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وزه مالی ه  ح   محققانه جاز الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد تو امروزه تکافل به عنوان یکی

رار ق  ه ان  جورهای مختل    شدر ک ای به خصوص بازار محصوالت بیمه یز فعاالن بازارهای مالیناسالمی و 

)سنی( و عامه ( شیعی)اه فقهی امامیه دگتطابق آن با هر دو دی ،ی الگوی تکافلگترین ویژ مهم از .استگرفته 

 گ ر یددر کش ورمان و  رایی این بیم ه را  جظری و ساختار ان مبانیآن است تا  سعی برگزارش در این  .است

ای و اس نادی ب رای گ ردآوری مطال        از روش کتابخانه پژوهش ایندر  کنیم.بررسی  ی اسالمیکشورها

مالک عم ل ق رار    ،های کشورهایی که سابقه مناسبی از این صنعت دارند استفاده شده است. آمار و گزارش

طور ک ه ب ا    بندی برسد که این صنعت همان به دنبال آن است تا به این جمع پژوهش نیداده شده است. ا

آمده در ای ن تحقی ق    دست به. نتایج استنیز  شوندگان ها و تکافل فع شرکتشریعت منطبق است، حافظ منا

 عم ومی  ه ای  و آموزشسازی، ابتکار و خالقیت  دهد که برای گسترش صنعت تکافل باید فرهنگنشان می

 و س ازی  همگ ن  محص والت،  معرف ی کن ده همچن ین    عم ومی  ص ورت   به را صنعت این صورت پذیرد تا

اقتصادی  فعاالن برای تخصصی یها آموزشربط و نیز  ذی تنظیم مقررات و تجاری الگوهای استانداردسازی

 اهمیت است. حائز عرصه را دارند این در ورود به که تمایل

 .اتکایی بیمه اتکایی، تکافلبیمه مرسوم، صنعت بیمه، بیمه تکافل، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه .1

 هبذ  عریذ  سذاده دذود   از تگذرر زمذان    است که بر اساسبشر  نیازهای ترین مهم ازجملهنیاز به امنیت 

بذه  ا ابتذد  در .یافتذه اسذت   و گسذترش  بسذ   از این قبیل، و مواردی ها گراری هیسرما در دارایی، امنیت

 دربذاره  مذه یب د.مذدون شذ   تا اینکه نظذا  بیمذه،   شد میاستفاده  از ابزارهای متفاوتی منظور رفع این نیاز

لذرا   .وقذو  زیذان اسذت    عذد  اممینذان از   کذه بذه معنذای    گیذرد  مذی  موضوعات دطرزا ودطردارانجا 

منذابع   جذاد یا و مذالی،  و شرای  مؤثر در توسعه اقتصذادی  از عوامل یکی ای بیمه مؤسسات و نهادهای

از نظذر   گذراری  سذرمایه تهدیدکننذده در   از دطرهذای  ملی و جلوگیری های ثروت حفظ جدید مالی،

 .غرامت است و پردادتتضمین دسارت 

اقتصاد در جهان اسال  آغاز شد، ابتدا  شدن یاسالمهایی در جهت  ز اوادر قرن بیستم که تالشا

 شذدن  یاسذالم بانکداری اسالمی مطرح شد و حرف بهره از عملیات بانکی به عنوان گامی به سذوی  

ل و بذر پایذه تعامذ    بایدبیمه در اسال  ، کن مبق نظر بسیاری از قضات مسلمانیاقتصاد به حساب آمد. ل

همکاری متقابل باشد و مبق این اصل، نظا  بیمه اسالمی شامل مسئولیت مشترك، غرامت مشذترك،  

عنوان بیمه اسالمی به سراسذر جهذان    این تفکر بیمه تکافل به بر اساس .استمنافع مشترك و وحدت 

 .شود می معرفی شد و در اکثر کشورهای اسالمی استفاده

کارگیری الگوهای  شرعی بودن فعالیت آن به منظور به بررسی بنابراین مطالعه الگوهای تکافل و

ها و افراد جامعه به عنوان جایگزین بیمه رایج با توجه به  تکافل برای تحت پوشش قرار دادن شرکت

بذه دنبذاآ آن    پذژوهش تواند به شکوفاتر شدن اقتصاد منجر شود. این  فرد آن می های منحصربه ویژگی

مور که بذا شذریعت منطبذق اسذت، حذافظ منذافع        برسد که این صنعت همانبندی  است تا به این جمع

و مفاهیم شریعت، بیمذه تکافذل را   مرسو  مفاهیم بیمه تلفیق و با  استنیز  شوندگان  ها وتکافل شرکت

که در آینذده ایذن صذنعت عنذوان بذدیل بیمذه رایذج         کند میدر کشورهای اسالرسو  جایگزین بیمه م

 .باشد

، پیشذینه  خچذه یتار و مفاهیم،  یتعار های اهمیت موضو ، تیب شامل بخشپژوهش حاضر به تر

 .استگیری و پیشنهاد تحقیق، روش تحقیق و درنهایت نتیجه
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 . اهمیت موضوع2

نظا  مالی اسالمی متشکل از سه حوزه کارکردی بانکداری اسالمی، بیمذه اسذالمی کتکافذل  و بذازار     

سرمایه اسالمی با پیشرفت دود به یک بخش مهم و اساسی در بازارهای مالی جهانی تبدیل شده و به 

د توجذه  در مقابل نظا  مذالی متعذارف بسذیار مذور     اجرا قابلعنوان یک الگوی مالی جایگزین، کارا و 

 ی اسذالمی، حرمت در دصوص بیمه مرسو  در بعضی کشذورها  بعد از مرح مسئلهقرار گرفته است. 

شذبهات   کار بیمذه مرسذو ،   و علمای دینی در آن کشورها به فکر افتادند تا با تغییراتی اساسی در ساز

در ه نا  تکافذل  ب ای بیمهمنجر به نظا  جدید  ها آنتالش  حاصل .کنندرا رفع  مشکالتربا، مربوط به 

 .شد جهان

و اندیشمندان اسالمی با استناد بذه روایذات و آیذات     نظران صاحبلرا در زمینه نظا  بیمه تکافل، 

معتقدنذد   «20البر و تقوی و التعاونوا علی اثم و العدوان؛ سوره مائده آیه  تعاونوا علی»قرآنی همچون 

همکذاری و کمذک متقابذل افذراد بذه یکذدیگر       که از نظر اسالمی اساس این نو  بیمه بر اصل تعاون، 

کذه هذر    ای بالقوهکمک متقابل افراد به یکدیگر در قالب تقسیم مشترك ریسک  درواقعمبتنی است. 

دالصذانه   جهت نیا درکه اعضا  رود میو انتظار  پریرد میصورت  ،یک از اعضا با آن مواجه هستند

با یکدیگر همکاری داشته باشذند. بذا توجذه بذه همذین اعتقذاد و بذر همذین اسذاس نظذا  بیمذه             ریا بیو 

پژوهشذکده  ، مذه یبکگذروه مطالعذات اسذالمی    نامیدنذد   «تکافل»دصوصی اسالمی را بنا نهاده و آن را 

  .1386بیمه، 

 جاری،مانند مسکن، اماکن ت هایی حوزهدر  پریر انعطافمی  کاربردی  هتجبه  لرا بیمه تکافل

ظذا   نایگذاهی مسذتقل در دسذتگاه عمذومی و     جائز ، حذواد  و بیمذه عمذر حذ    هذا  کاردانذه ، دودروها

تکافذل، شذکلی از محافظذت مذالی را بذرای مسذلمانانی فذراهم         درواقذع  .است رفته اسال شتصادی پیقا

ز اجتنذاب ا بیمذه تکافذل،    یهذا  تیذ مزدیگذر   از که قادر به دسترسی به بیمذه متعذارف نیسذتند.    کند یم

 .غیرمشرو  است های داراییدر  گراری سرمایه

 روح ارتقذای  و اسذتثمار  از جلذوگیری  عمذومی و  رفذاه  و ثذروت  تداوآ ثروت، تعدیل همچنین

تصادی و همیاری قتکافل ا است. بر این اساس مبین اسال  دین توجه مورد همگی که شود می ادوت

 .یابد میامعه و به دصوص رفع فقر اهمیت جصادی قتی در بهبود وضعیت انهمگا
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 و مفاهیم تعاری  .3

تعهذد   1گذر   یمه عبارت است از قراردادی که به موجذب آن یذک مذرف کبیمذه    ب حقوقی، تعری  در

گرار  در صورت وقو  یا بروز حادثذه   کند در ازای پردادت وجه یا وجوهی از مرف دیگر کبیمه می

گذر، مذرف تعهذد را     دسارت وارده بر او را جبران کذرده یذا وجذه معینذی را بزذردازد. متعهذد را بیمذه       

شود، موضو   مه میپردازد حق بیمه و آنچه را که بی گر می گرار به بیمه گرار و وجهی را که بیمه بیمه

 . 1394 ،یدان نیحسکبیات و نامند  میبیمه 

عمذل، تکافذل بذه     در معنای ضمانت کردن گرفتذه شذده اسذت.    به «کفالت» یعربتکافل از لغت 

وارد بذر   هذای احتمذالی   زیان ضرر وعنوان روشی مبتنی بر ضمانت مشترك اعضا یک گروه در برابر 

 ارائذه  فقهذی  و شذرعی  مذوازین  چذارچوب  در کذه  ای مذه بیددمات . شود مطرح می ها آنهر یک از 

 .2 2007 ،جعفر(شود  می دوانده تکافل ،شود می

 واسذت  « گروهی انیو م متقابل کمک» یو به معن تعاون قرآنی اصل بر مبتنی تکافلدرواقع واژه 

 ،است 3«تعاونی بیمه»به  شبیه بیمهنو   این. دارد سهم گروه دادل نیازمندان از حمایت در عضوی هر

 نیذز  بیمذه  اولیذه پیذدایش  ی هذا  در سذاآ  های مشترك اسذت کذه   بیمه ای درست مانندهبیم عملیات نیا

 .4 2003، باهللک ردیگیحتی امروزه در بین گروهی از افراد مورد استفاده قرار م .شد می استفاده

ه از هذایش کذ  روشی دانست که صنعت بیمه به جهت پراکندگی ریسذک  توان میبیمه اتکایی را 

های بیمذه پخذش   ای بین شرکتبنابراین دسارات بیمه؛ کند میتقبل کرده است، استفاده  شدگان بیمه

ش را بذه تنهذایی   شذدگان  بیمذه و هیچ شرکتی مسئولیت سنگین مالی ناشی از پوشذش دادن بذه    شود می

