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تحتپوششومنافعحاصلازعملیاتبیمهایبیمهگرطراحیومنتشرمیشوند
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به ثبت رسیده طوفان هایکه یکی از مرگبارترین اندروطوفان 
وکارائیبتاریخ است، موجب خسارات بسیار زیادی در جزایر در 

برکیلومتر ۲۷۰بود، با سرعت ۵این طوفان که نوع . آمریکا شد
نابودمسکونی منطقه را به کلی ساختمانی هایساعت، تمامی 

طی . آنها باقی ماندفوندانسیونکرد؛ به طوری که تنها بتن 
ایالت فلوریدا قررار « میامی دید»خانه تنها در شهر ۲۵۰۰۰خانه ویران شد که از این میان، ۶۳۰۰۰، در مجموع اندروطوفان 

در . شرهرها وارد شردپیکره ینفر جان خود را از دست داده و میلیاردها دالر خسارت مالی بر ۶۵در این فاجعه، . تخریب شد
درصرد از درختران ۸۰بری  از . میلیون نفر نیز قطع شد۱٫۴خانه یشده و برق بی خانمانهزار نفر ۱۷۵طول این طوفان، 

.شیرین از بین رفتندآب هایمیلیون ماهی ۱۸۷از ریشه کنده شده و اتشافاالیاناحیه ی

ایاالت متحده آمریکا 

۱۹۹۲، اندروطوفان 
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ایاالت متحده آمریکا 

۱۹۹4، نورثریجزمین لرزه 

کشته، ۵۷رخ داد و پرجمعیتیدر نزدیکی پهنه زمین لرزهاین 

.برجای گذاشتبی خانمان۲۰۰۰۰زخمی و ۵۰۰۰از بی  

شامل فروپاشی جزئی یا کامل سازه ایآسیب هایاین رخداد 

چار دبرناردینوکانتی و سان اورنج، ونتورا، لس آنجلسساختمان در ۴۰۰۰۰که بی  از به طوریداشت، به همراهرا ساختمان ها

ارتی بالغ که خسبه طوری، می رود، گرانترین فاجعه زمین لرزه در تاریخ ایاالت متحده به شمار نورثریج۱۹۹۴زلزله . صدمه شد

میلیارد دالر به بار آورد ۲۰بر 
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نرخ حق بیمه بیش از دوبرابر شد که این زیان های ناشی از اینن 1993و زلزله نورثریج در سال 1992در زمان وقوع طوفان آندرو در سال 

سارت ها و همچننین و باالرفتن میزان خ. ایفای تعهدات شان بپردازندحوادث به قدری بزرگ بود که شرکت های بیمه اتکایی نتوانستند به این

فاده از افزایش تجمع انسانی و سرمایه ای درمناطق حادثه خیز جهان، زمینه ای را فراهم ساخت تنا انتانار اوراق بهنادار بیمنه ای بنا اسنت

.ودابداعاتی درمدل سازی و مهندسی مالی به ابزاری برای انتقال این نوع از انواع ریسک های بیمه ای به بازار سرمایه تبدیل ش

.این وضع صنعت بیمه را بر آن داشت که منابع جایگزینی برای ظرفیت بیمه اتکایی پیدا کند

د و اوراق از این جا فکر استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و انتقال سهمی از ریسک های بیمه ای به این باازار ممییاا ی  ا

.بهادار بیمه ای بستر این کار را فراهم کرد

درصنعت بیمه برای نزدیکی بین صنعت بیمه و.در اوراق بهادار بیمه ای دارایی مورد نظر، ریسک  بیمه نامه های شرکت های بیمه ای است

ینر غ)انتقال ریسک جایگزین به معنای استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک  .استفاده می شودبازارسرمایه از مفهوم انتقال ریسک جایگزین

ک، راه ، به منظور ارائه پوشش ریسک به شرکت هایی که در معرض آن قرار دارند و ترکیبی از مدیریت ریسن)از بیمه و بیمه اتکایی سنتی

.حل های نوآورانه بیمه ای و راهکارهای بازار سرمایه است
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،است آوردهبارجهان بهدررامالیزیانهایوجانیتلفاتبیشترینکهحادثههزار41از،2007تا1970هایسالخاللدر

درکتهبزرگتیومهمحادثه40به آمارتوجهبابینایندر.اس بودهآمیزفاجعهحوادثبهمربوطحوادثدرصد86حدود

