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 سرمايه  تامين مبادی به بخشی تنوع امکان -2
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 تبديل به اوراق بهادارکردن بیمه اي
 



 تبديل به اوراق بهادارکردن بیمه اي

است نوظهوری روش بيمه صنعت در کردن بهادار اوراق به تبديل از استفاده.  

 20 حدود مالی،  بازارهای در بهادار اوراق به دارائی تبديل بکارگيری از بعد

 .شود تبديل واقعيت به بيمه ای بهادار اوراق انتشار تا کشيد طول سال

بازمی گردد 1988 سال به بود بيمه گران شامل که بهاداری اوراق انتشار نخستين 

 و عمر نامه های بيمه از مجموعه ای از حاصل عائدی های حق فروش به که

 هيئت توسط1992 سال در ديگر ابتکاری حرکت .بود مربوط ساليانه مستمری های

 قرارداد نوعی ارائه ی به اقدام آن در که شد انجام (CBOT)شيکاگو بازرگانی

 و تندباد مانند طبيعی باليای از ناشی اموال خسارت های تبديل خصوص در آتی

  .بود کرده زلزله

 

 

 

  

 

 

 



 دسته بندي انواع اوراق  بهادار بیمه اي

نوع اين تنوع و است انتشار حال در بيمه ای بهادار اوراق از مختلفی انواع حاضر حال در 

 را اوراق اين .است يافته افزايش چشمگيری نحو به سرمايه  بازار در بهادار اوراق از از

 :نمود دسته بندی صورت دو به می توان

 بيمه ای بهادار اوراق سنتی دسته بندی  -1

 بيمه ای بهادار اوراق هدف و کارکرد اساس بر دسته بندی -2



 دسته بندي سنتي اوراق بهادار بیمه اي  -1

بهادار اوراق به تبديل نوع دو می توان بيمه، صنعت سنتی دسته بندی اساس بر 

 :کرد احصا بيمه صنعت در را کردن

  زندگی بيمه کردن بهادار اوراق به تبديل -1

   غيرزندگی بيمه کردن بهادار اوراق به تبديل -2



 اوراق بهادار بیمه اي براساس کارکرد و هدفدسته بندي  -2

دو با بيمه صنعت در دارايی کردن بهادار اوراق به تبديل فوق، سنتی دسته بندی بر عالوه 

 :می شود انجام اصلی هدف

   مالی تامين هدف (الف

   (ريسك انتقال)بيمه  گری هدف (ب



 هم پوشاني انواع اوراق بهادار بیمه اي در دسته بندي سنتي و دسته بندي بر اساس هدف 

 (1394سیفلو سجاد )کتاب اوراق بهادار بیمه ای به زبان ساده: منبع



 اوراق بهادار بیمه اي با  هدف تامین مالي 

افزايش دنبال به بيمه ای شان رشته های از بخشی کردن  بهادار اوراق به تبديل با  زندگی بيمه گران  

 .هستند سرمايه  کارآيی طريق از سهامشان بازده

 داده تقليل را سرمايه نگهداری به  نيازشان سرمايه گذاران، به ريسك فروش طريق از بيمه  شرکت های  

  از برخی البته .می دهند افزايش را بيمه ای جديد رشته های به ورود برای خود توانايی و قدرت و

 .دارد همراه به نيز را مالياتی منافع زندگی، بيمه های کردن بهادار اوراق به تبديل

دهنده ارائه بيمه شرکت های است الزم مقرراتی و قانونی نظر نقطه از و اقتصادی و فنی نظر از  

 و تعهدات ايفای برای پشتوانه ای عنوان به و مالی توانگری از اطمينان منظور به زندگی بيمه های

  سپرده های صورت به عموما که نقدی جريان های صورت به را قانونی و فنی ذخيره های آنها، تضمين

  ميزان اين تامين .نمايند نگهداری هستند، فوری نقدشوندگی قابليت با قرضه اوراق يا مدت کوتاه

 آنها و می دهد کاهش را زندگی رشته های در فعال بيمه ای شرکت های سرمايه ای کارآيی نقد وجوه

  .می دارد باز جديدتر و بيشتر محصوالت فروش و ارائه از را



 اوراق بهادار بیمه اي با  هدف تامین مالي 

دارای که مشابه موارد و  شديد (مير و مرگ)جانی تلفات اوراق جز به زندگی بيمه های بهادار اوراق  

  منتشر مالی تامين منظور با عموماً هستند، زندگی  غير بيمه های بهادار اوراق مشابه ساختاری

 .می شوند

و بيمه گران برای سرمايه مديريت جهت ابزاری زندگی بيمه های در کردن بهادار اوراق به تبديل  

