

،

حدود  86درصد حوادث مربوط به حوادث فاجعه آمیز بوده اس  .در این بین با توجه به آمار  40حادثه مهم و بزرگتی کته در
این خصوص اتفاق افتاده اس

متوجه سهم به نسب

زیاد جغرافیائی ایران در تعداد حوادث فاجعه آمیز می شویم .لتاا از دیتد

ملی و همچنین از دید جهان ،بررسی ریسک فاجعه آمیز و روشهای کنترل تلفتات در اثتر رختداد حادثته( خستارات ناشتی از
رخدادهای طبیعی ،جنگ و اقدامات تروریستی،تصادفات و نقایص فنی ،آتش سوزی و  )....و از طرفی تحریم هتای اقتصتادی
آمریکا بر علیه ایران باعث می شود روشهای تأمین مالی اموال و پرداخ

دیات و غرامات در ایران حائز اهمی

باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
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بی تردید باتوجه به مالحظه های شرعی تمام این ابزارها در جامعه اسالمی قابل پیاده سازی نیستند .ظهور بتازار سترمایه استالمی
متمایز که ساختار محصوالت و فعالیتهای تأمین مالی و سرمایه گااری آن مطابق شریع
صنع

خدمات مالی اسالمی اس

.انتشار موفقی

استالمی باشتد ،پیامتد پیشترف

آمیز اوراق بهادار اسالمی در مناطق گوناگون جهان باعث شده است

طبیعتی
کته ایتن

اوراق به منبع تأمین مالی جایگزین تبدیل و به وسیله بسیاری از کشورها و شرکتها استفاده شتود .ازایتن رو گرهته الزم است
تجربه های کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جس

اما ضروری اس

از

بازار سرمایه متناسب با ساختار و

مکتب اقتصادی جامعه شکل گیرد و پیش از صدور مجوز برای ظهور ابزاری خاص  ،باید جایگاه و کارکرد آن در بازار به ختوبی
تبیین شود

اهداف حقیق
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توسعه سهم ابزار های تامین مالی اسالمی در بازار سرمایه کشور
شناخ

امکان فقهی ،مالی و اقتصادی انتشار اوراق اسالمی بیمه ای در کشور

شناخ

انواع اوراق بیمه ای قابل انتشار در بازار سرمایه

تامین مالی صنع

بیمه کشور و افزایش تاب آوری آنها در شرایط بروز فاجعه های طبیعی و تحریم اقتصادی

سواالت تحقیق
12

به لحاظ فقهی شرایط انتشار اوراق اسالمی بیمه ای هگونه اس ؟
با قوانین و مقررات موجود هه اوراق بیمه ای و با هه سازکاری می توان در بازار سرمایه منتشر کرد؟
باتوجه به ههارهوب ها و قواعد فقهی و قانونی انتشار اوراق اسالمی بیمه ای توجیه متالی و اقتصتادی تتامین

مالی برای بنگاه اقتصادی هگونه اس ؟

روش تحقیق
نوع تحقیق

روش و ماهیت

توصیفی -
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هدف تحقیق

کاربردی

روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش توصیفی اس
فرض ها و پیش بینی رویدادها نیس

.پژوهش توصیفی منحصراً در پی کشف و توضیح روابط ،همبستگی هتا و احتمتاالً آزمتون

بلکه بیشتر درصدد توصیف موقعی

اجرای این نوع پژوهش می تواند صرفاً برای شناخ

هاس .

بیشتر شرایط موجود یا کمک به فرآیند تصمیم گیری باشد.

همچنین به لحاظ نتیجه) پیامد(  ،یک پژوهش کاربردی اس  ،از این نظر کاربردی اس

ریسک محصوالت صنع
عملی اس

که نتایج این پتژوهش میتوانتد بترای اوراق بهادارستازی

بیمه در بازار سرمایه ایران اجرایی شود .پژوهش کاربردی ،تالشی برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشتکل

که در دنیای واقعی وجود دارد.

این نوع پژوهش از نتایج پژوهش های بنیادی به منظور بهبود روش ها ،ابزارها ،ساختارها و الگوها استفاده مینماید.
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چگونگی گردآوری داده ها

چگونگی گردآوری
داده ها
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-

مطالعات کتابخانه ای

داده های موجود در اسناد گذشته ،
آمارهای رسمی ،اسناد و مدارک سازمانی.