دیتدازلتاا .مشویمیآمیزفاجعهحوادثتعداددرایرانجغرافیائینسب  زیادبهسهماس  متوجهافتادهاتفاقخصوصاین

از خستارات ناشتی) حادثتهرختداداثتردرتلفتاتکنترلروشهایوآمیزفاجعهبررسی ریسکجهان،دیدازهمچنینوملی

قتصتادی و از طرفی تحریم هتای ا....( رخدادهای طبیعی، جنگ و اقدامات تروریستی،تصادفات و نقایص فنی، آتش سوزی و 

.باشداهمی حائزایراندرغراماتو دیاتپرداخ واموالمالیتأمینروشهایآمریکا بر علیه ایران باعث می شود
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مایه استالمی ظهور بتازار ستر.بی تردید باتوجه به مالحظه های شرعی تمام این ابزارها در جامعه اسالمی قابل پیاده سازی نیستند

شترف  طبیعتی متمایز که ساختار محصوالت و فعالیتهای تأمین مالی و سرمایه گااری آن مطابق شریع  استالمی باشتد، پیامتد پی

ن انتشار موفقی  آمیز اوراق بهادار اسالمی در مناطق گوناگون جهان باعث شده است  کته ایت .صنع  خدمات مالی اسالمی اس 

ازایتن رو گرهته الزم است  از  .اوراق به منبع تأمین مالی جایگزین تبدیل و به وسیله بسیاری از کشورها و شرکتها استفاده شتود

با ساختار و تجربه های کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جس  اما ضروری اس  بازار سرمایه متناسب

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

تبیین شود
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توسعه سهم ابزار های تامین مالی اسالمی در بازار سرمایه کشور

انتشار اوراق اسالمی بیمه ای در کشورفقهی، مالی و اقتصادیشناخ  امکان

شناخ  انواع اوراق بیمه ای قابل انتشار در بازار سرمایه

یم اقتصادیتامین مالی صنع  بیمه کشور و افزایش تاب آوری آنها در شرایط بروز فاجعه های طبیعی و تحر
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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؟

تتامین باتوجه به ههارهوب ها و قواعد فقهی و قانونی انتشار اوراق اسالمی بیمه ای توجیه متالی و اقتصتادی

مالی برای بنگاه اقتصادی هگونه اس ؟



روش تحقیق

13

کاربردی -توصیفی 

نوع تحقیق

هدف تحقیقروش و ماهیت
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متون پژوهش توصیفی منحصراً در پی کشف و توضیح روابط، همبستگی هتا و احتمتاالً آز .این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش توصیفی اس 

.فرض ها و پیش بینی رویدادها نیس  بلکه بیشتر درصدد توصیف موقعی  هاس 

.اجرای این نوع پژوهش می تواند صرفاً برای شناخ  بیشتر شرایط موجود یا کمک به فرآیند تصمیم گیری باشد

ازی ، یک پژوهش کاربردی اس ، از این نظر کاربردی اس  که نتایج این پتژوهش می توانتد بترای اوراق بهادارست)پیامد(همچنین به لحاظ نتیجه

ل پژوهش کاربردی، تالشی برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشتک .شودریسک محصوالت صنع  بیمه در بازار سرمایه ایران اجرایی 

.عملی اس  که در دنیای واقعی وجود دارد

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

ایکتابخانهمطالعات-
،گذشتهاسناددرموجودهایداده

.سازمانیمدارکواسنادرسمی،آمارهای
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عبده تبریزی 
(1380 )

فطانت و همکاران
(1388 )

سیفلو
(1388)

صنعت بیمره با تحلیل وضعیت« نق  صنعت بیمه در بازار های سرمایه جهانی شده»در مقاله ای با عنوان 
ر سپتامبر و مقایسه آن با وضرعیت صرنعت بیمره د۱۱از جمله شرکت های بزرگ بیمه دنیا پس از حوادث 

برزار هرای ایران و وضعیت نامناسب بازار بیمه ایران در استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به روش ها و ا
شراره مری مختلف توسعه صنعت بیمه از جمله اوراق بهادار سازی و انتقال ریسک از طریق اوراق بیمه ای ا

.کند

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

برا اسرتفاده از تطبیرق عقرود  »تطبیقی اوراق بالیای طبیعری -بررسی فقهی«در تحقیق خود با عنوان
رد بررسی قرار مختلف فقهی بر روی رابطۀ اصلی انتشار اوراق بالیای طبیعی، از نگاه فقهی این اوراق را مو