   :تا می کند فراهم را امکان اين و است اتکايی بيمه  شرکت های

 ارزش کردن بهادار اوراق به تبديل فرآيند طريق از را نامشهودشان های دارايی-

 .نمايند نقد  (EV)نهفته

 .نمايند تامين را قانونی سرمايه ای الزامات-

  غير های بيمه بهادار اوراق مشابه که بهاداری اوراق در) آميز فاجعه حوادث ريسك-

 .دهند انتقال را  (هستند زندگی



 اوراق بهادار بیمه اي با  هدف تامین مالي 

به و مالی تامين اهداف با اول دسته دو که هستند کلی دسته سه دارای زندگی های بيمه بهادار اوراق 

  انتقال هدف با سوم دسته و شوند می انجام مالياتی و سرمايه ای مزيت های از بهره گيری منظور

  :از عبارتند که می پذيرد صورت (اتکايی)گری بيمه و ريسك

   قانونی ذخاير کردن بهادار اوراق به تبديل -1

  بيمه ای رشته های از بسته ای کردن بهادار اوراق به تبديل -2

   مير و مرگ فاجعه آميز اوراق -3



 گري  هدف بیمهاوراق بهادار بیمه اي با 

می شوند منتشر اتکايی بيمه گری بويژه و بيمه گری منظور با عموماً زندگی غير بيمه های بهادار اوراق.  

 .است اتکايی بيمه گری ظرفيت در افزايش بيمه ای بهادار اوراق انتشار از هدف مهمترين

از خود پرتفوی ريسك مديريت منظور به بيمه صنعت فعاالن و بيمه  شرکت های سنتی  صورت به 

  ارائه که بيمه ای رشته های مختلف انواع به بسته بيمه شرکت هر .می کنند استفاده اتکايی بيمه گران

  از عمدتا سنتی صورت به ريسك اين مديريت که دارد قرار ريسك از حجمی معرض در می دهد

 .می گيرد صورت بيمه اتکايی شرکت های به واگذاری طريق

 بيمه حق مبلغی دريافت ازای در که می کنند تعهد ديگر بيمه گران با توافقی طی اتکايی بيمه گران  

  منتشر بيمه نامه های از او که ضرر هايی از بخشی يا تمامی مقابل در را (واگذارنده يا)بيمه گر اتکايی،

 .کنند بيمه مجددا می شود،  متحمل شده



 گري  هدف بیمهاوراق بهادار بیمه اي با 

 به بسته می شوند منتشر (اتکايی)بيمه گری هدف با که زندگی غير بيمه های بهادار اوراق تنوع هرچند

  زندگی غير بيمه های بهادار اوراق عمده ترين می توان عمل در ولی است زياد بسيار پايه ريسك و موضوع

 :دانست ذيل موارد شامل را

  (Cat Bonds)فاجعه آميز حوادث اوراق -1

   فاجعه آميز حواث معاوضات-2

  (ILW)صنعت خسارت تضمين اوراق -3

   سايدکار اوراق -4



 ساير ارواق بهادار مرتبط با بیمه

توسعه و ندارند زيادی حجم مختلف داليل به که دارند وجود نيز ديگری بهادار اوراق اينها، بر عالوه 

  .اند داشته مالی و بيمه صنعت در اندکی

مشابه و ريسك مالی تامين طريق از که کرد اشاره مشروط سرمايه روش به توان می نمونه برای  

  می کند فراهم را حق اين ابزار اين خريدار برای مشروط سرمايه ابزار .می کند عمل فروش اختيار

  خاصی زمانی دوره برای ثابت قيمتی در را بهاداری اوراق بپيوندد، وقوع به معينی حادثه  اگر که

   .برساند فروش به را آنها و کرده صادر



 اوراق بیمه ای از حیث ریسک

 طبقه بندی ریسک ها از حیث شدت و احتمال*
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( 1391میرطاهر سیدمحمدجواد،:منبع)طبقه بندي ريسك ها از حیث شدت و احتمال   

.بیمه در ناحیه اول قرار میگیرد  
بیمه ایاوراق :شمال شرقیگوشه   



  Erwann and Morlaye,2008,176 ):منبع)ایاوراق بهادار بیمه لگوی ا

 مبانی نظری



 به و است شده آغاز آن انتشار 1980 دهه از كه است بیمه با مرتبط بهادار اوراق ترين قديمي اوراق اين
 حفاظت آمیز فاجعه حوادث از پس شديد هاي زيان مقابل در اتکايي بیمه و بیمه صنعت از كه دلیل اين

 تضمین  به همچنین اوراق اين است، شده معروف صنعت زيان تضمین اوراق به كند مي پشتیباني و
 اين خريداران كه است صورت اين به اوراق اين انتشار سازوكار . معروف اند نیز (MLW) بازار زيان