گذر بذه تنهذایی    آمیذز مبیعذی کذه بذرای یذک بیمذه       سنگین و حواد  فاجعذه  دسارات .کند نمیتحمل 

 و زاكیکذا یمشذود ک د به بهترین نحذو پوشذش داده   توان میبیمه اتکایی  با د بسیار سنگین باشد،توان می

 .5 1995، بابل

 

 

                                                             
1.insurer 
2. Jaffer 
3. Cooparetive Insurance 
4. Billah 
5 . McIssac and Babbel 
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 تکافل فقهای اسالمی درباره دیدگاه .3-1

 عقذدهای  بذا  و دانواده که عمومی از اعم ها آن کار و ساز نو  و تکافل یهاشرك تشکیل پیشنهاد

 و بذوده  سذنت  اهذل  و فقهای متخصصان مرف از دهدمی قرار پوشش تحت را جامعه افراد اسالمی

 فعالیذت  حذاآ  در هذا  شذرکت ایذن   در که یا یفقه وسیله کمیته به ها شرکت این کارهای و ساز تما 

 و داشته نظارت های شرکتتمامی فعالیت بر کمیته نیا گیرند.می قرار تأیید مورد و بررسی، هستند

 را هذا  آنشذدن   عملیذاتی  شذرعی اجذازه   تأییذد  صذورت  در و داده تطبیذق  سذنت  اهذل  فقه با را ها آن

کعسگری و است  شر  با ها مطابقاین شرکت ساز و کارهای سنت اهل فقه نظر از بنابراین؛ دهند می

  .83-82 صص ،1388اسماعیلی گیوی، 

یذک   قالب در تکافل آنکه دلیل به که است آن ،شود اشاره آن به اینجا در دارد جا که ای نکته

میذزان   بذه  فرد هر ،آیند می حساب به شرکت آن داران سها  گراران،بیمه که ردیگ یم شکل شرکت

 این در .شود می تکافلی مالک شرکت هم میزان همان به و پردازد می بیمه حق دود، مالی استطاعت

 جبذران  فقیذر  فذرد  یذک  دسارت تا شود می پردادت ها آن جیب از که پولی گراران،بیمه بیمه، نو 

 كاند  بیمه حق پردادت وجود با فقیر فرد لرا ،کنند می قلمداد هبه بخشش ک عنوان نوعی به را شود

 بذه  و کمذک  فقرزدایذی  معنای به مسئله دو این شود. جبران بسیاری میزان به است دسارتش ممکن

  .110، ص 1387 نیا، کتوحیدیاست  اسال  تأکید مورد که است مستمندان جامعه

در پوشذش ریسذک بیمذه، مذورد      دلگوهای پرکذاربر اعنوان یکی از  تکافل به مهیب بر این اساس،

بذه دصذوص بذازار محصذوالت      نیذز فعذاالن بازارهذای مذالی     توجه اندیشمندان حوزه مالی اسذالمی و 

  .1395 ی کفاش،قیو حقی ترکستان کصحت، درکشورهای مختل  جهان استی ا بیمه

 مرسوم های بیمهبیمه تکافل و  . تفاوت3-2

بذر تقاضذای بیمذه، اعتقذادات      مذؤثر  عوامذل  گذر یددولتی و شرای  اقتصادی  یها تیبر محدودعالوه 

های مرسو  ای است که منجر به جایگزین شدن بیمه تکافل برای بیمهمنطقه شناسی جمعیتمرهبی و 

انطباق شریعت. قرارداد بیمه بذا هذدف ارائذه تسذهیالت از مریذق       عد  زینبرای مسلمانان شد و  ویژه به

 گراری ریسک و برادری است.اساس بیمه تکافل بر به اشتراك در حالی که .استانتقاآ ریسک 

   درغیراسذالمی مرسذو  ک و بیمذه   تکافذل کاسذالمی   اساسذی بذین بیمذه     های تفاوت زیر در جدوآ

و ضذذمانات، پردادذذت مصذذارف و  هذا  غرامذذتارات، ، تقسذیم مفذذاد و دسذذ گذذراری سذذرمایه رونذدهای 
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و  شذوند  مذی اسذتفاده   ها آنی که در یکارمزدهای کاری و اداری آن، حکم شرعی، نوعیت قراردادها

بیمذه   در .بیمذه اسذالمی و غیراسذالمی ارائذه شذده اسذت       کننده ارائه هایها یا شرکتمسئولیت تصدی

ماهیذت دریذد و   هذا  ، بذه دلیذل آنکذه قرارداد   اسذت  معموآ های بیمهتکافل ماهیت قرارداد متفاوت از 

های مهم بیمه تکافل با کی از تفاوتاز این رو ی هستند یبلکه یک نو  قرارداد مشارکت ندارندفروش 

بیمذذه تکافذذل و   درآمذذد حاصذذل از عملیذذات   گذذراران درسذذایر قراردادهذذا ایذذن اسذذت کذذه بیمذذه     

 .هستندشریک ، مبق شریعت اسالمی شده انجا های  گراری سرمایه

 (اساسی بین بیمه مرسوم و تکافل )بیمه اسالمی های تفاوت .1جدول 

 تکافل بیمه مرسوم شرح

 گراریسرمایه
بنیاد آن بر سود استوار است و با احکا  

 شرعی تطابق ندارد.

بنیاد آن بر سود استوار نیست و با احکا  

 تطابق دارد. کامالًشرعی 

 روند کاری تکافلنظارت بر  ندارد نظارت شرعی

 شود میبه همه مشترکین تقسیم  شود می بر اساس رضایت شرکت تقسیم مفاد

 .شود میبه همه مشترکین تقسیم  .شود میاز سوی شرکت داده  ضمانت /گارانتی

 شود میاز سرمایه تکافل پردادته  شود میاز سرمایه شرکت پردادته  دسارت /غرامت

 شود میپردادته  داران سها از سرمایه  شود میاز حق بیمه پردادته  مصارف اداری

 شود میپردادته  داران سها از سرمایه  شود میاز حق بیمه پردادته  کارمزد بنگاه

 حکم
با اوامر و مقررات شریعت اسالمی 

 مطابقت ندارد

در تطابق با اوامر و مقررات  کامالً

 شریعت

 تبرو و مضاربه و فروش دیدر نوعیت قرارداد

 سرمایه کننده اداره ضمانت کننده صادر شده مسئولیت شرکت

 

 تاریخچه. 4

اقتصذاد در جهذان اسذال  آغذاز شذد، ابتذدا        شذدن  یاسذالم در جهذت   هذایی  قرن بیستم تالش ز اوادرا

 شذدن  یاسذالم بانکداری اسالمی مطرح شد و حرف بهره از عملیات بانکی به عنوان گامی به سذوی  

بذر پایذه    سذت یبا یمذ کن مبق نظر بسیاری از قضذات مسذلمان بیمذه در اسذال      یل اقتصاد به حساب آمد.

تعامل و همکاری متقابل باشد و مبق این اصل، نظا  بیمه اسالمی شامل مسذئولیت مشذترك، غرامذت    

ن ایده بیمه سازگار با شریعت که به اسم تکافل و بیمه تعذاو  .استمشترك، منافع مشترك و وحدت 
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واقذع در مکذه    1«اقتصاد اسالمی»المللی به نا   در یک کنفرانس بین 1976ساآ  در ،شنادته شده است

 .مطرح شد

شذرکت تکافذل در    31کذه   کنذد  مذی شرکت تکافل در جهذان اسذال  فعالیذت     63امروزه بیش از 

 .که جمعیت مسذلمان نیذز دارنذد    غیرمسلمانیکشورهاى شرکت تکافل در  16کشورهای عرب، 

 ای گونذه  بذه  انذد  داشتهسها   درصد سود 8بسیار موفق در کشورهاى عربى تا  هاى تکافلشرکت

دالر حذق بیمذه دریافذت کذرد و      اردیذ لیم 4بالغ بذر   2007ساآ  که یک شرکت تکافل در دبى در

 پوشذش دذود   تحذت میلیذارد دالر را   300در ساآ گرشته  کشورهاى اسالمىتکافل در  های بیمه

 .اند دادهقرار 

 شده انجامبر مطالعات  یمرور .5

 در خارج شده انجام. مطالعات 5-1

ابتذدا بذه معرفذی بیمذه اتکذایی و        بیمه اتکایی و تکافل اتکذایی عنوان کبا  ای مقاله  در 2009ک 2آکوب

مورد اسذتفاده در تکافذل اتکذایی     های مدآقراردادهای مورد استفاده در بیمه اتکایی پردادته و سزس 

 .کند می را مطرح

 آفذرین  تحذوآ بالقوه تکافل در پاکستان؛ الگوی  های فرصت  در پژوهشی با عنوان ک2009ک 3ادتر

بینذی موفقیذت   و عملیاتی  به بررسی وضعیت بازار تکافل در دنیا و مقایسه آن با بیمه مرسو  بذه پذیش  

 دود به مقایسه تکافذل و بیمذه رایذج پردادتذه اسذت،      نامه پایاناین صنعت در پاکستان و در بخشی از 

 های تکافل نیز ارائه داده است.شرکتشده در مورد الگوهای رایج استفاده  یحاتیتوض

در  2014کذذه تکافذذل در سذذاآ   انذذد داشذذتهدذذود ااهذذار  پذذژوهش  در 2014ک 4ارنسذذت و یانذذ 

است و در مقایسه بذا بخذش    هداشت آهستهمثبت و رشد کشورهای عربستان سعودی، امارات و مالزی 

توسعه کمتذری   ،تر یافته اسالمی، تکافل با ادتصاص نقدینگی کمتر و عملکرد متنو  بانکداری توسعه

بذرای   ویذژه  بذه است. صنعت بیمه تکافل نیذاز بذه استانداردسذازی الگوهذای تجذاری و مقذررات        داشته

انان دارد. بیمذه تکافذل بذا    یافتذه مسذلمان چنذدفرهنگی یذا حتذی جمعیذت غیرمسذلم        کشذورهای توسذعه  

 14اسذالمی بذه رشذد آرا  دذود کذه حذدود        نقدینگی حدود دو تریلیون دالر در بازار جهانی اقتصاد
                                                             
1. Islamic economy 
2 Akub 
3. Akhtar 
4 . Arnst & young 
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 4 و 3 های شمارهنوزدهم  سال اقتصادی مجله 132

 

های نامشذخص موجذب کنذد شذدن در      با این حاآ استراتژی دهد. میادامه  ،درصد برآورد شده است

 .مدت بردی بازارها بوده است رشد کوتاه

تقاضای بیمه مرسذو    کنندهنییتع عوامل»با عنوان  یر مقاله پژوهش  د2017ک 1دان سعداهلل ادترو