بررسی پژوهش های داخلی مطروحه در زمینه تحقیق
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عبده تبریزی
()1380

در مقاله ای با عنوان «نق صنعت بیمه در بازار های سرمایه جهانی شده» با تحلیل وضعیت صنعت بیمره
از جمله شرکت های بزرگ بیمه دنیا پس از حوادث  ۱۱سپتامبر و مقایسه آن با وضرعیت صرنعت بیمره در
ایران و وضعیت نامناسب بازار بیمه ایران در استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به روش ها و ابرزار هرای
مختلف توسعه صنعت بیمه از جمله اوراق بهادار سازی و انتقال ریسک از طریق اوراق بیمه ای اشراره مری
کند.

فطانت و همکاران
()1388

در مقاله ی خود با عنوان «مبانی تبدیل به اوراق بهادار سازی ریسک در شرکت های بیمه ای»برا بررسری
اوراق بهادار بیمه ای انتشار یافته در دنیا مبانی مالی و ریسک و ظرفیت های این اوراق برای بازار سررمایه
را معرفی نموده است و بررسی ابعاد فقهی این اوراق را به عنوان پیشنهاد تحقیق ارائه نموده است.

سیفلو
()1388

در تحقیق خود با عنوان» بررسی فقهی  -تطبیقی اوراق بالیای طبیعری «برا اسرتفاده از تطبیرق عقرود
مختلف فقهی بر روی رابطۀ اصلی انتشار اوراق بالیای طبیعی ،از نگاه فقهی این اوراق را مورد بررسی قرار
داده است .در این تحقیق برای تطبیق حکم فقهی و تبیین دقیق فقهی رابطۀ اصلی اوراق بالیای طبیعری،
ابتدا ساختار یک انتشا ر فرضی مورد بررسی قرارگرفته و برا سره سرناریوی. -۱ ،ایرن اوراق هماننرد اوراق
قرضۀ متعارف هستند -۲این اوراق همانند اوراق بهادار با پشتوانۀ دارایی هستند ،و . -۳ایرن اوراق هماننرد
قرارداد بیمه هستند ،به بررسی رابطۀ فقهی حاکم بر این اوراق پرداخته است.

بررسی پژوهش های داخلی مطروحه در زمینه تحقیق

قالیباف اصل و همکاران صکوك وکال بیمه ای برای »در مقاله ای با عنوان با این فرض که اوراق بهتادار بیمته ای ،در
دنیا بر پایۀ «پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز اوراق قرضه بنتا شتده انتد و بته علت ربتوی
()1390
بودنشان نمی توان در کشور از آنها استفاده کرد ،کوشیده اند تا به تبیین مدلی بترای انتشتار ایتن
اوراق با توجه به شرایط شرعی و قانونی کشور برسند .در این تحقیتق بتا توجته بته تحقیقهتا و
مصاحبه های صورت گرفته  ،ساختار صکوك وکال بیمه ای برای اجرایی شدن ستاختار اوراق
حوادث فاجعه آمیز در کشور پیشنهاد شده اس .

گرکانی فیروز جاه
()1390

17

در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «امکان سنجی اوراق بهادار فاجعه آمیتز» ضتمن پیشتنهاد
ساختار صکوك برای انتشار اوراق بیمه ای با رویکرد تئوری ارزش فترین بتازده انتظتاری بهینته
برای اوراق بهادار فاجعه آمیز را با فرض سررسید سه ساله محاسبه کرده اس .