 از اوراق اين خريد به اقدام وجهي پرداخت مقابل در هستند اتکايي بیمه يا بیمه هاي شركت كه اوراق
 در شده تعیین هاي شاخص به توجه با كه كند مي تضمین نیز فروشنده عوض در و كنند مي فروشنده
 صالح ذي مراجع توسط كه) آمیز فاجعه حادثه يك اثر در بیمه صنعت زيان گاه هر اوراق، اين قرارداد

  بايد ، باشد چقدر اوراق اين خريدار زيان اينکه از نظر صرف ، رود فراتر حدي از (شود مي اعالم
 خريد به اقدام بیمه شركت يك كنید فرض .كند تضمین را اوراق قرارداد در شده تعیین زيان محدوده

 آمیز فاجعه حادثه يك از ناشي زيان كل اگر كه شرطي به كند مي دالر میلیون ده قیمت به  ILW اوراق
 دويست بايد اوراق اين فروشنده برسد، دالر میلیارد بیست از بیش به(كاترينا طوفان فرض بر) معین

 يا بیمه شركت براي میان اين در البته كند جبران را او زيان تا بپردازد اوراق اين خريدار به دالر میلیون
 خواهد وجود(زيان بابت شده دريافت وجوه با واقعي زيان اختالف) مبنا ريسك همواره اتکايي بیمه

 شركت يك اما باشد پايین صنعت كل براي آمیز فاجعه حادثه از ناشي زيان كه است ممکن زيرا .داشت
 صورت اين در كه شود متحمل حادثه اين در را شديدي زيان كرده اوراق خريداري به اقدام كه خاص

 برعکس ويا شد خواهد پرداخت او به كمي خسارت ، اوراق قرارداد طبق

 اوراق تضمین زیان صنعت



 مقدار و اوراق خريدار زيان مقدار :دارد بستگي عامل دو به خسارت پرداخت ، قراردادها در معموالً البته
  هاي خسارت مي تواند اوراق اين .است مهمتر دوم عامل غالباً ولي ، حوزه آن در بیمه صنعت كل زيان

 همچنین گیرد، بر در را طبیعي فاجعه آمیز حوادث از مجموعه اي يا خاص فاجعه آمیز حادثه يك به مربوط
 معموالً اوراق اين .شود كشور كل يا ايالت يا منطقه يك به مربوط مي تواند  اوراق با مرتبط حوادث اين

 فروش قابلیت و است مدت كوتاه كل، در و مي شود منتشر سال ونیم يك بعضاً يا و سال يك مدت براي
 نوعي به واقع در نوع اين از ديگري اوراق انتشار با خود مي تواند آن خريدار ولي ندارد را ثانويه بازار در

  .كند آن فروش به اقدام
 منتشر اتکايي بیمه شركت هاي و ريسك پوشش صندوق هاي توسط غالباً صنعت زيان تضمین اوراق

 كه سايدكار يا طبیعي بالياي اوراق برخالف) اوراق فروشندگان مي شود ديده كه طور همین .مي شود
 و هستند ريسك پوشش صندوق هاي قبیل از پول و سرمايه بازار مالي نهادهاي (شد خواهد داده توضیح

 اما .دارند ديگر مورد دو معکوس سازوكاري  اوراق اين نظر اين از و اتکايي بیمه و بیمه شركت هاي نه
 .مي كند عمل بیمه بازار و سرمايه بازار بین رابطي عنوان به حال هر به

 اوراق تضمین زیان صنعت



است پايین بسیار ( خريدار و فروشنده ) دوطرف هر براي اوراق اين معامالتي هزينه.   
 
نیاز ، است صنعت زيان عمدتاً اوراق فروشنده طرف از پرداختي خسارت مبناي كه آنجايي از طرفي از 

 وجود فروشنده طرف از اوراق خريدار شركت بیمه اي پرتفوي ريسك پیچیده ارزيابي هاي به چنداني
 دقیقي تحلیل هاي مي توان زيادي حد تا فاجعه آمیز حوادث وقوع احتمال محاسبه با بلکه .داشت نخواهد

   .آمد خواهد پايین ريسك تحلیل   هاي هزينه  نتیجه در .كرد ارائه اوراق ريسك از
 
زيرا .مي شوند شامل را بیمه صنعت با مرتبط اوراق از اندكي بسیار حجم اوراق اين كه كرد توجه بايد 

 عمومي صورت به و مي شوند خريدوفروش خصوصي سطح در و دوطرفه مذاكرات طي در اوراق اين
 .نمي يابند انتشار

 

 مزایای اوراق تضمین زیان صنعت



بهادار اوراق به بیمه شركت هاي توسط طبیعي بالياي و فاجعه آمیز حوادث ريسك روش اين با واقع در 
 اوالً .دارد عمده كارويژه دو ابزار اين مي شود فروخته سرمايه گذاران به سرمايه بازار در و شده تبديل