الیای طبیعری، در این تحقیق برای تطبیق حکم فقهی و تبیین دقیق فقهی رابطۀ اصلی اوراق ب .داده است
ایرن اوراق هماننرد اوراق  .-۱ابتدا ساختار یک انتشا ر فرضی مورد بررسی قرارگرفته و برا سره سرناریوی، 

ایرن اوراق هماننرد  .-۳این اوراق همانند اوراق بهادار با پشتوانۀ دارایی هستند، و -۲قرضۀ متعارف هستند 
.قرارداد بیمه هستند، به بررسی رابطۀ فقهی حاکم بر این اوراق پرداخته است
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همکارانواصلقالیباف
(1390)

فیروز جاهگرکانی
(1390 )

در مقاله ای با عنوان با این فرض که اوراق بهتادار بیمته ای، در  «صکوك وکال  بیمه ای برای 
پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز اوراق قرضه بنتا شتده انتد و بته علت  ربتوی  »دنیا بر پایۀ 

رای انتشتار ایتن بودنشان نمی توان در کشور از آنها استفاده کرد، کوشیده اند تا به تبیین مدلی بت
در این تحقیتق بتا توجته بته تحقیقهتا و  .اوراق با توجه به شرایط شرعی و قانونی کشور برسند

تار اوراق مصاحبه های صورت گرفته ، ساختار صکوك وکال  بیمه ای برای اجرایی شدن ستاخ
.حوادث فاجعه آمیز در کشور پیشنهاد شده اس 

شتنهاد ضتمن پی« امکان سنجی اوراق بهادار فاجعه آمیتز»در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 
ظتاری بهینته بتازده انتفترینبرای انتشار اوراق بیمه ای با رویکرد تئوری ارزش صکوكساختار 

.برای اوراق بهادار فاجعه آمیز را با فرض سررسید سه ساله محاسبه کرده اس 
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خزاییونظرپور
(1391 )

ل با رویکردی مشابه تحقیق قالیباف اص »طراحی صکوك مشارک  جه  انتقال ریسک «در مقالۀ  
یمه ای، ،شرکتهای بیمه به بازار سرمایه با فرض ماهی  ربوی برای اوراق بهادار ب( 1390)و همکاران

ز قابلیتهای صتکوك به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این فرضیۀ را که با استفاده ا
رمایه ، می توان نوع جدیدی از اوراق بهادار بیمه ای معرفی کرد که ضمن سازگاری با اصول بازار س
ازار داشتته اسالمی باشد وکارکردی مشابه با اوراق متعارف برای انتقال ریسک شر تهتای بیمته بته بت

اه مشارک  نتایج تحقیق بیانگر این اس  که با استفاده از عقد شرک  و از ر .باشد،آزمون کرده اس 
اشی از خریداران اوراق در ارائۀ پوشش بیمه ای به بیمه گااران و از طرفی شراک  در سود و زیان ن

ه پوشش بیمه ای ارائه شده ، می توان اوراقی بته نتام صتکوك مشتارک  بیمته ای طراحتی کترد کت
.دارندگان اوراق به صورت مشترك بیمۀ اتکایی را عهده دار شوند

انتشار اوراق بالیتای طبیعتی ، بتا استتفاده از بررسی ابعاد فقهی سازوکار«در تحقیق خود با عنوان 
با ابداع احتماالت مختلف در خصتوص رابطتۀ فقهتی طترفین مختلتف »استنباطی -روش تحلیلی

براستا  ایتن  .دخیل در یک انتشار بیمه ای، روابط مجازشرعی و غیرمجاز شرعی را تبیین کرده اند
یمته بته شترط تحقیق زمانی که رابط ۀ وکال  بین بانی و واسط و رابطۀ بیمه به شترط مضتاربه یتا ب

.از باشندوکال  بین واسط و سرمایه گاار وجود داشته باشد، این اوراق می توانند از نظر شرعی مج

ناصرپوروآقامهدوی
(1391)
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عسگری و همکاران 
(1395 )

ناصرپور
(1395 )

« ( ناختیبا رویکرد موضوع شن)بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه ای»در تحقیق خود با عنوان 
باتوجنه بنه با بررسی تحقیق های انجام شده به نقاط ضعف تحقیقات گذشته اشاره کرده و