بررسی پژوهش های داخلی مطروحه در زمینه تحقیق

نظرپور و خزایی
()1391

در مقالۀ »طراحی صکوك مشارک جه انتقال ریسک «با رویکردی مشابه تحقیق قالیباف اصل
و همکاران(، )1390شرکتهای بیمه به بازار سرمایه با فرض ماهی ربوی برای اوراق بهادار بیمه ای،
به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ،این فرضیۀ را که با استفاده از قابلیتهای صتکوك
می توان نوع جدیدی از اوراق بهادار بیمه ای معرفی کرد که ضمن سازگاری با اصول بازار سرمایه ،
اسالمی باشد وکارکردی مشابه با اوراق متعارف برای انتقال ریسک شر تهتای بیمته بته بتازار داشتته
باشد،آزمون کرده اس  .نتایج تحقیق بیانگر این اس که با استفاده از عقد شرک و از راه مشارک
خریداران اوراق در ارائۀ پوشش بیمه ای به بیمه گااران و از طرفی شراک در سود و زیان ناشی از
پوشش بیمه ای ارائه شده  ،می توان اوراقی بته نتام صتکوك مشتارک بیمته ای طراحتی کترد کته
دارندگان اوراق به صورت مشترك بیمۀ اتکایی را عهده دار شوند.

آقامهدوی و ناصرپور در تحقیق خود با عنوان »بررسی ابعاد فقهی سازوکار انتشار اوراق بالیتای طبیعتی  ،بتا استتفاده از
روش تحلیلی  -استنباطی «با ابداع احتماالت مختلف در خصتوص رابطتۀ فقهتی طترفین مختلتف
()1391
دخیل در یک انتشار بیمه ای ،روابط مجازشرعی و غیرمجاز شرعی را تبیین کرده اند .براستا ایتن
تحقیق زمانی که رابط ۀ وکال بین بانی و واسط و رابطۀ بیمه به شترط مضتاربه یتا بیمته بته شترط
وکال بین واسط و سرمایه گاار وجود داشته باشد ،این اوراق می توانند از نظر شرعی مجاز باشند.
18
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عسگری و همکاران
()1395

در تحقیق خود با عنوان «بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه ای(با رویکرد موضوع شنناختی) »
با بررسی تحقیق های انجام شده به نقاط ضعف تحقیقات گذشته اشاره کرده و باتوجنه بنه
اینکه مصادیق اوراق بهادار بیمه ای بسیار متنوع هسنت و اهنداف وکارکردهنای آنهنا نینز
یکسان نیستند .به این نتیجه رسیده است که که نمی توان حکم فقهی واحدی بر تمنام آنهنا
تجویز کرد .هرچند ممکن است حکم فقهی تمام مصادیق اوراق بهادار بیمه ای یکسان باشد
ولی به دست آوردن این حکم واحد یکسان ،به نوبۀ خود  ،نیازمند بررسی مصداقی هرینک
از اوراق بهادار بیمه ای است و بدون پرداختن جزئی ،نمی تنوان حکنم فقهنی مربوطنه را
استخراج کرد.

ناصرپور
()1395

در مقاله ای با عنوان «بررسی چالش های فقهی و حقوقی اوراق بیمه ای» با استفاده از روش
تحقیق تحلیلی -استنباطی و تحلیل محتوی با بررسی چالش های فقهی و حقوقی انتاار این
اوراق در ایران به این نتیجه رسیده است که بهترین حاالت فقهی انتانار اوراق بیمنه ای در
صورتی است که رابطه وکالت بین بانی و واسط و رابطه بیمه به شرط مضناربه و بیمنه بنه
شرط وکالت بین واسط و سرمایه گذار وجود داشته باشد.

بررسی پژوهش های داخلی مطروحه در زمینه تحقیق
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آقا حسینی
()1396

در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « امکان سنجی اوراق بهادارسازی ریسکهای بیمهای
در صنعت بیمه کاور» با بررسی ماکالت و محدودیت های انتاار اوراق بیمه ای در ایران
پرداخته است عدم وجود موسسات رتبه بندی و دسترسی به نرم افزار های محاسنبه ننرخ و
ارزشگذاری ریسک بیمه نامه ها ،عدم وجود ضوابط و دستورالعمل های الزم و کارامند در
بازار سرمایه و عدم شناخت سرمایه گذاران بازاراسرمایه از این ابزار را مهمترین محدودیت
ها برای انتاار این اوراق در بازار سرمایه دانسته است.