بیمذه   کننذده تقاضذای  بذر تحلیذل و جداسذازی عوامذل تعیذین     « ایو تحلیل منطقه هیتجز :و بیمه تکافل

عوامذل   تذأثیر . برای ارزیابی اند شدهشرقی و میانه متمرکز  یایو آسآن  آسه منامقدر  مرسو  وتکافل

کشذور آسذیایی    14از  ای نمونذه های مرسو  و تقاضای تکافل اقتصاد کالن و جمعیت شنادتی بر بیمه

رگرسذذیون اثذذر  هذذای مذدآ مذذیالدی،  2005-2014دوره زمذذانی  مرسذذو  و تکافذل در  هذذای بیمذه دارای 

 بذه دسذت  استفاده قرارگرفتذه اسذت. نتذایج     مورد ها دادهپانل  اقتصادسنجیتصادفی ثابت و تصادفی، 

بر تقاضای بیمذه در تمذا     توجهی قابل تأثیردهد که درآمد و بخش مالی آمده در این تحقیق نشان می

 های مرسو  و تکافلبر تقاضای بیمه مثبتی تأثیراز سوی دیگر، تور  و شهرنشینی  .منامق داشته است

د تقاضای بیمه تکافل توسعه بخش مالی به مور مثبت باعث ایجا نیهمچن داشته است. در تما  منامق

مطالعذه، افذزایش درآمذد سذرانه، شهرنشذینی شذنادت و        نتذایج ایذن   مبذق  .شذود  می آن آسهمنطقه در 

آمذذوزش و پذذرورش نقذذش کلیذذدی در ایجذذاد آگذذاهی بذذرای افذذزایش تقاضذذای بیمذذه در کشذذورهای   

ای هذ پرجمعیت و بزرگ آسه آن کداورمیانه  و نیز جنوب آسیا داشذته اسذت و از ایذن روی فرصذت    

 .در این کشورها فراهم کرده است تکافل توسعه را برای بیمه مرسو  و

 در داخل شده انجام. مطالعات 5-2

به عنوان کمقایسه کارایی بیمه اسالمی کتکافذل  و   ای نامه پایان   در1389حمیدرضا اسماعیلی گیوی ک

بیمه متعارف با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبذی  سذه فرضذیه کشذامل یذک فرضذیه اصذلی و دو        

ها به این نتایج رسیده است: ال . کارایی است که با استفاده از این فرضیه کردهفرضیه فرعی  مطرح 

بیشذتر از بیمذه      عمربیشتر است. ب. کارایی بیمه اسالمی کتکافل  فلبیمه اسالمی کتکا بیمه مرسو  از

 عمر مرسو  است.

رك تگذراری مشذ  دوق سذرمایه نمراحذی صذ  کوان نذ عا بذ  ای مقالذه در   1393ن کسلیمانی و همکارا

و  دنذ کن مذی  رحطذ اتکذایی را م  هذای  بیمهارفیت محدود   اتکاییظور افزایش ارفیت بیمهنای به م بیمه

                                                             
1. Waheed Akhter and Saad Ullah Khan 
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 133   ی بیمه تکافلبر مبانمروری 

 

بذازار  ت بیمذه بذا   نعقیم صستم ارتباط این مشکل، عبرای رف کارامدیکی از ابزارهای  که نددار میبیان 

 شذده  انجذا   هذای  بررسذی سازگاری ریسک با توجذه بذه    اوراق بهادار سرمایه است که از مریق انتشار

 اتکایی پیشنهاد شده است.ای به منظور افزایش ارفیت بیمهگراری بیمهصندوق سرمایه

بیمه اتکذایی و تکافذل    ای مقایسه  در پژوهشی با عنوان کتحلیل 1393ک یآرانزادهعسگری وعظیم

جهت اجرایی کردن تکافل اتکایی در جمهوری اسالمی ایران  به بررسی  کارهایی راهاتکایی و ارائه 

دسذت   و مطذابق نتذایج   اند دادلی و دارجی پردادته دو بخشو مقایسه عملکرد بیمه اتکایی ایران در 

در ایذذن پذذژوهش مفذذاهیمی چذذون تعذذاون، مشذذارکت دومرفذذه، تبذذر  و تقسذذیم سذذود در بذذین     آمذذده

انذد، مفذاهیمی هسذتند کذه در فرهنذ       که در روش تکافذل اتکذایی بذه کذار رفتذه      کنندگان مشارکت

مزایای تکافل اتکایی نسبت به بیمه اتکایی،  ترین مهماز  یکی اسالمی و ایرانی، جایگاه واالیی دارند.

مالی اسالمی یعنی بانکداری اسالمی، بازار سرمایه اسالمی  های حوزهسیار زیاد آن با سایر هماهن  ب

مذالی   تذأمین آن در کشذور باعذث انسذجا  بیشذتر سیسذتم       یریکذارگ  بذه لرا  ؛و بازار پوآ اسالمی است

 اسالمی است.

 تحقیق روش .6

ای و اسنادی بذرای گذردآوری مطالذب اسذتفاده شذده اسذت. آمذار و         از روش کتابخانهمطالعه در این 

های کشورهایی که سابقه مناسبی از این صنعت دارنذد مذالك عمذل قذرار داده شذده اسذت.        گزارش

الگوهای اصلی در این صنعت در چند کشور اسالمی به صورت قانون قابلیت اجرایی پیداکرده است 

 شود. ارائه میتجربیات این کشورها ی از های که در زیر نمونه

 سایر کشورها اتیتجرب .6-1

 .انجذا  شذده اسذت    مذؤثری در زمینه بیمه تکافل در سایر کشورها و منامق مختلفی از جهان اقدامات 

عضو گروه آسذه آن و آسذیای مرکذزی اشذاره کذرد.       یکشورها به منطقه داورمیانه، توان می ازجمله

، از مریذق  شود میالز  به ذکر است عالوه بر اینکه بیمه به عنوان یک منبع پوشش ریسک محسوب 

، توسذعه اقتصذادی و دسترسذی بذه منذابع و      جذویی  صذرفه موجذب   مذدت  مذوالنی  هذای  گذراری  سرمایه

اکثر کشورهای آسیایی، نادیذده گرفتذه    با این حاآ، صنعت بیمه در .شود میتخصیص مناسب آن نیز 

محذدود   کذامالً دارجی و دصوصذی در بخذش صذنعت بیمذه      های گراری سرمایه جهیدرنت شده است.

توسعه اقتصادی در اکثر اقتصادهای آسیایی و حوادثی مانند بحران مذالی  .  2013بوده است کسیگما، 
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ش تقاضذای بیمذه بذه عنذوان ابذزار       ، موجذب افذزای  2008-2007  و بحران مذالی جهذانی ک  1997آسیا ک

 شده است. ها هزینهدر  جویی صرفهکاهش دطر و 

 کشور سودان

ابهی در همذین  شذ هذای م شذرکت  .رفتگشکل  یالدیم 1970 هنعت تکافل در سودان در اوادر دهص

 یعربذ هذا شذرکت بیمذه اسذالمی     همذین سذاآ   در انذد. هه فعالیت دود را آغذاز کذرد  ندوره در داورمیا

تری برای شزمان بی ؛ امادش تأسیسعربی و شرکت بیمه اسالمی در سودان  دهامارات متح در IAIC)ک

در  یالدیمذ  1978، بدین ترتیب نخستین شرکت تکافل در سذاآ  یاز بودناین الگو مورد  جدیتوسعه 

هذای وابسذته بذه    ولیت محدود و به صذورت یکذی از شذرکت   ئبه نا  شرکت بیمه اسالمی با مسسودان 

 شد. تأسیسسزس در همان ساآ در عربستان سعودی نیز  و سودان تأسیس شد صلیف بانک اسالمی

 کشور مالزی

وین و تصذویب اولذین   دبذه تذ   اقذدا   ،وزهحذ رو در ایذن  شذ وری پیشذ بذه عنذوان ک   یمالز 1984ر ساآ د

 مناسذب بذرای موفقیذت الگذوی تکافذل در      ای زمینذه ون ناقذ  نیا .کردبرای تکافل حقوقی چهارچوب 

وزه تکافل در حشرکت رسمی فعاآ در  نیاول .کردوب شرق آسیا ایجاد جنورهای شک مالزی و سایر

درصد بازار بیمه مالزى بذر اسذاس    80از بیش  هامروز شد تأسیسمیالدی  1985ساآ ور مالزی در شک

درصد تولید نادالص دادلى مذالزى درانحصذار    15از تکافل فعالیت دارند و بیش صنعت بیمه قوانین 

ای بذوده و بذر    انک مرکزی مالزی کنگذارا  بذه عنذوان نهذاد نظذارتی بیمذه      ، بدنقرار دار افلهاى تکبیمه

 های تکافلی نظارت دارد. عملکرد شرکت

 کشور پاکستان

کویذت در همذان    -و شرکت تکافذل پاکسذتان   درا درآمجا  به 2005ون تکافل از ساآ ناقپاکستان  در

غوآ فعالیذت  شذ شذرکت تکذافلی در پاکسذتان م    پذنج ر اضذ ح در حذاآ  .ساآ فعالیت دود را آغاز کذرد 

بحرین و عربسذتان   منجمله درینی در ارتباط با تکافل نواقیز نوزه دلیج فارس حورهای شک در .دهستن

 است.ه دوین شدت
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 یو اندونزکشورهای برونئی، سنگاپور 

و در  یدر انذدونز ساآ بعد دو شذرکت تکافذل   و دو شرکت تکافل در برونئى  الدىیم 1993در ساآ 

ق بیمذه  حذ کذل   یالدیمذ  2007سذاآ   در .شذد  تأسذیس یک شرکت تکافل در سنگاپور  الدىیم 1995

محصذوالت  میالدی  2008اوایل ساآ  در .بوده است کایدالر آمرمیلیارد  6.9زی نونده در ادصادر ش

بازار تکافذل   حجم .نداهدفرودته ش گر مهیب 32سه عامل تکافلی دالص و   زی توسنوندتکافلی در ا

 2007دالر در سذاآ   ونیذ لیم 150 تقریبذاً به میالدی  2006ساآ  در کایآمرمیلیون دالر  56با افزایش از 

 است.ه ددو برابر ش ،میالدی

 ترکیهکشور 

های مجزا برای تکافل تشذکیل نشذده    صنعت تکافل است و هنوز شرکت یواردها تازهترکیه یکی از 

اگرچذه ترکیذه دارای بذازاری بذا     . دنرسذ  ها بذه فذروش مذی    است لرا محصوالت تکافل از مریق بانک