ز اینکه مصادیق اوراق بهادار بیمه ای بسیار متنوع هسنت و اهنداف وکارکردهنای آنهنا نین
م آنهنا به این نتیجه رسیده است که که نمی توان حکم فقهی واحدی بر تمنا .یکسان نیستند
اشد هرچند ممکن است حکم فقهی تمام مصادیق اوراق بهادار بیمه ای یکسان ب .تجویز کرد

هرینک ولی به دست آوردن این حکم واحد یکسان، به نوبۀ خود ، نیازمند بررسی مصداقی
را از اوراق بهادار بیمه ای است و بدون پرداختن جزئی، نمی تنوان حکنم فقهنی مربوطنه

.استخراج کرد

از روش با استفاده« بررسی چالش های فقهی و حقوقی اوراق بیمه ای»در مقاله ای با عنوان 
قوقی انتاار این استنباطی و تحلیل محتوی با بررسی چالش های فقهی و ح-تحقیق تحلیلی

یمنه ای در اوراق در ایران به این نتیجه رسیده است که بهترین حاالت فقهی انتانار اوراق ب
ه و بیمنه بنه صورتی است که رابطه وکالت بین بانی و واسط و رابطه بیمه به شرط مضنارب

.شرط وکالت بین واسط و سرمایه گذار وجود داشته باشد
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آقا حسینی 
(1396 )

دهقان و همکاران
(1397 )

یمهای امکان سنجی اوراق بهادارسازی ریسکهای ب» در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 
در ایران با بررسی ماکالت و محدودیت های انتاار اوراق بیمه ای« در صنعت بیمه کاور

ه ننرخ و پرداخته است عدم وجود موسسات رتبه بندی و دسترسی به نرم افزار های محاسنب
ارزشگذاری ریسک بیمه نامه ها، عدم وجود ضوابط و دستورالعمل های الزم و کارامند در

دیت راسرمایه از این ابزار را مهمترین محدوابازار سرمایه و عدم شناخت سرمایه گذاران باز
.ها برای انتاار این اوراق در بازار سرمایه دانسته است

در « اینراناوراق بهادار سازی بیمه بالیای طبیعی در صنعت بیمنه»در تحقیق خود با عنوان
نهاد الگنوی یک پژوهش توصیفی و تحلیل مدل های متعارف اوراق فجایع طبیعی ضمن پیا

بناری و ساختار انتاار اوراق بیمه ای در ایران به اهمیت جایگاه موسسنات رتبنه بنندی اعت
سنبه مؤسسات مدل ساز احتمال وقوع حادثه برای انتاار این اوراق اشاره کرده است و محا

. بازده اوراق را متکی به رتبه بندی و گزارشات این موسسات می داند
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، ( Choudhry, 2006)، چرودهری(Nawaz & Stein,2000)، نرواز و اسرتین (Gallati,2003)افرادی چون گاالتی

تقرال همگی بدنبال ارائه پیشنهاداتی بودند که با اسرتفاده از ابزارهرای ان( kleine,2007)و کلین ( mey,2007)می 

(Butt,2007)ریسک ، می توان به جای بیمه اتکایی از انواع شقوق مختلف اوراق بهادار ریسک استفاده نمود
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راردادهایقازبرخیچندهرندارد،پیشینه ایاسالمیفقهدر،رایجمفهومبهودارداروپاییمنشأییبیمهحقوقینهاد

یشباهت،جریرهضمانوهمسربرایالعمرمادامنفقۀضمانتشرط،عُمریحقمانند،اسالمحقوقینظامدرخاص

داردحقوقینهاداینباصوری

شدروبرونفیحفقهایمخالفتباکهکرداقدامبیمهقانونوضعبهکهبودمسلمانکشورنخستینعثمانیامپراتوری

.استحنفیمعروففقیهعابدینابن،دادهنظردریاییبیمۀمشروعیتعدمدربارةکهمسلمانفقیهاولینظاهراً
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آنبههایهنبرایاثباتمشروعیتدانستهاندمستحدثهمشروعهوعقوداهلسنتکهبیمهراازفقهایاغلب
:کردهانددالیلاستناد