دهقان و همکاران
()1397

در تحقیق خود با عنوان« اوراق بهادار سازی بیمه بالیای طبیعی در صنعت بیمنه اینران» در
یک پژوهش توصیفی و تحلیل مدل های متعارف اوراق فجایع طبیعی ضمن پیانهاد الگنوی
ساختار انتاار اوراق بیمه ای در ایران به اهمیت جایگاه موسسنات رتبنه بنندی اعتبناری و
مؤسسات مدل ساز احتمال وقوع حادثه برای انتاار این اوراق اشاره کرده است و محاسنبه
بازده اوراق را متکی به رتبه بندی و گزارشات این موسسات می داند.

برخی پژوهش های خارجی مطروحه در زمینه تحقیق

افرادی چون گاالتی ) ،(Gallati,2003نرواز و اسرتین) ، (Nawaz & Stein,2000چرودهری(، )Choudhry, 2006
می ( ) mey,2007و کلین ( )kleine,2007همگی بدنبال ارائه پیشنهاداتی بودند که با اسرتفاده از ابزارهرای انتقرال
ریسک  ،می توان به جای بیمه اتکایی از انواع شقوق مختلف اوراق بهادار ریسک استفاده نمود)(Butt,2007

21

بررسی فقهی عقد بیمه

نهاد حقوقی بیمه منشأیی اروپایی دارد و به مفهوم رایج  ،در فقه اسالمی پیشینهای ندارد ،هر چند برخی از قراردادهای

خاص در نظام حقوقی اسالم  ،مانند حق عُمری  ،شرط ضمانت نفقۀ مادام العمر برای همسر و ضمان جریره  ،شباهتی
صوری با این نهاد حقوقی دارد
امپراتوری عثمانی نخستین کشور مسلمان بود که به وضع قانون بیمه اقدام کرد که با مخالفت فقهای حنفی روبرو شد
ظاهراً اولین فقیه مسلمان که دربارة عدم مشروعیت بیمۀ دریایی نظر داده  ،ابن عابدین فقیه معروف حنفی است .
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بررسی فقهی عقد بیمه

اغلبفقهای اهلسنتکهبیمهراازعقود مشروعهومستحدثه دانستهاند برایاثباتمشروعیت آنبههایهن
دالیلاستنادکردهاند:
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استحسان

براساس این قاعده در جایی که با قیاس یا قاعده کلی یا دلیل دیگر میتوان حکم شرعی را استنباط
کرد به مالحظه مصلحتی خاص میتوان حکمی مخالف برای مسئله برگزید و در عقد بیمه ،گرچه
احتمال َغرَر ،ربا  ،قمار  ،جهل به عوضین و ...وجود دارد اما چون عدم مشروعیت آن خالف مصالح
اجتماع است ،از راه این قاعده میتوان قائل به مشروعیت آن شد.

مصالح
مرسله

بنابر قاعده مصالح مرسله برای رعایت مصلحت و حفظ دین و نظم اجتماعی جامعه ،در جایی که نص
خاص یا مطلق وجود ندارد ،می توان قائل به مشروعیت موضوعی مانند عقد بیمه شد

ضرورت
اقتصادی

بعضی دیگر از فقها نیز مشروعیت بیمه را از باب ضرورت و احتیاج نظام اقتصادی به آن اثبات کردهاند و
ضرورت و احتیاج را رافع اشکاالتی مانند قمار ،غرر ،رهان ،تعلیق میدانند در میان مذاهب اسالمی،
امامیه و شافعیه این قاعده را نپذیرفتهاند و آن را از مصادیق ظنون غیر معتبر دانستهاند .فقهای مسلمان
بیمههای اجتماعی و تعاونی را ،به استناد وجود تعاون و عدم کسب رِبح ،مشروع میدانند و درباره
بیمههای خصوصی به سه دسته موافق ،مخالف و قائالن به تفصیل تقسیم میشوند.