 به ثانیاً و مي دهد انتقال سرمايه بازار سرمايه گذاران به اتکايي بیمه و بیمه شركت هاي از را ريسك ها
  .مي باشد آنها سرمايه ذخیره كمبود جبران و بیمه شركت هاي مالي تامین براي راهي نوعي

 
بسیار بزارا دندار همبستگي سرمايه بازار كلي بازدهي با اوراق اين بازدهي كه آنجايي از طرفي از 

 است اين اوراق اين بارز ويژگي . مي باشد سرمايه بازار سرمايه گذاران پرتفوي متنوع سازي براي مناسبي
 و اصل تمام يا بخشي شده اند طراحي آنها خاطر به اوراق كه آمیز فاجعه حادثه چند يا يك وقوع با كه
 .مي رود بین از است سرمايه گذار همان كه اوراق دارنده زيان به اوراق فرع يا

 
 

 اوراق بالیای طبیعی



 شركت به كه ) واسط نهاد يك و بیمه شركت بین اتکايي بیمه قرارداد يك واقع در سازوكار، اين در
 گذار سرمايه همان كه هست هم سومي طرف ، دو اين بر عالوه و گردد مي  منعقد ( است معروف سايدكار

 . است سايدكار توسط شده منتشر اوراق در
 بیمه امور انجام مجوز بايد سايدكار شركت كه است اين در بیمه با مرتبط اوراق ديگر با اوراق اين تفاوت 

  اينجا در كنند، مي عمل اضافي زيان بیمه مبناي بر كه طبیعي بالياي اوراق برخالف . باشد داشته را اتکايي
 بیمه ريسك در (سايدكار همان يعني) اوراق كننده منتشر شركت يعني است مشاركتي ، اتکايي بیمه مبناي

 ها نامه بیمه آن از دريافتي هاي بیمه حق از بخشي دريافت عوض در خاص، بیمه شركت يك هاي نامه
 نیز و اوراق اين از حاصل وجوه كه كند مي عادي سهام يا و اوراق انتشار به اقدام سپس ، شود مي شريك

 اوراق اين خريداران .شود مي گذاري سرمايه تضمیني حساب يك در بیمه شركت از دريافتي بیمه حق
 به بیمه شركت براي خسارتي اگر درعوض و كرد خواهند دريافت را گذاري سرمايه اين از حاصل بازدهي

 اوراق فرع و اصل محل از شده تضمین سايدكار توسط كه ها نامه بیمه ريسك از سهمي بايد ، بپیوندد وقوع
  .شود پرداخت

 كه شوند منتشر آمیر فاجعه حوادث براي حتماً اوراق اين كه نیست الزم طبیعي بالياي اوراق خالف بر
  هاي نامه بیمه در بیمه شركت زيان تضمین براي بلکه دارند، زيادي خسارت شدت ولي پايین وقوع احتمال
 توانند مي اوراق اين خريداران همچنین . است سال سه يا دو اوراق اين عمر طول و رود مي كار به  عادي

 بیمه يا بیمه شركت هاي نامه بیمه و كار و كسب از خاصي سهم و بپردازند مذاكره به  اوراق مورد در
 .دهند قرار هدف مورد قرارداد در سود كردن بیشینه براي را  اتکايي

کارساید  



 مدل عملیاتی سایدکار



 نگاه آماری



 نگاه آماری



 نگاه آماری



 نگاه آماری



 نگاه آماری



 
 :مدل بومي اوراق بهادار بیمه اي

 

 بیمه اتكايي( صكوك)اوراق مالي اسالمي 
 صنعت نفت و گاز: مطالعه موردي

 



 (صکوک)اوراق مالي اسالمي-5
 تعريف*

اوراق  ":تخصصي فقهي سازمان بورس اوراق بهادار صکوک را اينگونه تعريف كرده استكمیته 
شوند و نشان دهنده مالکیت مشاع  بهاداري هستند كه بر اساس قراردادهاي شرعي منتشر مي

دارندگان آن، در دارايي مبناي انتشار اوراق مي باشند و دارايي عبارت است از هر نوع مال منقول يا  
غیرمنقولي است كه بتواند موضوع قرارداد قرار گیرد و مشخصات مندرج در ضوابط اوراق را داشته 