اناستحس

ضرورت 
اقتصادی

مصالح 
مرسله 

استنباطراشرعیحکممی تواندیگردلیلیاکلیقاعدهیاقیاسباکهجاییدرقاعدهاینبراساس
گرچه،بیمهعقددروبرگزیدمسئلهبرایمخالفحکمیمی توانخاصمصلحتیمالحظهبهکرد
مصالحخالفآنمشروعیتعدمچوناماداردوجود...وعوضینبهجهل،قمار،رباغَرَر،احتمال
.شدآنمشروعیتبهقائلمی توانقاعدهاینراهازاست،اجتماع

نصهکجاییدرجامعه،اجتماعینظمودینحفظومصلحترعایتبرایمرسلهمصالحقاعدهبنابر
شدبیمهعقدمانندموضوعیمشروعیتبهقائلتوانمیندارد،وجودمطلقیاخاص

وکرده اندباتاثآنبهاقتصادینظاماحتیاجوضرورتبابازرابیمهمشروعیتنیزفقهاازدیگربعضی
می،اسالمذاهبمیاندرمی دانندتعلیقرهان،غرر،قمار،ماننداشکاالتیرافعرااحتیاجوضرورت
مسلمانقهایف.دانسته اندمعتبرغیرظنونمصادیقازراآنونپذیرفته اندراقاعدهاینشافعیهوامامیه
ارهدربومی دانندمشروعرِبح،کسبعدموتعاونوجوداستنادبهرا،تعاونیواجتماعیبیمه های
.می شوندتقسیمتفصیلبهقائالنومخالفموافق،دستهسهبهخصوصیبیمه های

بررسی فقهی عقد بیمه
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تین گنروه نخس: موافقان ماروعیت قرارداد بیمه ، که اغلب فقهای شیعه در این گروه جای می گیرند ، سه گروهند

ه یا منطبق بنودن عقد بیمه را بریکی از عقود معیّن فقهی منطبق می دانند؛ اختالف نظر دربارة مستقل بودن عقد بیم

ود معنیّن و ر اینجا به تعدادی از این عقدآن بر یکی از عقود معین ، در بین حقوقدانان غیرمسلمان نیز مطرح است 

.نحوة انطباق آنها بر بیمه اشاره می شود

بررسی فقهی عقد بیمه
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درتضمینمۀکلذکرشاید.داردقرارصاحبان نزددرکهاستایشخصیهوخارجیهاعیانبهنسبتعوضضمانعقدنوعیبیمهعقد
تنظیمکهباشدبرایندلیلعثمانیدولت۱۲۸۰مصوّببحریهتجارتقانونوروسیپولیاکفالزاروشاهناصرالدینبینمنعقدهامتیازنامۀ
انددانستهمیمنطبقضمانبرعقدرابیمهمذکورقانونکنندگانوضعوامتیازنامهکنندگان

برمبنیگزاربیمهورگبیمهبینتسالمباعقداینقالبدرتواندمیبیمهوگرددبرنمیدیگرعقودبهواستمستقلعقودازصلحعقد
گیردانجام،یمهبموضوعبهنسبتشدهواردخسارتجبرانبهنسبتگربیمهتعهدمقابلدرنقدیااقساطصورتبهبیمهوجهپرداخت

مبلغییکجایااهمهریاهرسالدرگزاربیمهیعنیمی دانند،معوضههبۀبرمنطبقرابیمهعقدخوییاهللآیتجملهازفقهاازدیگربرخی
تملیکبهرارمذکووجهگربیمهاوجانیامالبهخسارتوحادثهبروزصورتدرکهشرطاینباکند،میگربیمهتملیکرایگانبهرا
درآورداشخانوادهیاگزاربیمه

پرداختایبررادیگریاستمجهولاونسبکهشخصیمواالةعقددرزیرادانند،میمسئولیتبیمۀنوعیرامواالةعقددیگربرخی
بیمهدعقفقها،ازدیگربرخیشدخواهدویوارثاوفوتازپسفرداین،مقابلدرودهدمیقرارخودولیّجنایت ازحاصلهخسارت
موافقانازمدوگروهانددانستهمنطبق،عوضشرطبهتبرععقدیاوقرض،وکالت،حواله،ودیعه،جعاله،شرکتعقودازبریکیرا
کهاندیدهکوش،بیمهنهادباآنهامقایسۀواستموجوداسالمحقوقینظامدرکهخاصحقوقینهادهایبرخیبهاشارهبا،بیمهعقد
:اندملهجآنازموارداین.انددانستهمشروعرابیمهآنان،پایهاینکنندبراثباتآنازپی واسالمصدردررابیمهتفکروجود