بررسی فقهی عقد بیمه

موافقان ماروعیت قرارداد بیمه  ،که اغلب فقهای شیعه در این گروه جای می گیرند  ،سه گروهند :نخستین گنروه

عقد بیمه را بریکی از عقود معیّن فقهی منطبق می دانند؛ اختالف نظر دربارة مستقل بودن عقد بیمه یا منطبق بنودن
آن بر یکی از عقود معین  ،در بین حقوقدانان غیرمسلمان نیز مطرح است در اینجا به تعدادی از این عقود معنیّن و
نحوة انطباق آنها بر بیمه اشاره می شود.
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بررسی فقهی عقد بیمه
عقد بیمه نوعی عقد ضمان عوض نسبت به اعیان خارجیه و شخصیه ای است که در نزد صاحبان قرار دارد .شاید ذکر کلمۀ تضمین در
امتیازنامۀ منعقده بین ناصرالدین شاه و الزار پولیاکف روسی و قانون تجارت بحریه مصوّب  ۱۲۸۰دولت عثمانی دلیل براین باشد که تنظیم
کنندگان امتیازنامه و وضع کنندگان قانون مذکور بیمه را برعقد ضمان منطبق می دانسته اند
عقد صلح از عقود مستقل است و به عقود دیگر برنمی گردد و بیمه می تواند در قالب این عقد با تسالم بین بیمه گر و بیمه گزار مبنی بر
پرداخت وجه بیمه به صورت اقساط یا نقد در مقابل تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارت وارد شده نسبت به موضوع بیمه  ،انجام گیرد
برخی دیگر از فقها از جمله آیت اهلل خویی عقد بیمه را منطبق بر هبۀ معوضه میدانند ،یعنی بیمه گزار در هرسال یا هر ماه یا یکجا مبلغی
را به رایگان تملیک بیمه گر می کند ،با این شرط که در صورت بروز حادثه و خسارت به مال یا جان او بیمه گر وجه مذکور را به تملیک
بیمه گزار یا خانواده اش درآورد
برخی دیگر عقد مواالة را نوعی بیمۀ مسئولیت می دانند ،زیرا در عقد مواالة شخصی که نسب او مجهول است دیگری را برای پرداخت
خسارت حاصله از جنایت ولیّ خود قرار می دهد و در مقابل  ،این فرد پس از فوت او وارث وی خواهد شد برخی دیگر از فقها ،عقد بیمه
را بریکی از عقود شرکت  ،جعاله  ،ودیعه  ،حواله  ،وکالت  ،قرض و یا عقد تبرع به شرط عوض  ،منطبق دانسته اند گروه دوم از موافقان
عقد بیمه  ،با اشاره به برخی نهادهای حقوقی خاص که در نظام حقوقی اسالم موجود است و مقایسۀ آنها با نهاد بیمه  ،کوشیده اند که
وجود تفکر بیمه را در صدر اسالم و پی از آن اثبات کنندبر این پایه  ،آنان بیمه را مشروع دانسته اند .این موارد از آن جمله اند:
نظام عواقل و عقد بیمه وعقد بیمه و ضَمان خطرالطریق
25
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باتوجه به حضور مجتهدان شیعه در وضع قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،شاید بتوان پذیرش عقد بیمه را ،با

عنوانی مستقل در اصول  31 ،21،29 ،3این قانون  ،رأی فقهی مورد توافق ماهور فقهای شیعه به شمار آورد
ال اَن
گروه از موافقان به شیوه های مختلف بیمه را ماروع دانسته اند .ماروعیت آن به دلیل عمومیت التَأکُلوا اَموالَکم بَی َنکُم بالباطل اِ ّ
تَکُو َن تجارة عَن تَراض مِنکُم (نساء )29:و عمومیت اَوفوابِالعُقود (مائدة  )1:دانسته و معتقدند از آنجا که آیات یاد شده از نوع قضیه
حقیقیه  ،و شامل تمام مصادیق معامالت در هر زمان و مکان است  ،وجهی برای تخصیص این عمومات به عقود زمان شارع وجود
ندارد .برخی دیگر برای ماروعیت و صحت عقود ،از جمله عقد بیمه  ،به اصالۀ الصحۀ تمسک کرده اند و عده ای دیگر گفته اند که
شارع بسیاری از معامالت متداول بین مردم را امضا کرده است و عادت شارع در معامالت مبنی بر قبول معامالت رایج در میان مردم
است و چون بیمه عقدی عرفی و خارج از حوزة شرع است که مردم آن را پذیرفته اند شارع آن را می پذیرد برخی از فقها برای
ماروعیتِ عقد بیمه به اصل اباحه تمسک کرده اند .اساس این اصل مبنی بر مباح بودن همۀ اشیا و افعال است مگر اینکه از طرف
شارع منعی وارد شده باشد .بنابراین عقد بیمه نیز که منعی دربارة آن نرسیده ماروع است  .در مقابل  ،بعضی از مذاهب اصل را