 (1386سايت سازمان بورس و اوراق بهادار،) "باشد



 نوع اوراق
 ماهیت

 انتفاع

 ماهیت

 عقود

 نوع

 سود
 بخش اقتصادی قابل کاربرد

 اوراق قرض

 الحسنه
 غیر انتفاعي

 قرض بدون

 سود
 خدمات-صنعت  -كشاورزي ندارد

 خدمات-صنعت  -كشاورزي انتظاري مشاركتي انتفاعي اوراق مشارکت

 بازرگاني انتظاري مشاركتي انتفاعي اوراق مضاربه

 مزارعه و

 مساقات
 كشاورزي انتظاري مشاركتي انتفاعي

 خدمات-صنعت  -كشاورزي ثابت اي مبادله انتفاعي اوراق اجاره

 خدمات-صنعت  -كشاورزي ثابت اي مبادله انتفاعي اوراق استصناع

 كشاورزي -صنعت ثابت اي مبادله انتفاعي اوراق سلف

 خدمات -صنعت  ثابت اي مبادله انتفاعي اوراق مرابحه

 (37، 1390حدادي،: )منبع مقايسه انواع اوراق بهادار اسالمي

 انواع صکوک



 مبانی نظری

 صنعت نفت
 
 ساله 20داشتن نقش اساسی درتحقق اهداف کالن اقتصاد ملی در افق چشم انداز *

 
 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور 28سهم *

 
 در صدی از در آمد ارزی کشور 84سهم *

 
 در صدی در تامین انرژی 95سهم بیش از *

 
 صنعت نفت یکی از اصلی ترین مزیت های اقتصاد ایران*



 مبانی نظری

 دریاییهای نفتی بیمه *
 (Cargo)محمولههای بیمه  -1

 ي خود محموله بیمه ها اختصاص دارد به بیمهنوع اين 
 

 (H &M )های بدنه و ماشین آالت شناورها  بیمه  -2
 
 (P&I) خسارتهای حمایت و جبران بیمه -3

اين نوع بیمه ها به بیمه هاي حمايت و جبران خسارت معروفند كه اصلي ترين بیمه شناورها هستند و در 
شركت بیمه معروف وجود  12در دنیا . توان گفت همان بیمه هاي شخص ثالث شناور ها هستندواقع مي

مذكور،درانگلستان قرار شركت بیمه 12بیمه از اين  9دارد كه اين نوع بیمه را انجام مي دهند و مركز اصلي 
 .دارد

 یا حق بیمه ثابت   هاتوسط اتحادیه کلوپ ( پی اند آی)اجرای بیمه شخص ثالث کشتی * 
اگر آلودگي روغن توسط كشتي ها در بندر ايجاد شود، توسط شركت بیمه اي كه بیمه پي اند آي همچنین 

 .ارائه مي دهد، خسارت پرداخت مي شود كه اين امر هزينه هنگفتي دارد
همچنین در تصادف كشتي ها بیمه بدنه و ماشین آالت سه چهارم هزينه ها و  بیمه شخص ثالث پي اند آي  

 .يك چهارم هزينه ها را پرداخت مي  كند



 صنعت بیمه در اقتصاد ایراننقش کمرنگ * 
 :مهمترين داليل آن

توانايي مالي و ظرفیت صنعت بیمه و شركت هاي بیمه اي براي جذب ريسك عدم -1
 (ظرفیت سرمايه اي پايین)هاي بزرگ

دانش فني و نیروي انساني متخصص در صنعت بیمه و شركت هاي بیمه اي نبود -2
و نفت،گاز  صنايعجهت جذب ريسك هاي بزرگي چون ريسك هاي موجود در 

 (ظرفیت فني و حرفه اي پايین)پتروشیمي

 درصد1.6 حدود چیزي بیمه،تنها صنعت آماري سالنامه در موجود اطالعات طبق*
 وارده خسارت كه درحالي.است انرژي و نفت حوزه به مربوط تولیدي بیمه حق از
 پر نشانگر اين كه هاست خسارت كل مبلغ از درصد 0.99 حدود بخش اين در

-مي بخش اين در كافي توجه عدم طرفي از و ها بیمه براي بخش اين بودن بازده
 .باشد



 تحریم ها*
 تحریم به مثابه یک ریسک سیاسی*
 اروپاتحریم های ایاالت متحده و اتحادیه *

 نفت تحريم -1
 دسترسي به پرداخت پول و همکاري بانکيقطع -2
 تحريم شركت هاي فني و سرمايه گذاري در صنعت نفت-3
 يكشتیرانبیمه و شركت هاي  -4

 
 پتروشیمیتحریم ها بر بیمه صنایع نفت،گاز و اثرات *
به شركت هاي بیمه اروپايي مراجعه نموده و نرخ توانستند مينشركت هاي بیمه داخلي  : 2010ژوئیه  26

 و شرايط را از آن ها دريافت نمايند  
ها و تعامالت بیمه اي ايران در حوزه صنايع نفت و گاز قطع شد و نفتکشهمه قطع :  2012ژوئیه یکم از 

قرار ( Cargoو  H&Mو  P&Iهمچون )شناورهاي ايراني نیز تحت انواع پوشش هاي بیمه دريايي نفتي
 .گرفتندنمي