عقد بیمه و ضَمان خطرالطریق ونظام عواقل و عقد بیمه
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بارا،یمهبعقدپذیرشبتوانشایدایران،اسالمیجمهوریاساسیقانونوضعدرشیعهمجتهدانحضوربهباتوجه

آوردشماربهشیعهفقهایماهورتوافقموردفقهیرأی،قانوناین3،21،29،31اصولدرمستقلعنوانی

اَناِالّ بالباطلُکمبَینَ اَموالَکمالتَأکُلواعمومیتدلیلبهآنماروعیت.انددانستهماروعرابیمهمختلفهایشیوهبهموافقانازگروه

قضیهنوعازشدهیادآیاتکهآنجاازمعتقدندودانسته(1:مائدة)اَوفوابِالعُقودعمومیتو(29:نساء)مِنکُمتَراضَعنتجارة  تَکُونَ 

دوجوشارعزمانعقودبهعموماتاینتخصیصبرایوجهی،استمکانوزمانهردرمعامالتمصادیقتمامشاملو،حقیقیه

کهاندفتهگدیگرایعدهواندکردهتمسکالصحۀاصالۀبه،بیمهعقدجملهازعقود،صحتوماروعیتبرایدیگربرخی.ندارد

مردمانمیدررایجمعامالتقبولبرمبنیمعامالتدرشارععادتواستکردهامضارامردمبینمتداولمعامالتازبسیاریشارع

رایبفقهاازبرخیپذیردمیراآنشارعاندپذیرفتهراآنمردمکهاستشرعحوزةازخارجوعرفیعقدیبیمهچونواست

طرفازکهاینمگراستافعالواشیاهمۀبودنمباحبرمبنیاصلایناساس.اندکردهتمسکاباحهاصلبهبیمهعقدماروعیتِ

رااصلمذاهبازبعضی،مقابلدر.استماروعنرسیدهآندربارةمنعیکهنیزبیمهعقدبنابراین.باشدشدهواردمنعیشارع

باشدرسیدهمابهآنبودنبرماروعدلیلیاینکهمگردانندمیبرتحریم



27

بررسی فقهی عقد بیمه

اظهارنظربیمهدربارهباراولین(337متوفی)یزدیطباطبائیمحمدکاظمسیداحتماال شیعیفقهایازمیان

بهتقلمسعنوانیباوبتفصیلحلّیحسینشیخچهاردهم،قرناواخردراوازپسوطباطبایی)کرده

.استپرداختهآنبررسی

آیتدبیلی،ارموسویاهللآیتسیستانی،اهللآیتخویی،اهللآیتخمینی،امامجملهازشیعهمتاخرعلمای

.انددانستهالزمومعتبررابیمهعقدمتفاوتهایدیدگاهباشیرازیمکارماهلل
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روابط
اشکاالت

واسطوسرمایهگذارواسطوبانی

افهتواقعیتنداردزیراحقبیمهدریهبه/ربویقرض/عقالییغیرهبهقرضبهشرطبیمه1
میکند

دمیکنواقعیتنداردزیراحقبیمهدریافتهبه/عقالییغیرهبهوکالتبهشرطبیمه2

دمیکنواقعیتنداردزیراحقبیمهدریافتهبه/عقالییغیرهبهمضاربهبهشرطبیمه3

اتهنمیشهودگهذارسهرمایهواسط،مالکسرمایه/ربویاستقراضبیمهبهشرطقرضوکالت4
.قرضمحققشود

بهترینحالتاگرسودثابتاخذنشودبیمهبهشرطمضاربهوکالت5

بهترینحالتبیمهبهشرطوکالتوکالت6

هبهواقعیتنداردزیراحقبیمهدریافتمیکند/قرضربویهبهقرضبهشرطوکالت7

رطمضاربهیاوکالتبهشوکالت8
هبه

میکندواقعیتنداردزیراحقبیمهدریافتهبه

نتیجه تحلیل فقهی ساز کار اوراق بالیای طبیعی
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:سازمان بورس و اوراق بهادارکمیته تخصصی فقهیمصوبه 
:  در خصوص اصل انتاار اوراق بیمه ای اتکایی، نکات ذیل باید مدنظر قرار گیرد