برتحریم می دانند مگر اینکه دلیلی برماروع بودن آن به ما رسیده باشد
26
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ازمیان فقهای شیعی احتماال سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی  )337اولین بار درباره بیمه اظهارنظر
کرده (طباطبایی و پس از او در اواخر قرن چهاردهم ،شیخ حسین حلّی بتفصیل و با عنوانی مستقل به
بررسی آن پرداخته است.
علمای متاخر شیعه از جمله امام خمینی ،آیت اهلل خویی ،آیت اهلل سیستانی ،آیت اهلل موسوی اردبیلی ،آیت

اهلل مکارم شیرازی با دیدگاه های متفاوت عقد بیمه را معتبر و الزم دانسته اند.
27
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نتیجه تحلیل فقهی ساز کار اوراق بالیای طبیعی
روابط

28

اشکاالت

واسطوبانی

واسطوسرمایهگذار

1

بیمه

قرضبهشرطهبه

غیرعقالیی/قرضربوی/هبه واقعیتنداردزیراحقبیمهدریافهت
میکند

2

بیمه

وکالتبهشرطهبه

غیرعقالیی/هبه واقعیتنداردزیراحقبیمهدریافتمیکند

3

بیمه

مضاربهبهشرطهبه

غیرعقالیی/هبه واقعیتنداردزیراحقبیمهدریافتمیکند

4

وکالت

بیمهبهشرطقرض

استقراضربوی/واسط،مالکسرمایهسهرمایه گهذارنمیشهود تها
قرضمحققشود.

5

وکالت

بیمهبهشرطمضاربه

بهترینحالتاگرسودثابتاخذنشود

6

وکالت

بیمهبهشرطوکالت

بهترینحالت

7

وکالت

قرضبهشرطهبه

قرضربوی/هبهواقعیتنداردزیراحقبیمهدریافتمیکند

8

وکالت

مضاربهیاوکالتبهشرط هبه واقعیتنداردزیراحقبیمهدریافتمیکند
هبه

بررسی فقهی عقد بیمه
مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار:
در خصوص اصل انتاار اوراق بیمهای اتکایی ،نکات ذیل باید مدنظر قرار گیرد:
اوراقبیمهایاتکایی  ،یکی از انواع اوراق بهادار است که بر مبنای ضوابط عقد بیمه و عقد وکالت ساختاربندی می شود .در این اوراق ،بر مبنای
قرارداد بیمه اتکایی ،بیمه مرکزی یا شرکت های بیمه ،بخای از ریسک های بیمهای خود را به بازار سرمایه منتقل می کنند .خرینداران اوراق ،بنه
عنوان بیمه گر در قرارداد بیمه اتکایی قرار می گیرند و در إزاء ارائه خدمات بیمه اتکایی حق دریافت مبلغ ماخصی به عنوان حق بیمنه از بیمنه
گذار (بیمه مرکزی یا شرکت بیمه) را خواهند داشت.
نهادواسط  ،به عنوان وکیل دارندگان اوراق قرارداد بیمه اتکایی را منعقد کرده و از جانب آنها نسبت به سرمایهگذاری مبالغ تجمیع شنده ،اقندام
می نماید .نهاد واسط ،به عنوان وکیل دارندگان اوراق حق دریافت کارمزد در إزاء خدماتی که ارائه منی کنند را خواهند داشنت .همچننین ،در
صورت بروز خسارت توافق شده در قرارداد بیمه اتکایی ،نهاد واسط بیمهای ملزم خواهد بود خسارات را مطابق توافق های به عمل آمده به بیمنه
گذار (بیمه مرکزی یا شرکت های بیمه) پرداخت نماید.
منابع مالی که با خرید اوراق از سوی سرمایهگذاران بدست میآید ،سرمایه اولیه برای انجام کسب و کار بیمه اتکایی را فراهم میکند.
در مقطع سررسید اوراق ،در صورتی که خسارت توافق شده در بیمه اتکایی رخ ندهد ،اصل سرمایه و کل سود حاصل از عملیات سرمایهگذاری
متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود.
از منظر مالحظات فقهی ،عدم پرداخت بخانی از سنودهای حاصنل از عملینات سنرمایهگذاری در طنی دوره اوراق تنا قبنل از سررسنید بنه
سرمایهگذاران بالمانع است؛ ماروط به آنکه در مقطع سررسید کل سود حاصل همراه با اصل مننابع پنس از کسنر خسنارات بنه سنرمایهگذاران
پرداخت شود.
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نیاز ها و مشکالت بازار بیمه ایران
مهم ترین نیازها ومشکالت بازار ایران که انتشار اوراق بهادار بیمهه ای مهی توانه راه حلهی بهرای رفه آنهها باشه  ،مهوارد زیهر
میباشن :
ارائه بیمه نامه هایی به صورت اقساطی یا مرحله ای و عدم دریافت حق بیمه به صورت کامل
محدودیت مالی شرکت بیمه برای مشاارکت در سارمایه اایاری هاای میاان مادت باا باازد بیشاتر و
محدودیت نقدینگی شرکت در زمان خسارت های باال و موقتی