 :های ظالمانه بین المللیتحریم از تجربه جدی پس  سؤاالت*
 
توجه به اينکه بیمه هاي اتکايي اروپايي كامالً قطع شده است چه راه حلي با -1

براي افزايش ظرفیت سرمايه اي شركت هاي بیمه اي ايراني و اتکايي نمودن 
 دارد؟ريسك هاي سنگین حوزه نفت و گاز وجود 

 
توجه به تحريم ها در حوزه شناورها و نفتکش ها و لزوم بیمه داشتن جهت با -2

هاي خود هاي بین المللي براي اين شناورها چگونه شناورها و نفتکشتردد در آب
 ؟را بیمه نمايیم

 
توجه به قطع شدن كامل روابط براي گرفتن نرخ هاي حق بیمه و آنالیز و با -3

توان كرد؟كمبود تجزيه و تحلیل ريسك هاي پیچیده و متنوع نفتي چه كار مي
 ظرفیت فني و دانش در حوزه بیمه چه كار كنیم؟



 خارجيعوض كردن پرچم يا ثبت شركت در كشورهاي راهکار -1
 
و صندوق ويژه بیمه ( تشکیل كنسرسیوم)بیمه مشترکراهکار -2

 دولتاتکايي توسط 
 
 Kish P&I clubكنسرسیوم و تأسیس مؤسسه تشکیل  -3

مقابله با اثرات تحریم های بیمه ای صنایع نفت،گاز و  های راه*
 پتروشیمی



 الگو، جمع بندی و نتیجه گیری  ارائه 

راهکارهای کلی پیشنهادی مقابله با تحریم *  
 

پتروشیميارتباطات متقابل صنعت بیمه با صنايع نفت،گاز و ساماندهي -1  
  
 هاقوانین و مقررات صنعت بیمه با توجه به تحريم تغییر -2
 
 گريسرمايه شركت هاي بیمه اي جهت بیمه افزايش -3
 
 فوالدصندوق هاي بیمه اي مشترک با صنايع بزرگ همانند نفت و تاسیس -4
 
اكو جهت انجام بیمه عضو همکاري ها با شركت هاي جنوب شرق آسیا و كشورهاي گسترش -5

  گري اتکايي و توزيع ريسك عملیات بیمه
 
  انواع  اوراق بیمه ای از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق مالی اسالمی بیمه اتکاییانتشار -6



 الگو، جمع بندی و نتیجه گیری  ارائه 

منطقی طراحی الگوسیر *  
 

مدل نمودن راهکار کنونی: اولمرحله   
 

               

)       (

             )             (

          2

          3

            1

            2

          

ميرحت هژيو قودنص
يياکتا همیب ششوپ

دصرد 20 نازیم هب يرابجا يياکتا همیب

همیب ششوپ

يياکتا ياه همیب هناوتشپ

( 1391میرطاهر سیدمحمدجواد،منبع )مدل كنوني مقابله با تحريم در بخش بیمه هاي اتکايي در صنعت نفت   



 الگو، جمع بندی و نتیجه گیری  ارائه 

پیشنهاد نقش آفرینی بازار سرمایه به جای صندوق ویژه تحریم: مرحله دوم  

               

)       (

             )             (

          2

          3

            1

            2

          

هيامرس رازاب
يياکتا همیب ششوپ

دصرد 20 نازیم هب يرابجا يياکتا همیب

همیب ششوپ

يياکتا ياه همیب هناوتشپ

( 1391میرطاهر سیدمحمدجواد،منبع )هاي اتکايي در صنعت نفتمدل استفاده از ظرفیت بازار سرمايه در بخش بیمه  



 الگو، جمع بندی و نتیجه گیری  ارائه 

 مدلبسط نقش بازار سرمایه در : مرحله سوم

هيامرس رازاب
يياکتا ياه همیب هناوتشپ

يناب
)يياکتا ياه همیب(

میرطاهر :منبع)مدلجهت ساده سازي  "باني"خالصه كردن بخش بیمه اي مدل در 
 ( 1391سیدمحمدجواد،



 الگو، جمع بندی و نتیجه گیری  ارائه 

 الگوی اوراق مالی اسالمی بیمه اتکایی به شکل ساده: مرحله چهارم

 

Spv

)         (
ناراذگ هيامرس

هدش يروآ عمج هوجو.3

يناب
)يياکتا ياه همیب(

همیب قحزا مهس.4

کوکص.1

لوپ.2

( 1391میرطاهر سیدمحمدجواد،:منبع)اتکاييمدل ساده اوراق مالي اسالمي بیمه   



 مدلاضافه نمودن امین و تأمین سرمایه در : مرحله پنجم

Spv

)         (
ناراذگ هيامرس

    