پتانسذذیل بذذاال بذذرای بیمذذه اسذذالمی اسذذت امذذا محذذدودیت ارائذذه انذذوا  بیمذذه تکذذافلی و همچنذذین عذذد   

الز ، مانع از رشد این صنعت در بازار ترکیذه شذده اسذت. در     های حقوقی و مالی اسالمی زیرسادت

هذای   ها برای مشارکت در این صنعت بیشتر بوده است. به عنوان مثاآ بانذک  کشور ترکیه تمایل بانک

اند. در حذاآ حاضذر    کننده در این بازار بوده دو بانک شرکت  Halkbankک و  Ziraatازجملهک دولتی

در این پروژه حضور دارنذد کذه سذهم     Kuveyt Turk) و  Asya ،Turkiye،Albarakaبانک کچهار 

 درصد است. 5/ 3در صنعت بانک ترکیه  ها آن

 بحرینکشور 

ارائذه کذرد و قذوانین     2006بحرین اولین کشور داورمیانه است که قوانین دذاص تکافذل را در سذاآ    

در  (CBB) نمرکذزی بحذری   بانذک  .شذود  ها محسوب مذی  ترین تکافلی آن در داورمیانه جزو پیشرفته

گذراری اتکذایی در بخذش     نویسی یک چارچوب کامل و مبسوط برای تکافذل و سذرمایه   مرحله پیش

این کشور را بیش از پذیش  تواند بخش اقتصاد اسالمی  تکافلی است. این تحوالت به احتماآ زیاد می

 .تقویت کند
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 عمانکشور 

هذای   واردان به بخش اقتصذاد اسذالمی اسذت و بذرای وضذع مقذررات تکذافلی گذا          عمان یکی از تازه

 26نویس مقررات تکافل، عامالن بیمه باید حداقل یذک سذرمایه    سریعی برداشته است. بر اساس پیش

 .داشته باشند یدالر ونیلیم

 امارات متحده عربیکشور 

وضذع شذد. در حذاآ حاضذر بذرای تضذمین        2010اآ در امارات متحده عربی، مقذررات تکافذل در سذ   

های بیشتر دولتی نیاز است. با توجذه بذه اینکذه تمایذل      گران بر مبنای شریعت به همکاری عملیات بیمه

رسذد   های اقتصاد اسالمی در سه ساآ گرشذته افذزایش یافتذه، بذه نظذر مذی       دولت برای اجرای دیدگاه

 .بیشتری داشته باشد صنعت تکافل نسبت به قبل در این کشور پیشرفت

 سعودی کشور عربستان

تذرین بازارهذای    عربستان با تغییرات منظم برای به دست آوردن سهم بیشتر به عنذوان یکذی از بذزرگ   

آید. با وجود این وضع مقررات جدید مانند بیمه اجباری برای وسذایل نقلیذه    بیمه اسالمی به شمار می

 .ند به رونق بازار در سطح متوس  کمک کندتوا دولتی و بیمه اجباری شخص ثالث نیز می

اقیذانوس آرا  سذه مرحلذه را مذی کذرده اسذت: مرحلذه تکامذل          –آسذیا   منطقذه تکافذل در    توسعه

اقیذانوس آرا    -و مرحله تثبیذت، در اغلذب کشذورهای آسذیا      تدریجی، مرحله پرورش کتوسعه یافتن

 تأسیسمیالدی می شده است. در آن دوره اشتیاق شدید برای  1970و  1960اوآ در دو دهه   مرحله

 بانکداری اسالمی انجامید. تأسیسنظا  مالی اسالمی به 

مذالى مربذوط بذه     های زیانشد تا  سیتأس 1997استرالیا در ساآ  ازجملهدر دیگر کشورها  تکافل

در بنگالدش در ساآ  کافلت .منازآ و وسایل نقلیه تجارى و دصوصى مسلمانان استرالیا را جبران کند

بیمذه   »:از دانذ  عبذارت  کننذد  یمذ شرکت بیمه تکافل کذه در بذنگالدش فعالیذت     سه .شد لیتشک 1999

بیمذه اسذالمى   »، کنذد  مذی مسئولیت محدود کذه در زمینذه بیمذه عمذومى فعالیذت       با «اسالمى بنگالدش

هذاى  اما شرکت، ت محدودبا مسئولی« بیمه بازرگانى اسال » و مسئولیت محدود با« داور دورزندگى 

از  هذا  آن. سذود  سذودآور هسذتند   کنند می گرارىاى که بر اساس عقود اسالمى در مالزى سرمایهبیمه

 .است درصد 15گرى درصد و از محل عملیات بیمه 43از ها بیش گرارىمحل سرمایه
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 تقاضای بیمه تکافل عوامل .6-1-1

 گوس؛ در1993؛ براون و کیم، 2003؛ بک و وب، 2012عبداهلل، ک به عنوان مثاآ، پژوهشگران اغلب

بیمذه  و  مرسذو   بیمذه  تقاضا برای کننده نییتععوامل  1 2012؛ یزید و همکاران، 2014، رضوان؛ 2014

انذد کذه در میذان    از عوامل اقتصاد کالن و جمعیت شنادتی تقسیم کرده گسترده را به دو دسته تکافل

کننذده تقاضذا بذرای بیمذه تکافذل در نظذر       عامل تعیذین  ترین مهمن عوامل اقتصاد کالن، درآمد به عنوا

  .1993کبراون و کیم، شودگرفته می

 کننذده  نیذی تعدموگرافیک را به عنوان عوامذل   -و اجتماعی یعوامل اقتصاد یمختلف پژوهشگران

میذان عوامذل   انذد کذه در   و دریافته اند مورد بررسی قرارداده داورمیانه تقاضای بیمه زندگی در منطقه

کالن اقتصادی، درآمد سرانه، تولید نادالص دادلی، تور  و تحوالت بخذش مذالی اثذرات مثبذت بذر      

 تذأثیر اجتمذاعی   تذأمین در حالی که امید به زندگی، نسبت بذدهی و   ؛تقاضای بیمه تکافل داشته است

  .32016، غینوب و 20112، وگاسزی چاركگرارد کمنفی بر تقاضای بیمه می

فذاکتور جمعیذت شذنادتی اسذت کذه بذه عنذوان یذک          تذرین  مهذم آموزش و پرورش نیز یکذی از  

رابطه مبهم بیمه عمذر و آمذوزش و    شود. میپروکسی برای سطح نگرانی و آگاهی از ریسک استفاده 

ادبیذات بذه عنذوان     تر بزرگدر بخش  پریری ریسکبرای سطح آگاهی و  فرض شیپپرورش به مثابه 

 ی،ونیکهذاوار بذه عنذوان مثذاآ،     .4 2003 زیتذز، دارد کتقاضای بیمه زنذدگی وجذود    هکنند تعیینعوامل 

20065
در مطالعه دود نشان داد که آموزش و پرورش یک متغیر مهم اسذت کذه تقاضذای تکافذل را     )

عمذر و   مهیب ARDL پژوهش دود با استفاده از روش در .6 2014 ،رضوانک دهد میقرار ن تأثیرتحت 

، مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه دست یافذت  2008-1970بیمه تکافل در کشور مالزی می دوره

 های زندگی و تقاضای بیمه تکافل دارد.در بیمه بلندمدتمثبت و  تأثیرکه سطح تحصیالت 

دموگرافیذک   -عوامذل اقتصذادی و اجتمذاعی    کذه  داشذت انتظذار   تذوان  یمذ اساس بحث فوق،  بر

درآمد سرانه تولید نادالص دادلی، تور  و تحوالت بخش مذالی و نیذز آمذوزش و پذرورش      ،ازجمله

                                                             
1. Abdullah, 2012; Beck &Webb, 2003; Browne & Kim, 1993; Dragos, 2014; Redzuan, 2014; Yazid et 

al. 2012). 
2.Ćurak and Gašpić 
3. Noubbigh 
4. Zietz(2003) 
5. Havariyuni 
6. Redzuan 
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و . جمعیذت بذاال   باشد بیمه تکافل داشته آگاهی درباره صنعت بیمه و ید نقش مهمی در ارتقاتوان می

 مثبت بر تقاضای بیمه را به دالیل مربوط به توسعه اقتصادی باالتری در منامق شهری تأثیر ینیشهرنش

کبذک و وب:   اسذت جنایذت، آلذودگی هذوا     مذثالً ، بلکه افزایش در معرض عوامل دطر دهد مینشان 

 .1 :2003هوان  و گائو ،2003

 تکافل بر نظامی مرور .7

ظا  نن به دیشظم بخنه راه نیگا رسد میظر ناست و به  ترك آدمیشمه عملی مفهو  روح مجتکافل تر

به مالذک اشذتر    السال  هیعلدر فرمان اما  علی  که چنانهمظا  معادی نهت جدر که سان است نا معاش

واشذعر  » ت:مایذت مذرد  کذافی اسذ    حبودن و شباهت در دلقذت بذرای محبذت و     اننسهمان ا بینیم می

 فذانهم  ،ن علذیهم سذبعا ضذاریا تغتذنهم اکلهذم     نتکو مه للرعیه والمحبه هم والط  بهم و الحلیک الرق

و چذون   دبذه رعیذت داشذته باشذ     پرمحبذت لبی ق» 2«الخلق لک فیظیر نین او دال صنفان اما اخ لک فی

و  هستند ین تود یا برادر هم ندا هنوگزیرا که مرد  دو باشن داند می شان را غنیمتنکه دورد ای هنددر

 .«یا شبیه در آفرینش با تو

ایذن دو مربذوط بذه    است که  یاسالم و حکومت یات اجتماعیشامل حظا  تکافلی اسال  نی نمبا

گیرد؛  میرا در بر ...و  یفرهنگ ،یاسیس ،تصادیقتکافلی ا های نظا  لرا .هستندظا  تکافلی اسال  نکل 

 دظا  مذ نی مربوط به آن نظامی به مور داص مبانه به این دو اصل در رابطه با هر جبا تو ستیبا یم اما

 .گیرد میمه شتم از این دو اصل سرچحرار بگیرد که به مور قظر ن

 اصول نظام جامع تکافلی اسالممبانی و  .7-1

آنچه  .ستیمنامع تکافل داجظا  نای از  تصادی را زیرمجموعهقظا  تکافل ا، نتکافل تعاری سمت قدر 

کفالذت   ،امعذه اسذت  جتصذادی  اقیذات  حتصذادی اسذال  موضذوعیت دارد و باعذث     قظا  تکافذل ا ندر 

بذاآ آن  قکذه در  ند مسئولیت متقابلی داریگر دسبت به یکنتما  جبه این معنا که افراد ا .ی استنهمگا