محدودیت در پوشش ریسک های بزرگ و بیمه های حوادث طبیعی به علت نیاز به هزینه سرمایه ای باال
محدودیت سرمایه ایاری ذخایر و عواید بیمه های عمر و رقابت با صنعت بانکداری و حوز های دیگر
عدم کارایی کافی بیمه های زندای به دلیل بازخرید بیمه نامه ها

نیاز ها و مشکالت بازار بیمه ایران
سطح توانگری  4برای بیمه ایران ،که تنها بیمه دولتی در کاور است با توجه به سهم قابل توجه این شرکت از پرتفنوی صننعت
بیمه از سوی این شرکت بسیار نگران کننده است.در حال حاضر با توجه به محدودیتهای مالی ،شرکتهای بیمه طبق مقررات بیاتر
ازحدی نمیتوانند ریسک بپذیرند ،از طرفی هم بیمه گر اتکایی کاور از ظرفیت بالقوه قابل قبولی برای پذیرش ریسنکهای عظنیم
برخوردار نیست ،در نتیجه بکارگیری روشی نوین و کارآمد در سازوکار صنعت بیمه برای افزایش ظرفیت بیمه احساس میاود که
شرکتهای بیمه بتوانند ریسکهای جدید بپذیرند و ضریب نفوذ بیمه کاور هم افزایش یابد.

31

مدل مفهومی

سه عنصر بازار پایه مالی

بازار پول (بانک)

جریان پول ،سرمایه
و اطمینان

بازار اطمینان
(بیمه)

بازار سرمایه
(بورس)

مدل مفهومی
نوآوریهای مشترک

اوراق بیمه ای

بیمه

بورس

مدل مفهومی
*طبقه بندی ریسک ها از حیث
شدت و احتمال

بیمه در ناحیه اول قرار
میگیرد.
اوشه شمال شرقی:
اوراق بیمهای

مدل مفهومی
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پوشش بیمه ای
خسارات ناشی
از حوادث
فاجعه آمیز

• شرایط خاص و تحریم
های سیاسی
• خروج ارز از کشور
• نرخ باالی بیمه گران
خارجی
• افشای اطالعات ملی

بیمه اتکایی خارجی

معایب و
مشکالت
صنعت بیمه کشور

اوراق
بیمه ای
• نبود ظرفیت کافی
• ع م وجود بیمه
اتکایی ق رتمن

مدل مفهومی

مدل ساد اوراق مالی اسالمی بیمه اتکایی

سرمایه ایاران

SPV
(نهاد واسط)

بانی

(بیمه های
اتکایی)