قاروا يمسا شزرا.4

يناب
)يياکتا ياه همیب(

همیب قحزا مهس.5

کوکص.1

لوپ.2

هيامرس نیمأت

يناب يا هيامرس تیفرظ شيازفا.3 

)هنایهام(يمسا شزرا زا يشان دوس.6

هرود رخآ رد همیب قح زا يشان دوس.7

لمعلا قح.8هرود رخآ هيوست و هنایهام دوس تخادرپ.9

 ( 1391میرطاهر سیدمحمدجواد،:منبع)سرمايهارائه الگوي اوراق بیمه اتکايي با اضافه شدن امین و شركت تأمین 



 الگونمودن ضامن و مؤسسه رتبه بندی به اضافه 

Spv

)         (
ناراذگ هيامرس

    

قاروا يمسا شزرا.4

يناب
)يياکتا ياه همیب(

همیب قحزا مهس.5

کوکص.1

لوپ.2

هيامرس نیمأت

يناب يا هيامرس تیفرظ شيازفا.3 

)هنایهام(يمسا شزرا زا يشان دوس.6

هرود رخآ رد همیب قح زا يشان دوس.7

لمعلا قح.8هرود رخآ هيوست و هنایهام دوس تخادرپ.9

نماضيدنب هبتر هسسؤم

يدنب هبتر
يناب تنامض

 ( 1391میرطاهر سیدمحمدجواد،:منبع)الگوي اصالح شده با اضافه شدن ضامن و مؤسسه رتبه بندي



 الگو، جمع بندی و نتیجه گیری  ارائه 
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 ارائه الگوی جامع عملیاتی اوراق مالی اسالمی بیمه اتکایی: نهاییه مرحل

 ( 1391میرطاهر سیدمحمدجواد،:منبع)اتکاييالگوي جامع عملیاتي اوراق مالي اسالمي بیمه 



اوراق مالی اسالمی بیمه اتکاییفقه *  

 ريسك از مقداري هركس كه باشدمي بیمه عقد در مشاركت معناي به نیز مشترک بیمه و كنسرسیوم تشکیل1.
   نمايد بیمه را هبیم مورد موضوع

 با و عام يا خاص سهامي شركت قالب در تواندمي (اتکايي بیمه اوراق ناشر)واسط شركت تأسیس اصل2.
 عقد تابع سهامي هاي شركت مانند فقهي منظر از كه شود تشکیل بهادار اوراق و بورس سازمان مجوز

 .است شركت
 به.بود خواهد وكالت قرارداد قالب در اوراق متقاضیان از هاآن وجوه گرفتن و اتکايي بیمه اوراق واگذاري3.

 وجوه كه دهندمي وكالت واسط اتکايي،به بیمه اوراق گرفتن و وجوه اعطاي با اوراق متقاضیان كه معنا اين
 نمودن اتکايي بیمه عملیات انجام واقع در و باني اي سرمايه ظرفیت افزايش جهت مشاع بصورت را آنان

 .نمايد صرف باني  توسط
 امامیه فقهاي اكثر كه است شده داده قرار بیمه عقد مبناي بر اتکايي بیمه اسالمي مالي اوراق مبناي و پايه4.

 دانندمي الزم و شرعي و صحیح عقدي را بیمه
 .است معین و معلوم كامالً و است پذير نیابت امور از وكالت مورد اوراق اين  در5.
 از دريافتي بیمه حق و اوراق اسمي ارزش كه دهندمي عام وكالت واسط شركت به اوراق صاحبان همچنین6.

 اسمي ارزش سود ماهیانه و كند گذاريسرمايه معتبر سرمايه تأمین شركت يك در خود صالحديد به را باني
 اوراق صاحبان به است نموده فرآيند اين در كه هايي هزينه كسر و الوكاله حق كسر از پس را اوراق

 .نمايند پرداخت
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 و كارشناسان نظر اساس بر نحوي هر به اگر كه دهندمي مطلق وكالت واسط شركت به اوراق صاحبان7.
 به خسارتي دوره پايان در كه شد مشخص (نفت صنعت نمايندگان و بیمه و بورس مشترک كمیته)ناظر

 صاحبان سهم كه خسارتي مقدار شود،آن پرداخت خسارتش بايد و است شده وارد بیمه مورد موضوع
 اوراق اسمي ارزش از سر آخر در و بیمه حق خود از سپس و ها بیمه حق سود از ابتدا در است اوراق
 را اوراق طوري اكچوئري در متخصص افراد است بهتر .شود داده باني به واسط توسط و شود كسر

 اسمي ارزش به و برود بین از آن از حاصل سود و بیمه حق حداكثر زيان، صورت در كه نمايند طراحي
 و نمايد تضمین را سرمايه اصل تواندمي واسط همان يا ناشر صورت اين در .نخورد اي صدمه اوراق
 .بود خواهد باالتر نیز بندي رتبه مؤسسه سوي از اوراق رتبه بالطبع