ه داشته و اسال  در دیگر را بر عهدکفالت یک جهان اصل مسلمانانبه موجب این  ند.پاسخگو باش دبای

قیقذت  حایذن امذر در   . سذته اسذت  نرا داجذ االو الز  مثل سذایر فذرائ    یا ضهیات آن را فرنود امکاحد

                                                             
1. Hwang and Gao، Beck and Webb 

 .9، بند 553نهج البالغه، نامه  .2
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دولذت در سذازمان    .ی اسذت نوناقذ ایذت تکذالی    مودن مرد  بذه رع ندر ملز   ،اکی از وایفه دولتح

رای جذ یذز مسذئوآ صذحت ا   ناز منکر بوده و یکا  امر به معروف و نهحرای اجضامن ا، امعه اسالمیج

 ،ظذر الهذی  ند کذه  شذ بهبود بخ شان یها از لحاظ مالی چنان به زندگ آن دیز باینهمچنان  .مقررات است

 .شده تلقی شود انجا  ،مزبور ضهیدائر بر فر

اوآ  ود بذه اصذل  دو محذ د صذرفاً مسذتن  ی مناسذب بذرای افذراد    نذدگ سطح ز تأمین در دولت هوایف

امعه در امذواآ  جاصل دیگری هم به عنوان سهیم بودن  د،یز اشاره شن تر شیپزیرا همچنان که  ؛یستن

 مسذتقیماً  دولت ،قحب این جبه موت که ه اسدشنادته ش 1 اشی از ضمان اعالهکنهای دولتی دو درآم

 ،انذد نرسیدهاز رفاه مادی  حدبه این  اًی که عرفنی مناسبی برای کساندگوایفه دارد تا سطح ز رأساًو 

 د.فراهم کن

 هدف نظام تکافل اقتصادی اسالمی .7-2

ظذا  تکافذل   نف دهذ  ،اسذت تصذادی اسذال    قظذا  ا نزئذی از  جتصذادی اسذال    قظا  تکافل انجا که نآاز

تصذاد  قمولی کذه ا شذ من هاجکلیات » :که عبارت است از کنیم میتعری   نیچن نیاتصادی اسال  را قا

 «.مطلوب شمرده است ،را از مریق تکافل ها آناسالمی 

و آن را وسذیله و   دنذ ناندف دیذا را هذ  ناسذت کذه د   اجذرا  قابذل  ای جامعذه تصادی اسذال  در  قا نظا 

 هوسذیل  و مذایش ان آزدیذوی را میذ  نی دنذدگ ؛ زدناسنشادروی بندگی ی وزدبرای سعادت اب ای مقدمه

 .«...الخبیث من الطیب تی یمیزح» داننددود ب یساز پاك

ت علم و عمذل اسذت و هرچذه    حی در سانساناعتالی معنوی ا، هایی دینن فدون شک هدلبته با

تمذامی   یایذن رو  از .یث تأثیری بوده که در این غایذت داشذته اسذت   حاز  شدهه ج  به آن توالدر اس

 البته .هستنداعلی  دیل به این مقصنتصادی اسال  مرق وابزاری برای قا ظا ن ازجمله ،المیسا های نظا 

رار قتصادی اسالمی قاغراض مستقیم بردی دستورات ا هدر زمر ،سانناهی تربیت و اعتالی معنوی اگ

متعذاآ شذرط   نذد  اودن بذه د دزدیک شنربت و ق قصد هدقص دمس و ،مثاآ در زکات یبرا .گیرد می

ترکر و  موجب ند،تصادی دارقفقرا و توازن ا تأمیناین امور عالوه بر اثری که در  آنکهه است تا دش

                                                             
 ترجمذه صدر، اقتصذاد مذا،    ک محمدباقر شمارد برمیاین دو اصل را شهید بزرگوار صدر با اندکی تغییر از اصوآ تأمین اجتماعی  .1

 . 320 و 321صص  1357اسزهبدی، جلد دو ، انتشارات اسالمی، 
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 استیا نن از ماآ ددفته تمرینی برای دآ بریگبر این امور پیش  افزون ند.ر شوگاسوی پرورد تقرب به

 ند.تربیتی دار  جنبههت جو از این 

 یارتقذا و  معذاش  تذأمین ، ادیتصذ قالت ادراری عذ قی در برنبه معنای کفالت همگا تکافل درواقع

ق اسالمی حبر های حکومتدر دوران  ر اسال  ودص اصیل فرهن  اسالمی در یزااجاز  عمومی رفاه

امعذه و بذه   جصذادی  قتی در بهبود وضعیت انتصادی و همیاری همگاقتکافل ا براین اساس .بوده است

ی دود به عنوان حمعنای اصطالدر  که الگوی تکافل شود میثابت  .یابد میدصوص رفع فقر اهمیت 

 .استاصیل ایگاه جائز حتصادی اسال  قظا  تکافل انیز در چارچوب ن هادی برای پوشش ریسکن

 مختل  تکافل اقتصادی اثرات .7-3

 ت:ظا  تکافل اسالمی متصور اسنچهار اثر برای  درمجمو 

 (رفاه عمومی ،اول ثروتدت ،یل ثروتدتع)تصادی قاثرات ا -ال 

ون دامعه بذ جاوآ ثروت و رفاه عمومی که از عناصر دت ،یل ثروتدبه سه اثر تع توان میدر این رابطه 

 .کرداشاره  ،آیند میساب حفقر و تکاثر به 

 (روح اخوت ییری از استثمار و ارتقاگلو)جتماعی جاثرات ا -ب

 -ظذا  اربذاب  ن طعاًقکومت اسالمی حون فقر و تکاثر تحت دب  جامعهتصادی و قالت اددر اثر تحقق ع

امعه تثبیذت  جر در شتمعنوی ادوت هر چه بی هیحبست و رو  دظا  استثماری ردت بر دواهنرعیتی و 

 د.ش ددواه

 (ت سیاسیقدر وبین امام و مردم  تقویت رابطه)اثرات سیاسی  -ج

 هذا  آنب دیذن بذه   نذ اجتصادی دود که از قات ادجا  تعهنکومت سعی در احکه مرد  و  ای جامعهدر 

عمذل   «هدقامذوالهم صذ   در مذن » هیآکومت به حبه عنوان مثاآ هم مرد  و هم  ،آیند میبر هدمحوآ ش

رفتذه  گو هم دولذت اسذالمی آن را    دهند می؛ یعنی هم مرد  زکات دود را به دولت اسالمی کنند می

باعذث   ایذن امذر   ،رسذانند  میمسلمین به مصرف   جامعهفع نه از سوی اسال  به ددر راه تعیین ش داًدمج

ظر نو مذورد  اسذتفاده  قابذل یذز  نتکافلی دیگر  های نظا که در د ش دبین اما  و مرد  دواه  رابطهتقویت 

 دی را بیش از پیش تقویت دواهجدار رت سیاستقد غیرمستقیممرف دیگر به مور  از .استشار  

 .کرد
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 (امعهجیت فرد و نورا(، نتقرب الهی)ن دتطهیر فرد و محبوب الهی ش)اثرات معنوی  -د

 از اثرات پردادت نی؛ بنابرا«ه تطهرهم و تزکیهم بهادقدر من اموالهم ص »:ه استدر باب زکات آمد

موآ ایذن  شذ م همگان .بود دامعه دواهجتصادی مهارت فرد و قه تکافل انوگاسالمی و هر های مالیات

تیجه تبعیذت  نن را دمحبوب الهی شکه  «ی یحبیکم اهللنان کنتم تحبون اهلل فاتبعو» :بود کهد آیه دواهن

را در  شماری بین برکات دو این محبوب ش داند می  اکمکحامعه و ولی امر جمعنوی   رابطهو تقویت 

از آن بحذث بذه    السذال   همیعلذ فتار ائمذه  گیتی است که در نوران ها آن ترین مهم داشت که دپی دواه

 .آید میمیان 

 بیمه تکافل های یژگیو .7-4

 :استذیل  های مشخصهدارای  ای بیمهاین نظا  

 کنند؛ میبه مور فعاآ همکاری  برای مصلحت جمع بین دودشان گراران بیمه 

  کذه بذه مسذاعدت نیذاز      هایی آندر پیروی از اصوآ منافع مشترك برای کمک به  گرار بیمههر

 پردازد؛ میدارند، حق بیمه دود را 

  و توزیذذع مسذذئولت بذذر اسذذاس نظذذا  صذذندوق مشذذترك صذذورت  هذذا دسذذارت کذذردنسرشذذکن

 پریرد؛ می

  ؛به هزینه افراد دیگر نیست مورد بیهدف از این بیمه کسب سود 

 ؛اجما  همه فقها و مراجع شیعه و سنی بر شرعی بودن آن 

  اسالمی چون تعدیل ثروت، تداوآ ثروت،  های ارزشتکافل نسبت به بیمه متعارف با اصوآ و

 ؛جلوگیری از استثمار و ارتقای روح ادوت همخوانی بیشتری دارد رفاه عمومی،

 به عنذوان مثذاآ   دارد یاسالممالیه  های حوزهو همخوانی بسیار زیادی با سایر  تکافل هماهنگی .