درفرآیندانتشارایناوراق،شرکتبیمهبایکنهادواسطکهمجوزانجامعملیاتاتکهاییراداردوارد
یکقراردادهمانندبیمهاتکاییسنتیمیشودوبرایمواقعیکاربردداردکهبیمهگراتکهاییظرفیهت
پذیرشریسکشرکتبیمهرانداشتهباشدیاقیمتبیمهاتکاییباالباشد.درچنین شرایطیشهرکت
بیمهبهوسیلهانتشارایناوراق،ریسکخودرابهبازارسرمایهمنتقلمهیکنهد.طهر وشهر کامهل
فرآیندانتشاراینگونهاوراقدرادامهآوردهمیشود.
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همپوشانی انواع اوراق بیمه ای در دسته بندی سنتی و دسته بندی بر اساس هدف
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مدل مفهومی

مدل مفهومی فرآیند اوراق بهادار بیمه اتکایی ریسک های بزرگ

مدل مفهومی

مدل مفهومی اوراق بهادار بیمه ای اتکایی حوادث فاجعه آمیز

مدل مفهومی

مدل مفهومی صندوق اتکایی جبران مازاد خسارت بیمه مرکزی

مدل مفهومی

مدل مفهومی اوراق بهادار بیمه ای اتکایی بیمه های زندگی

نتیجه گیری
18

با توجه به شرایط فعلی که در آن دستورالعمل ها و ضوابط انتاار اوراق بیمه ای از سوی ارکان بازار سرمایه کامال مانخص
ناده است و در غیاب موسسات رتبه بندی و نبود آشنایی سرمایه گذاران با این اوراق الزم است شنرکت هنای بیمنه ای بنا
همراهی بیمه مرکزی در جهت تکمیل شرایط و تسهیل انتاار این اوراق به صورت گام به گام اقدام نمایند.
به نظر میرسد با شرایط فعلی از میان الگو های بررسی شده در گام اول ایجاد صندوق اتکایی جبران مازاد خسنارت یکنی از
انواع صندوق هایی است که در صورت فراهم آمدن زیرساخت های قانونی و عملیاتی مورد نیاز می تواند بخای از مخاطرات
فعالیت های بیمه مرکزی از محل وارد آمدن خسارات ناشی از رویدادهای بزرگ را از طریق انعقاد قراردادهای بیمنه اتکنایی
جبران نماید .راه اندازی این صندوق زمینه ساز آشنایی بازار سرمایه با ابزار هنای انتقنال ریسنک و اوراق بهنادار سنازی در
صنعت بیمه باشد..
با توجه به اینکه غالب تحقیقات انجام شده در مورد اوراق بهادار بیمه ای قبل از مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس بوده است
انجام تحقیقات با نگاه ویژه در زمینه محاسبات مالی ریسک و بازدهی این اوراق با توجه ریسک های صننعت بیمنه در اینران
الزامی می باشد  .همچنین ایجاد نهادهایی مانند موسسات رتبه بندی با توجه به اهمینت رتبه بندی اعتباری شرکت ها و اثر آن
در محاسبات ریسک و بازده اوراق بیمه ای حائز اهمیت میباشد.

ظرفیت قانونی:

بند «ز» تبصره « »5قانون بودجه سال  99و الیحه بودجه سال 1400
ز -به منظور پوششهای بیمهای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمهای،
به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده میشود تا
سقف ده هزار میلیارد ( )10،000.000.000.000ریال در بازار سرمایه نسبت به انتاار
اوراق مالی -اسالمی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام
کنند.

پیانهادات اجرایی
تاسیسشرکتهایرتبهبندیواعتبارسنجیتخصصیصنعتبیمه

تدویندستورالعملهایسرمایهگذاریدراوراقبیمهایتوسطصندوقهایسرمایه
گذاری
ایجادصندوقهایسرمایهگذاریتخصصیاوراقبیمهایبامشارکتبیمههاو بانک
ها
فرهنگسازیوهدایتسرمایهگذاراندارایاشتهایریسکبرایسرمایهگذاریدر
ایناوراق
بسترسازیسختافزاریونرمافزاریحوزهفناوریاطالعاتبرایدادهپردازی
،محاسباتاکچوئری ،تحلیلریسکوبازده ناشرین واوراقبیمهای

اتخاذسیاستهایتشویقیانتشاراوراقبیمهایبرایناشرین توسطبیمهمرکزی
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از وجه ما سپاسگزارم

پایان