اوراق، بر مبنای در این. ، یکی از انواع اوراق بهادار است که بر مبنای ضوابط عقد بیمه و عقد وکالت ساختاربندی می شوداوراقبیمهایاتکایی
ینداران اوراق، بنه خر. قرارداد بیمه اتکایی، بیمه مرکزی یا شرکت های بیمه، بخای از ریسک های بیمه ای خود را به بازار سرمایه منتقل می کنند

منه ق بیمنه از بیعنوان بیمه گر در قرارداد بیمه اتکایی قرار می گیرند و در إزاء ارائه خدمات بیمه اتکایی حق دریافت مبلغ ماخصی به عنوان ح
. را خواهند داشت( بیمه مرکزی یا شرکت بیمه)گذار 

ع شنده، اقندام ، به عنوان وکیل دارندگان اوراق قرارداد بیمه اتکایی را منعقد کرده و از جانب آنها نسبت به سرمایه گذاری مبالغ تجمینهادواسط
همچننین، در . نهاد واسط، به عنوان وکیل دارندگان اوراق حق دریافت کارمزد در إزاء خدماتی که ارائه منی کنند را خواهند داشنت. می نماید

مده به بیمنهصورت بروز خسارت توافق شده در قرارداد بیمه اتکایی، نهاد واسط بیمه ای ملزم خواهد بود خسارات را مطابق توافق های به عمل آ
.  پرداخت نماید( بیمه مرکزی یا شرکت های بیمه)گذار 

.   کندمنابع مالی که با خرید اوراق از سوی سرمایه گذاران بدست می آید، سرمایه اولیه برای انجام کسب و کار بیمه اتکایی را فراهم می
مایه گذاری در مقطع سررسید اوراق، در صورتی که خسارت توافق شده در بیمه اتکایی رخ ندهد، اصل سرمایه و کل سود حاصل از عملیات سر

. متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود
از منظر مالحظات فقهی، عدم پرداخت بخانی از سنودهای حاصنل از عملینات سنرمایه گذاری در طنی دوره اوراق تنا قبنل از سررسنید بنه 

ه گذاران سرمایه گذاران بالمانع است؛ ماروط به آنکه در مقطع سررسید کل سود حاصل همراه با اصل مننابع پنس از کسنر خسنارات بنه سنرمای
. پرداخت شود



نیاز ها و مشکالت بازار بیمه ایران

وارد زیهر ، مهباشه آنههارفه بهرایحلهیراهتوانه مهیایبیمههبهاداراوراقانتشارکهایرانبازارومشکالتنیازهاترینمهم
:می باشن 

املکصورتبهبیمهحقدریافتعدموایمرحلهیااقساطیصورتبههایینامهبیمهارائه

شاتر و محدودیت مالی شرکت بیمه برای مشاارکت در سارمایه اایاری هاای میاان مادت باا باازد  بی
محدودیت نقدینگی شرکت در زمان خسارت های باال و موقتی

رمایه ای باالمحدودیت در پوشش ریسک های بزرگ و بیمه های حوادث طبیعی به علت نیاز به هزینه س

های دیگرمحدودیت سرمایه ایاری ذخایر و عواید بیمه های عمر و رقابت با صنعت بانکداری و حوز 

عدم کارایی کافی بیمه های زندای به دلیل بازخرید بیمه نامه ها
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تفنوی صننعت برای بیمه ایران، که تنها بیمه دولتی در کاور است با توجه به سهم قابل توجه این شرکت از پر4سطح توانگری 

یاتر در حال حاضر با توجه به محدودیتهای مالی، شرکتهای بیمه طبق مقررات ب.بیمه از سوی این شرکت بسیار نگران کننده است

یرش ریسنکهای عظنیم ازحدی نمیتوانند ریسک بپذیرند، از طرفی هم بیمه گر اتکایی کاور از ظرفیت بالقوه قابل قبولی برای پذ

ه احساس میاود که برخوردار نیست، در نتیجه بکارگیری روشی نوین و کارآمد در سازوکار صنعت بیمه برای افزایش ظرفیت بیم

.شرکتهای بیمه بتوانند ریسکهای جدید بپذیرند و ضریب نفوذ بیمه کاور هم افزایش یابد

نیاز ها و مشکالت بازار بیمه ایران



(بانک)بازار پول 
بازار سرمایه 

(بورس)

بازار اطمینان 
(بیمه)