عقذود مضذاربه و مشذارکت بهذره      سذازوکارهای هم در بانکداری اسالمی و هذم در تکافذل از   

 شود؛ میگرفته 

 برای ارتقذای سذطح مناسذبات میذان      ای وسیلهو لرا  استت اهل تسنن تکافل مورد توجه اکثری

 ؛شیعیان و اهل تسنن است
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 دذود  گذراران  بیمه به شرکت های فعالیت از حاصله سود تقسیم تکافل های بیمه اصوآ از یکی 

 توزیذع  هذا  آن گذراران  بیمذه  میذان  در دالص اضافی سود ساآ پایان در که صورت این به است

 .شود می

 بیمه تکافلی فرایند اجرا .7-5

که ابتدا به یک شرکت سذهامی یذک دسذتمزد تناسذبی      بدین صورت استی بیمه تکافل فرایند اجرا

، اگذر  شذود  مذی از هر دو پردادت  یا ترکیبی )مضاربه(دستمزد مبتنی بر عملکرد  )الوکاله حقکثابت یا 

او  را پوشش دهد، در عوض ندارد آن وجود آید، عامل تکافل اجازه در پردادت دسارت کسری به

تدارك دیده و توسذ  مازادهذای صذندوق بیمذه بازپردادذت        الحسنه قرضک باید یک وا  بدون بهره

 د.نا  دارن کنندگان مشارکت، گراران بیمهدر تکافل  .شود

 در کشور بیمه تکافل در توسعهقانونی  های و ظرفیت ها روش .7-6

ای بایذد تذالش کننذد سذبد      هذای بیمذه   گذراری  بازده سذرمایه باال بردن توسعه و های بیمه برای  شرکت

کننذد کذه در ایذن میذان بذازدهی       دسترس قابلهای مالی دود متنو  و  نقدینگی دود را اعم از دارایی

گری از نظر مدت و واحد پوآ همخوانی داشته باشد. بذه  ها باید با تعهدات فعالیت بیمه گراری سرمایه

هایشان  نقدینگی تأمینکافلی اوراق قرضه اسالمی کصکوك  را برای ت بیمه های همین منظور شرکت

داران  نظذارتی توسذ  سذرمایه    هیئذت سسذه بیمذه و بانکذداری اسذالمی،     ؤکنند. مبق دستور م منتشر می

آمذده از محصذوالت    به دست نظارت بر نحوه عملکرد، نظارت بر سود ها آنشود و نقش  تشکیل می

 سذت. ا هذا  گذراری  سازگاری با شر  ایذن محصذوالت و سذرمایه    بیمه اسالمی و قضاوت در دصوص

 تأییذد بایست گزارش کتبی دود را ارائه و عد  مغذایرت بذا قذوانین شذر  را      نظارت شرعی می ئتیه

و  نظارت شرعی دو جنبه دارد. اوآ اینکه در دنیای پیچیذده  هیئتکند. استفاده روزمره از دین توس  

جذواب دهنذد کذه آیذا      سذؤاآ کننذد بذه ایذن     تذالش مذی   هذا  آنحاضر دنیا  گراری حاآفریبنده سرمایه

ای در  مذور گسذترده   بذه  ها آندو  اینکه  ؟دردواست جدید برای تبادالت و کار با شر  مطابقت دارد

مذور   بذه  .با شذر  منطبذق باشذند    ها آنکنند تا مطمئن شوند  تحقیق می مؤسساتبازبینی عملکرد مالی 

. اوآ شذوند  یمذ های شرعی توس  دو اصل رهبذری   راری در مورد سرمایهگ معموآ تصمیمات سرمایه

بازرسان شرعی برسد. برای این کار راهکار قانونی وجذود دارد   تأییدگراری باید به  اینکه کل سرمایه

آ است ئوشود. این کمیته مس تأسیسای شرعی در دادل شرکت تکافل  که به مور معموآ باید کمیته

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            18 / 29

https://ejip.ir/article-1-1096-fa.html


 143   ی بیمه تکافلبر مبانمروری 

 

 دار امانذت تکافل بذه عنذوان    عامالت شرکت اممینان حاصل کند. شرکت عاملاز شرعی بودن تما  م

گراری  گراری، ریسک موجود و برگشت سود سرمایه هر نو  سرمایه باید از تنو  سرمایه داران سها 

 .مطمئن باشد

 بیمه تکافلی هاالگو .7-7

انذه سذهم مشذارکت    تکافل سیستمی بر مبنای اصولی نظیر کمذک متقابذل کتعذاون  و پردادذت داوملب    

ای از گفذت تکافذل مجموعذه    تذوان  یمذ  کذه ریسذک بذین همذه توزیذع شذود.       ای گونهکتبر   است به 

روی به  ینا الگوهای بیمه اسالمی است که به مور وسیع توس  علمای اسالمی پریرفته شده است. از

 :پردازیم می انوا  الگوهای تکافل ترین مهم معرفی

 مضاربه یالگو .7-7-1

بذر اسذاس تقسذیم سذود و زیذان بذین شذرکت عامذل         در آن  که استتکافل  های مدآمضاربه یکی از 

دهذد در عذوض    شود. شرکت عامل تکافل کارهای اجرایی را انجذا  مذی   گرار انجا  می تکافل و بیمه

دارد. سهم متناسب در سود بر اسذاس توافقنامذه    سهمی از مازاد تعهد و سهمی از سود سرمایه را برمی

 60-50بر اساس نرخ  )مازادک شود. تقسیم این سود شوندگان تعیین می ین شرکت عامل تکافل و بیمهب

 .است درصد 30-70، درصد 40-50،درصد

 وکاله یالگو .7-7-2

شرکت عامل تکافل به عنوان نماینده  درواقعگیرد.  العمل به جای مازاد سود قرار می در این مدآ حق

کند. مبق بیمه وکالذه، اگذر    را مدیریت می سرمایه بیمه ،وجهی بل دریافتدر مقا گراران کوکیل  بیمه

زیذرا تمذا     ؛گذراران برگردانذده شذود    مازاد تعهد سرمایه تکافل وجود داشته باشد بایذد فقذ  بذه بیمذه    

هذای بیمذه در صذنایع     گراران است. در هر دو مدآ باال، سها  دریافتی از شرکت سرمایه متعلق به بیمه

 باشند. تأییدشود. مبق شریعت این صنایع باید از لحاظ شرعی مورد  گراری می ایهسودآور سرم

 تلفیقی یالگو .7-7-3

ترکیبذی از الگوهذای وکالذت و مضذاربه اسذت. در ایذن الگذو عامذل اجرایذی، سذهم از قبذل            این مدآ 

ای هذذ آمذذده از فعالیذذت دسذذت گذذراران بذذه عذذالوه سذذهمی از سذذود بذذه ای از پردادتذذی بیمذذه شذذده توافذذق

المللذی الگذوی تلفیقذی را     های بذین  کنند. بردی از نااران مالی و سازمان گراری را دریافت می سرمایه
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 4 و 3 های شمارهنوزدهم  سال اقتصادی مجله 144

 

کارگیری الگذوی   زیرا این الگو نقاط قوت الگوهای وکالت و مضاربه را داراست. به ؛کنند توصیه می

ل کمذک  گذراری بذه کذاهش مشذکالت بذین صذاحبان سذرمایه و عامذ         های سرمایه مضاربه در فعالیت

گذری را پوشذش    هذای اداری بیمذه   دهد هزینذه  کند، در حالی که الگوی وکالت به عامل اجازه می می

 .دهد

 وق  -وکالت یالگو .7-7-4

دهذد.   با ارائه یک هبه اولیذه یذک صذندوق وقذ  تشذکیل مذی       اجرایی عامل وق ، -وکالت در مدآ

دهند که برای تسویه دسذارت بذه    یهایی را به بخش تبر  صندوق وق  انجا  م گراران پردادت بیمه

کنذد. انگیذزه    العمل ثابت دریافذت مذی   گری، یک حق رود. عامل اجرایی بابت انجا  امور بیمه کار می

عامل اجرایی در این الگو مانند الگوی وکالت است اما الگوی وق  مشکل مهذم و شذرعی مالکیذت    

هذای   کنند. امذروزه اکثذر شذرکت    کنندگان در الگوی وکالت را برمرف می وجوه پردادتی مشارکت

 هذا  آنهای تکافلی سودمحور بوده و سذرمایه   شرکت کنند. های سهامی عمل می تکافلی مانند شرکت

وق  نیز مرفذدارانی در کشذورهای    -وکالت یالگو شود. می تأمینمانند هر شرکت سهامی دیگری 

شرعی را کذه   مسئلهزیرا این الگو چندین ؛ آسیای شرقی و جنوب شرقی مانند مالزی و اندونزی دارد

 سازد. در سایر الگوها وجود دارد برمرف می

 یرانیا مهیب یالگو .7-7-5

ها بذر اسذاس بیمذه مرسذو  در چذارچوب نظذا  مذالی اسذالمی          اسالمی شرکت -رانیای بیمهالگوی  در

هذای مذالی   از نظذر جبذران زیذان     بازرگذانی متذداوآ   هذای  بیمهمرسو  ک هتکافل با بیم .کنند فعالیت می

مرسذو  را بذا شذریعت ناسذازگار و آن را      همحققذان اسذالمی بیمذ   مشابهت دارد، ولی چون تعدادی از 

 یآن معرفذ  یدانند، تکافذل را بذه جذا   یکقِمار  و ربا م سِریْو جهل  و مَ یاننیاممیدارای عناصر غَرَر کب

 1اند.  کرده

 

 

                                                             
مرسو  را دارد، از آن سه عیب به دور است و  یها مهی  که عالوه بر آنکه کارکرد ب 2002ک رجو  کنید به کتکافل: بیمه اسالمی، .1

  .2000کصدیقی،  دیآ ینهادی مالیذ ادالقی به شمار م
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 تکافل اتکایی یالگو .7-7-6

 مذدآ  یذک  روش ایذن  درواقذع  .اسذت  ریسذک  کنتذرآ  بذرای  ابذزاری  ضذرورتاً  اتکذایی،  تکافذل 

 اتکذایی  گذر  تکافل یا متداوآ اتکایی گران بیمه به واگرارنده تکافل شرکت که گریزی است ریسک

 در باشذد،  بیشتر دود ارفیت حد از که صورتی در را اولیه شده بیمه های ریسکتا  شود می متوسل

 دهد. پوشش آینده نامطلوب اوضا  برابر

اتکایی متعارف وابسته هستند. اوالً تعداد بسذیار   های بیمهی تکافل به دو علت عمده به ها شرکت

 هذا  آنی تکافلی که هر روز تعداد و ارفیت ها شرکتی تکافل اتکایی پاسخگوی نیاز ها شرکت کم

ی هذا  شذرکت ، نیست. ثانیاً متصدیان تکافل به دامر سابقه، دیرینذه و تجربذه   باشند یمدر حاآ افزایش 

گران با  زیرا توانایی بیشتری برای حمایت از تکافل؛ دارند ها آنبیمه اتکایی، تعصب داصی نسبت به 

قاعده کلی ایذن اسذت کذه متصذدیان تکافذل اجذازه        هرچند توجه به امکانات فنی و مالی دود دارند.