 خود گريبیمه از فرد الشركه سهم فروش باب ثانوي،از بازار در اتکايي بیمه اسالمي مالي اوراق فروش8.
 واگذار ديگري كس به را تعهداتش طبیعتاً و شد خواهد عوض گربیمه كه معناست بدين و است بوده

 نزديك اوراق سررسید به هرچه ندهد، رخ توجهي قابل و خاص خسارت اگر كه است طبیعي.است نموده
 و قیمت شديد افت با بدهد رخ باريفاجعه خسارت اگر و كرد خواهد پیدا افزايش آن قیمت شويممي

 .بود خواهیم مواجه آن شدن ارزش بي حتي
 اين و نمايندمي دريافت را خود كارمزد حسابرس و امین بندي، رتبه مؤسسه ناظر، نهاد بازارگردان، ضامن،9.

 حساب را هاآن ها هزينه جزو واسط و ندارد شرعي اشکال هیچ است متعارف و هاآن كار مزدِ چون مبلغ
 .هاستآن پرداخت به موظف موكلین از وكالت به و كندمي
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 با توانندمي بخواهند كه زمان هر قرارداد طرفین از هريك و است جايز عقدي وكالت .10
 عقدي وكالت اوراق،عقد اين در كه آنجايي از.كنند فسخ را وكالت،قرارداد مقررات رعايت

 ضمن بايد.باشد داشته وجود نگراني اوراق اين فسخ مورد در چنانچه شودمي شناخته محوري
 .كند اسقاط را خود فسخ حق است نگراني محل كه هاآن از يکي يا قرارداد الزمي،طرفین عقد

 
 ارزش اينکه جاي به كه گذاشت اوراق صاحبان براي را اختیار اين دوره آخر در توانمي .11

 مبلغ همان اندازه شوند،به خارج و گرفته را هابیمه حق از حاصل سود و هابیمه حق و اسمي
 مشکل فقهي لحاظ از مورد اين .شود داده بودند باني كه اي بیمه هاي شركت سهام هاآن به

 خواهد ايبیمه هاي شركت نفع به اينکه بر مضافاً .است دارايي ًتبديل صرفا و ندارد خاصي
 افزايش اتکايي بیمه اوراق از پايدارتر بصورت آنان ايسرمايه ظرفیت شد خواهد باعث و بود
 .باشد داشته بیشتري ماندگاري و يابد
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 اتکاییصکوک بیمه مزایای *
 اي صنعت بیمه كشورافزايش ظرفیت سرمايه1.
 گذاران ريسك پذيرابزاري جذاب براي سرمايه2.
 باال بودن استانداردها در حوزه صنايع نفتي و مقدار اندک خسارت ها در اين بخش3.
 مديريت بهینه ريسك4.
 تبديل اوراق مالي اسالمي بیمه اتکايي به سهام شركت هاي بیمه ايمکان ا5.
 افزايش ضريب نفوذ بیمه6.
 افزايش سهم نفت و انرژي در پرتفوي صنعت بیمه ايران7.
 جلوگیري از خروج ارز و سود كالن اين اوراق8.
 كمك به توسعه دانش فني در حوزه بیمه هاي نفتي9.

 (UPR)كاهش ذخیره حق بیمه هاي عايد نشده01.

 سرمايهكمك به رشد و توسعه بازار 11.
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 :بندی و نتیجه گیریجمع *
 عقب ماندگي صنعت بیمه ايران نسبت به منطقه و دنیا1.
با )يکي از مهمترين علل اين عقب ماندگي عدم ورود صنعت نفت به اين حوزه است2.

 .(توجه به اينکه اقتصاد ايران مبتني بر نفت است
از عمده علل عدم ورود صنعت نفت به بیمه هاي داخلي عبارتست از كمبود ظرفیت 3.

 سرمايه اي بیمه هاي داخلي
 .استايجاد نموده مضاعفي زمینه مشکالت اين در تحريم هاي ظالمانه بین المللي 4.
يکي از بهترين راه حل ها در زمینه افزايش ظرفیت سرمايه اي بیمه هاي داخلي تعامل 5.

 .آنها با بازار سرمايه است
الگوي مالي اسالمي بیمه اتکايي به عنوان ابزاري جامع مي تواند موجبات افزايش  6.

ضريب نفوذ بیمه و افزايش عمق بازار داخلي،افزايش ظرفیت سرمايه اي بیمه هاي 
 .سرمايه را فراهم آورد

 .جايگزين صندوق ويژه تحريم شودمیتواند اين ابزار در شرايط تحريم 7.

در شرايط غیر تحريم نیز اين ابزار كاربردهاي فراواني خواهد داشت و در نهايت 8.
 .  كمك به رشد اقتصادي مي نمايد
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