سه عنصر بازار پایه مالی

جریان پول، سرمایه
و اطمینان

مدل مفهومی



مشترکنوآوری های

بورس بیمه

ی
 ا
مه

بی
ق 

را
او

مدل مفهومی



طبقه بندی ریسک ها از حیث*
شدت و احتمال

ار بیمه در ناحیه اول قر
.میگیرد

:  اوشه شمال شرقی
بیمه ایاوراق 

مدل مفهومی
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مدل مفهومی

اوراق 
بیمه ای

شرایط خاص و تحریم•
های سیاسی

کشورازارزخروج•
نرخ باالی بیمه گران•

خارجی
ملیاطالعاتافشای•

ینبود ظرفیت کاف•
ع م وجود بیمه •

ق رتمن اتکایی

ایبیمهپوشش
ناشیخسارات

حوادثاز
آمیزفاجعه

بیمه اتکایی خارجی

کشوربیمهصنعت

معایب و 
مشکالت



سرمایه ایاران
بانی

بیمه های )
(اتکایی

SPV
(نهاد واسط)

اتکاییمدل ساد  اوراق مالی اسالمی بیمه 

مدل مفهومی
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اداردوارددرفرآیندانتشارایناوراق،شرکتبیمهبایکنهادواسطکهمجوزانجامعملیاتاتکهاییر

اییظرفیهتبرایمواقعیکاربردداردکهبیمهگراتکهیکقراردادهمانندبیمهاتکاییسنتیمیشودو

شرایطیشهرکتدرچنین.پذیرشریسکشرکتبیمهرانداشتهباشدیاقیمتبیمهاتکاییباالباشد

 کامهلطهر وشهر.بیمهبهوسیلهانتشارایناوراق،ریسکخودرابهبازارسرمایهمنتقلمهیکنهد

.فرآیندانتشاراینگونهاوراقدرادامهآوردهمیشود



همپوشانی انواع اوراق بیمه ای در دسته بندی سنتی و دسته بندی بر اساس هدف

38



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

مدل مفهومی
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نتیجه گیری

امال مانخص با توجه به شرایط فعلی که در آن دستورالعمل ها و ضوابط انتاار اوراق بیمه ای از سوی ارکان بازار سرمایه ک
منه ای بنا ناده است و در غیاب موسسات رتبه بندی و نبود آشنایی سرمایه گذاران با این اوراق الزم است شنرکت هنای بی

.همراهی بیمه مرکزی در جهت تکمیل شرایط و تسهیل انتاار این اوراق به صورت گام به گام اقدام نمایند

ت یکنی از به نظر میرسد با شرایط فعلی از میان الگو های بررسی شده در گام اول ایجاد صندوق اتکایی جبران مازاد خسنار
اطرات انواع صندوق هایی است که در صورت فراهم آمدن زیرساخت های قانونی و عملیاتی مورد نیاز می تواند بخای از مخ

ایی فعالیت های بیمه مرکزی از محل وارد آمدن خسارات ناشی از رویدادهای بزرگ را از طریق انعقاد قراردادهای بیمنه اتکن
ی در راه اندازی این صندوق زمینه ساز آشنایی بازار سرمایه با ابزار هنای انتقنال ریسنک و اوراق بهنادار سناز. جبران نماید

..صنعت بیمه باشد

ورس بوده است با توجه به اینکه غالب تحقیقات انجام شده در مورد اوراق بهادار بیمه ای قبل از مصوبه کمیته فقهی سازمان ب
منه در اینران انجام تحقیقات با نگاه ویژه در زمینه محاسبات مالی ریسک و بازدهی این اوراق با توجه ریسک های صننعت بی

رکت ها و اثر آن همچنین ایجاد نهادهایی مانند موسسات رتبه بندی با توجه به اهمینت رتبه بندی اعتباری ش. الزامی می باشد 
.در محاسبات ریسک و بازده اوراق بیمه ای حائز اهمیت میباشد



:ظرفیت قانونی
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تادمی شودادهاجازهبازرگانیبیمهمؤسساتوایراناسالمیجمهوریمرکزیبیمهبه

انتااربهنسبتسرمایهبازاردرریال(10،000.000.000.000)میلیاردهزاردهسقف
اقدامسودواصلتضمینبدونمقرراتوقوانینچهارچوبدراسالمی-مالیاوراق
.کنند
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