. ولی در غیاب یک تکافل اتکذایی قذوی   کنندودشان را از مریق بیمه اتکایی، بیمه مجدد ندارند تا د

شریعت تنها به صورت موقت و به دامر اضذطرار بذه متصذدیان تکافذل اجذازه      ی به لحاظ مالی، علما

. لذرا بذا توجذه بذه     1 2009 آکوب،ک کنندکه تا دودشان را از مریق بیمه اتکایی مرسو  بیمه  دهند می

 ناپذریر  اجتنذاب ی تکافل، نیاز به یک صنعت تکافل اتکایی به یذک ضذرورت   ها شرکتفزاینده رشد 

  .1393 ،زاده آرانی  عظیم و تبدیل شده است کعسگری

 افذزایش ، پراکنده کردن میزان تعهدات در مقابذل دطذرات  به  توان می اتکایی فواید بیمه ازجمله

پوشذش دادن انذوا  دطذرات و     و ایی پذریرش توانذ ، های بیمه در گسترش فعالیت دذود  توان شرکت

 ،تذر  ددمات متنو   ارائهامکان ، ثبات عمل در امر پریرش دطرات، های مختل  مالی  معامله در حجم

 نامذه  مهیبافزایش ارفیت پریرش ریسک و صدور ، ای بیمههای   گراری بیشتر در فعالیت سرمایه امکان

انتقذاآ و   ابذزاری بذرای مذدیریت ریسذک    ، آمیذز  فاجعذه پوشش حواد  ، تنو  و بهبود سرمایه ریسک

 اشاره کرد. کسب تخصص در صنعت بیمه

 

 

                                                             
1. Akoob 
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 وضعیت بیمه تکافل در ایران یبررس .8

از پیشگامان صنعت بیمه در میان کشورهای منطقه و آسیاست به موری که نخستین قانون  ایران یکی

از  هشت دهذه ولی پس از حدود  ،دبه تصویب مجلس شورای ملی رسی 1316بیمه در ایران، در ساآ 

های جدی اسذت. پذایین بذودن     هنوز صنعت بیمه کشور دچار چالش، قانوناین تصویب و اصالحات 

های جهانی، عد  تعامل مناسذب بذا بازارهذای جهذانی در      ضریب نفوذ بیمه در ایران به نسبت میانگین

ای کشذور، عذد  حضذور     ت بیمذه شذده محصذوال   قبوآ و واگراری بیمه اتکایی، باال بودن قیمت تمذا  

تماتیک کارآمد تحقیق سیسیند اای تخصصی، وجود انحصار در بازار بیمه، فقدان فر های بیمه شرکت

ای تولیذدی   ای جدیذد و ارتقذای کیفیذت محصذوالت بیمذه      به منظور تولید و عرضه محصذوالت بیمذه  

نبذود ارتبذاط منطقذی میذان     موجود، عد  اهتما  جدی به امر آموزش نیروی انسانی در صنعت بیمذه و  

های دانشگاهی با نیازهای واقعی بازار بیمه از عمده موضوعاتی است که هنذوز در مذورد آن    آموزش

بذر  و  نشذده  یانذداز  راههذای تکافذل   بیمه در ایران نکهیارغم  علیصورت پریرد.  باید اقدامات اساسی

لحاظ فقهی و شرعی با بیمه مشکلی عمل آمده توس  پژوهشکده بیمه، ایران از  های بهبررسی اساس

 .های تکافل نیز نیاز فعلی کشور نیستندارد و بیمه

 بیمه تکافل و بیمه اتکایی های تیمحدود .8-1

 ایذن  در نیذز  ای عمذده  هذای  محذدودیت  تکافذل  صذنعت  باالی رشد و اقتصادی مثبت فضای وجود با

مشذتریان،  : اسذت  بنذدی  میتقسذ  قابذل  عمذده  موضذو   6 در هذا  محذدودیت  این دارند. دصوص وجود

 .شریعت احکا  رعایت و انسانی منابع مالی، بازار فضای ،ها فعالیت سازی همگن رقابت،

 تکافل از مشتریان آگاهی عدم .8-1-1

 از هنوز یا اند بیمه مخال  دینی، تصورات غل  دلیل به یا مشتریان از بسیاری مسلمان کشورهای در

 تلقذی  شذریعت  بذا  سذازگار  بیمذه  عنذوان  بذه  نیز تکافل حتی مواقع بردی. ندارندآگاهی  بیمه مزایای

 20 از بذیش  هذا  شذرکت کذه   مالزی در حتی تکافل مورد در امالعات و ها آگاهی افزایش .شود مین

 در سیسذوئ    کشذور  2011 کآگوسذت  ادیر گزارش در است. ضرورت یک ،اند داشته ساآ فعالیت

 یدر مالز مسلمان دهندگان پاسخ درصد 30 فق  اقیانوسیه، آسیا، بازار 11 در کنندگان مصرف مورد

 سیسذوئ  گزارش در پایین، آگاهی این وجود با .دارندتکافل مورد در دوبی امالعات گفته بودندکه

 دارند. تکافل صنعت از مثبتی دریافت و ادراك مسلمان دهندگان پاسخ است که آمده
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 مرسوم ایبیمه هایشرکت با رقابت .8-1-2

 فعالیذت  مقیذاس،  از ناشذی  هذای  صذرفه  از بردذورداری  و موالنی سابقه با مرسو  ای بیمه یها شرکت

 عملیذاتی  یهذا  هزینذه معمذوالً   تکذافلی  یهذا  شذرکت همچنذین   .کند می مشکل را تکافل یها شرکت

 در جهذت  بایذد  تکافذل  یهذا  شرکت عالوه هب .شوند می متحمل شریعت با دلیل سازگاری به باالتری

و  هذا  آمذوزه  بذا  بهتذر  سذازگاری  در تکافذل  محصذوالت  بذودن  ممتذاز  از مشتریان یها آگاهی افزایش

. بذرای  دارد ای العذاده  فذوق  اهمیذت  تکافذل  محصوالت در آوری نو  .کنند تالش اسالمی یها ارزش

 نیاز است. مورد جدید، دانواده تکافل محصوالت داورمیانه در مسلمان جمعیت داص نیازهای رفع

 تذأمین  کذه  است درد تکافل ،باشند فعاآ آن در توانندمی تکافل هایشرکت که دیگری عرصه

و  پیذری  به مربوط مسائل دتوان می تکافل درازمدت در .آورد می فراهم را درآمد کم افراد برای مالی

و  اصذوآ  رعایذت  منظذور  بذه  کنذد.  رفذع  بلندمذدت  انذدازی  پذس  محصذوالت  ارائذه  با را سن کهولت

گونه هیچ بدون و شفاف و ساده قراردادهای بر اساس باید اسالمی، محصوالت احکا  استانداردهای

  .2011 اسالمی، بیمه بر کمروری شوند مراحی گریزی راه و روزنه

 اسالمی مالی بازارهای و محصوالت توسعه عدم .8-1-3

 دسترسی داشته گراریسرمایه برای نقدینه مالی هایدارایی از وسیعی می  به باید بیمه های شرکت

 واحذد پذوآ   و مذدت  نظذر  از گذری بیمذه  هایفعالیت تعهدات با باید هایگرارسرمایه بازدهی باشند.

 با بهذره  قرضه اوراق در نوعاً مرسو  بیمه هایشرکت منظور، همین به باشد. داشته زیادی دوانی هم

 بذا  ینظر سذازگار  از اسالمی مالیه در ثابت بهره با قرضه اوراق معادآ کنند.می گراریسرمایه ثابت

 ایجذاد تقاضذا   باعذث  تکافذل  رشد به رو صنعت میان این در است. اسالمی صکوك اوراق شریعت،

 مذالی کمذک   بخذش  توسذعه  به نیز آن گشته که شریعت با سازگار گراری سرمایه های فرصت برای

 توسذعه یافتذه   اسالمی سرمایه بازارهای به وابسته نیز تکافل صنعت شکوفایی دیگر مرف از .کند می

 ها آنثانویه  بازارهای یافتگین توسعه جهیدرنت و صکوك اولیه بازارهای گسترش و توسعه عد  است.

 .سازد می بر نهیهز گراری سرمایه برای را آن ثانویه، بازار در ها آن پایین نقدشوندگی لرا و

 شریعت قواعد و احکام رعایت .8-1-4

مذورد   در مرسو  بیمه یها فعالیت از بسیاری جهیدرنت هستند، نوپا صنایع هنوز اتکایی تکافل و تکافل

 درون در بایذد  تکافذل  بخذش  امورات و هافعالیت زمان، موآ در اما؛ است شده گرفته به کار ها آن
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 میذان  مشذترك  همکذاری  و ریسذک  متقابذل  تقسذیم  کذه  ایگونذه  بذه  کنذد  پیذدا  صذنعت توسذعه  

 همان .ک ردیگقرار  محور کار کنندگان مشارکت

 سازی همگن ضرورت .8-1-5

 شدن ایذن  عملیاتی اما اند،شده متمایل تلفیقی تجاری الگوهای سمت به تکافلی هایشرکت اگرچه

در  مثذاآ  عنذوان  بذه  اسذت.  متفذاوت  توجهی قابل مور به شرکت دیگر به شرکتی از واقع عالم در امر

جهاتی  از تنو  هرچند دارد. وجود مازادها، تفاوت توزیع قواعد همچنین و سادتارها و ها العمل حق

 تکافل به جهانی استانداردهای یریکارگ به و توسعه سازی، پیشروهمگن وجود این با است مطلوب

کذارایی   جنبذه  و کذاهش  را کننذدگان مصرف سردرگمی بیشتر سازی همگن بود. دواهد صنعت نفع

 تکافذل  توسذعه  برای است. مفید اتکایی تکافل نظر نقطه از همچنین ،دهدمیارتقا  را هافعالیت هزینه

 سذازی همگن رمسلمانیغجمعیت  حتی یا فرهنگی چند مسلمان جمعیت با افتهی توسعه کشورهای در

 در امذا  کنذد  کمک این فرایند به دتوان می تکافل مورد در مقرراتی ییگرا هم است. مهم عامل یک

 همچنذین  نیست. تکافل مساعد توسعه برای اندازه کافی به هنوز مقرراتی فضای کشورها، از بسیاری

 مرسو  بیمه و ادتالف تکافل وجوه بر اندکی تأکید دارد، وجود داص مقررات که کشورهایی در

 همان منبع . (دارد وجود

 گیریجهینت .9

وزه مالیذه  ح محققانه جتکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد تو

هان جورهای مختل  شدر ک ای بیمهبه دصوص بازار محصوالت  یز فعاالن بازارهای مالیناسالمی و 

و   شذیعی کاه فقهی امامیذه  دگتطابق آن با هر دو دی ،ی الگوی تکافلگویژ ترین مهم. استگرفته رار ق

ای و اسذنادی بذرای گذردآوری مطالذب اسذتفاده       از روش کتابخانه گزارش این . دراستکسنی  عامه 

های کشورهایی که سابقه مناسبی از این صنعت دارند مذالك عمذل قذرار     شده است. آمار و گزارش

 داده شده است.

بررسی شرعی بودن فعالیت  ها و مشکالت توسعه بیمه تکافل وچالش الگوهای تکافل وبررسی 

هذا و افذراد جامعذه بذه      الگوهای تکافل برای تحت پوشش قرار دادن شرکت کارگیری آن به منظور به

تواند به شکوفاتر شدن اقتصذاد   فرد آن می های منحصربه عنوان جایگزین بیمه رایج با توجه به ویژگی

مور کذه بذا    بندی برسد که این صنعت همان تا به این جمع سعی بر آن داشت پژوهشمنجر شود. این 
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مفاهیم بیمه رایج و تلفیق و با  استنیز  شوندگان ها و تکافل ، حافظ منافع شرکتشریعت منطبق است

کذه در آینذده ایذن     کنذد  یاسذالم در کشورهای  رسو بیمه م مفاهیم شریعت، بیمه تکافل را جایگزین

 .صنعت عنوان بدیل بیمه رایج باشد

 بذه عذد    تذوان  مذی ن ایذرا  ویژه بههای پیش روی بیمه تکافل درکشورهای اسالمی چالش ازجمله

 هذای بیمه نسبت به بودن کوچک به دلیل پریری کمرقابت تکافل، زمینه در امالعات عد  و آگاهی

 عد  محصوالت، عد  توسعه تکافل، در یالملل نیب استانداردهای وجود عد  و نبودن همگن مرسو ،

 متخصذص  و تکافذل  در مجذرب  انسانی نیروی کمبود اسالمی، مالی بازارهای یافتگین توسعه یا وجود

بذرای   اسذاس  نیبر هم. کردشریعت، اشاره  با تکافل صنعت اجرایی تطبیق قواعد شریعت، مباحث در

 تذا  ریپر صورت عمومی های، ابتکار و دالقیت و آموزشسازی فرهن گسترش صنعت تکافل باید 

 اقتصادی کذه  فعاالن برای تخصصی هایکند و نیز آموزش معرفی عمومی صورت  به را صنعت این

 و محصذوالت  سذازی  همگذن اهمیذت اسذت، همچنذین     حذائز  عرصه را دارند، این در ورود به تمایل

 اهمیذت اسذت.   دذاص ایذن حذوزه، حذائز     تذدوین مقذررات   و تجذاری  الگوهذای  استانداردسذازی 

 تذدوین  بخشذد. لذرا   سذرعت  بازارهذا  ایذن  رشد تواند بهمی ایران در تکافل برای قانونی یساز شفاف

 ایذن  بذرای  را باکفذایتی  و مناسذب  حقذوقی  فضذای  کذه  وکذار  کسب این برای الز  قوانین و مقررات

 تذدوین  کشذورها بذرای   سذایر  تجذارب  به توجه است. ضروری بسیار فراهم آورد، کشور در فعالیت

 .کند ارائه توجهی قابل کمک گرارانقانون به تواندمی مقررات و قوانین

 ها. پیشنهاد10

ایذران   ویژه بهاستفاده از ارفیت رو به گسترش تکافل در کشورهای اسالمی  امکانو برای بسترسازی 

 :شود  یمموارد ذیل پیشنهاد 

به  اهمیت ها سازی برنامه در تکافل معرفی به توجه و سیما و صدا در های آموزشیبرنامه تدوین .1

 بذه بیمذه   نسبت تکافل صنعت درباره مزایای مشتریان آگاهی و تکافل صنعت معرفی در سزایی

 عمذومی  صذورت   بذه  را صذنعت  ایذن  کذه  عمومی هایبر آموزش عالوه داشت. دواهد مرسو 

 نیذز  عرصذه  ایذن  در ورود به مایل اقتصادی فعاالن برای تخصصی هایآموزش ،کند میمعرفی 

 بذالقوه  المللی بین بازارهای و وکار این کسب روی پیش های ارفیت معرفی .اهمیت است حائز

 ؛دهد سوق صنعت این به را گرارانسرمایه تواندمی
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اهمیذت   حذائز  مقذررات  و تجذاری  الگوهذای  استانداردسازی و سازیهمگن محصوالت، توسعه .2

 سذطح  و دهنذد  افذزایش  را دذود  محصذوالت  نذوآوری  باید تکافل صنعت دهندگان ارائه است.

 مشتریان تحوالت درك به قادر باید تکافل دهند صنعت ارائه مشتریان به را از ددمات باالتری

 بذه  لیذ و متما باشذد  بذازار  محصذوالت  توسذعه  برای مشتریان نیازهای از دقیق تحلیل و و تجزیه

 گسترش رسیدن همچنین و مشتریان ایبسته سودهای و محصوالت مراحی در مجدد مهندسی

 ؛باشد توزیع یها سراسر کاناآ در مشتری به

 ایذن  رشذد  بذه  تکافذل  بذرای  سازی قذانونی ایران، شفاف در صنعت تکافل عد  سابقه به توجه با .3

 فضذای  کذه  وکذار  کسذب  ایذن  برای الز  قوانین و مقررات تدوین . لرابخشد یم سرعت بازارها

 اسذت.  ضذروری  بسذیار  فذراهم آورد،  کشذور  در فعالیت این برای را باکفایتی و مناسب حقوقی

 کمذک  گذراران قانون به تواندمی مقررات و قوانین تدوین کشورها برای سایر تجارب به توجه

 کند؛ ارائه فراوانی

و  ثانویذه  بازارهذای  یذافتگی  توسذعه  جذه یدرنت و صذکوك  اولیذه  بازارهذای  گسذترش  و توسذعه  .4

 کند؛ می تسهیل را صنعت این به ورود ها آن نقدشوندگی

ایجاد دروس و  بنابراین؛ است ضروری بسیار تکافل صنعت حوزه در متخصص نیروهای تربیت .5

 هذای  دوره برگذزاری  و بیمه هایدانشکده در ویژه به و هادانشگاه در تخصصی رسمی های رشته

 مسیر این در انسانی نیروی تربیت برای مفیدی گا  اجرایی و آموزشی مراکز سایر در یآموزش

 گسذترش  بذرای  اجرایذی  هذای دسذتگاه  در مرتب  های پژوهش و انجا  ها نامه پایان تدوین است.

 ؛است سازنده بسیار صنعت این موفق گسترش و ایجاد الز  برای تخصصی و عمومی امالعات

 عملیذاتی  یهذا  هزینذه  و کذاهش  جدید مشتریان با تعامل برای کلیدی حرکت فنی، یک توانایی .6

 تجزیذه  یذک  دنبذاآ  به باید مشتریان نیاز با محصوالت انطباق منظور به تکافل یاپراتورها است.

 مشذتریان  بنذدی، تقسذیم  مذدآ  مریذق  از بایذد  اپراتورهذا  باشند. مشتریان نیازهای از دقیق وتحلیل

 دود هدف مشتریان محصوالت در بیشتر نوآوری دنباآ ایجاد به و شناسایی کنند را دود هدف

 باشند.

 دیذ با ریسذک،  مقابذل  در الز  پوشش ارائه برای تکافل بزرگ اپراتورهایکه  الز  به ذکراست

 بگنجانند. دود هایبرنامه در را تکافل سازی یکزارچه یها نهیگز
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 .وکار کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب «.عتیشر

صذنعت  «. کشذور  مذه یب صذنعت  در آن توسعه تیتکافل و اهم»  .1386ک ابوالقاسم ا،ین یدیتوح -

 .88. شماره 4شماره  .مهیب

 شیهمذا  نیپذانزدهم «. راهکارهذا  و ها چالش: یاجبار ییاتکا مهیب» . 1387ک زیپرو ،یخسروشاه -

 و توسعه. مهیب یالملل نیب شیهما نیو دوم یمل

«. تکافذذل و متعذذارف مذذهیب یا سذذهیمقا ینظذذر لیذذتحل . »1388ک محم  دجواد دیزاده، س   س  راج -

 اما  صادق ک  .. دانشگاه ارشد کارشناسى نامه انیپا

 هذا،  یژگذ یصذنعت تکافذل: و  » . 1389ک یوی  گ یلیاس ماع  درض ا یحم و یمحمدمهد ،یعسگر -

. دانشگاه اما  یاسالم یمال شیهما نیمجموعه مقاالت نخست. «رو  شیپ یها چالش و ها فرصت

 . چاپ اوآ.یصادق ک   و بانک کشاورز

ای بیمذه اتکذایی و    مقایسذه  تحلیذل  . » 1393ک زاده آرانی، محم د  عسگری، محمدمهدیه عظیم -

کارهایی جهت اجرایی کردن تکافذل اتکذایی در جمهذوری اسذالمی      تکافل اتکایی و ارائۀ راه

 .128-97. صص 2. شماره 3دوره  .تحقیقات مالی اسالمی «.ایران

 در سذک یر یسذاز  بهادار اوراق به لیتبد یمبان . »1388ک اسد ناصرپور رضایفطانت، محمد و عل -

 .1937. شماره اقتصاد یایروزنامه دن.یا مهیب یها شرکت

 .رانیا یمرکز مهیدستباز. انتشارات ب ی. ترجمه هادییاتکا مهیب . 1372ک کارتر، رابرت. ال -

 .2. شماره رانیا یمرکز مهیب«. ییاتکا مهیب یعموم یها با جنبه ییآشنا . »1366ک تیآ ،یمیکر -

ترجمذه آیذت    .یرزندگیغ یها مهیب ییاتکا مهیب . 1372ک یرسیگروه کارشناسان شرکت سوئ -

 چاپ اوآ. .مرکزی ایران هانتشارات بیم .کریمی
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 یاسذالم  یجمهذور  یمرکذز  مذه یکوابسته بذه ب  مهی . پژوهشکده ب1386ک یاسالممطالعات  گروه -

  .رانیا

 یاسذالم  یجمهذور  یمرکذز  مذه یکوابسته بذه ب  مهی . پژوهشکده ب1391ک یاسالم مطالعات گروه -

  .رانیا

 یبا نظا  تکذافل  یاجتماع نیو تأم مهینظا  ب یقیتطب یبررس . »1385ک محمدحسن مهر، یمحمد -

 . دانشگاه اما  صادق ک  .ارشد کارشناسى نامه انیپا«. اسال 

 دی. ترجمه سیکاربرد اصوآ و نیقوان مدرن مهیو ب یتکافل کاربرد . 1389ک معصوم باهلل، مهد -

 ک  . چاپ اوآ. . انتشارات دانشگاه اما  صادقیمحسن روحان

. تهذران: سذازمان انتشذارات    کصذکوك   یاسذالم  یمال یابزارها . 1386ک عباس دیس ان،یموسو -

 .یاسالم شهیپژوهشگاه فرهن  و اند

 .گرد زی. بخش مایآس مهیب هینشر«. رانیا در ییاتکا مهیب . »1377ک اهلل لط  ،یینکو -

 اتیذ اله ارشذد  یکارشناسذ  نامذه  انیذ پا«. مذه یب یفقهذ  یمبذان  یبررسذ  . »1379ک محمدرضا ،ینیقی -

دانشگاه امذا  صذادق    اتیو اله ی . دانشکده معارف اسالمیحقوق اسالم یفقه و مبان شیکگرا
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