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امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه محققان ح وزه مالی ه
اسالمی و نیز فعاالن بازارهای مالی به خصوص بازار محصوالت بیمهای در کشورهای مختل

جه ان ق رار

گرفته است .از مهمترین ویژگی الگوی تکافل ،تطابق آن با هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی)
است .در این گزارش سعی بر آن است تا مبانی نظری و ساختار اجرایی این بیم ه را در کش ورمان و دیگ ر
کشورهای اسالمی بررسی کنیم .در این پژوهش از روش کتابخانه ای و اس نادی ب رای گ ردآوری مطال
استفاده شده است .آمار و گزارشهای کشورهایی که سابقه مناسبی از این صنعت دارند ،مالک عم ل ق رار
داده شده است .این پژوهش به دنبال آن است تا به این جمعبندی برسد که این صنعت همانطور ک ه ب ا
شریعت منطبق است ،حافظ منافع شرکتها و تکافلشوندگان نیز است .نتایج بهدستآمده در ای ن تحقی ق
نشان میدهد که برای گسترش صنعت تکافل باید فرهنگسازی ،ابتکار و خالقیت و آموزشه ای عم ومی
صورت پذیرد تا این صنعت را به ص ورت عم ومی معرف ی کن ده همچن ین محص والت ،همگ نس ازی و
استانداردسازی الگوهای تجاری و تنظیم مقررات ذیربط و نیز آموزشهای تخصصی برای فعاالن اقتصادی
که تمایل به ورود در این عرصه را دارند حائز اهمیت است.
واژگان کلیدی :صنعت بیمه ،بیمه تکافل ،بیمه مرسوم ،بیمه اتکایی ،تکافل اتکایی.
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 .1مقدمه

امنیت در دارایی ،سرمایهگراریها و مواردی از این قبیل ،بسذ و گسذترش یافتذه اسذت .در ابتذدا بذه
منظور رفع این نیاز از ابزارهای متفاوتی استفاده میشد تا اینکه نظذا بیمذه ،مذدون شذد .بیمذه دربذاره
موضوعات دطرزا ودطردارانجا مذیگیذرد کذه بذه معنذای عذد اممینذان از وقذو زیذان اسذت .لذرا
مؤسسات و نهادهای بیمهای یکی از عوامل و شرای مؤثر در توسعه اقتصذادی و مذالی ،ایجذاد منذابع
جدید مالی ،حفظ ثروتهای ملی و جلوگیری از دطرهذای تهدیدکننذده در سذرمایهگذراری از نظذر
تضمین دسارت و پردادت غرامت است.
از اوادر قرن بیستم که تالشهایی در جهت اسالمی شدن اقتصاد در جهان اسال آغاز شد ،ابتدا
بانکداری اسالمی مطرح شد و حرف بهره از عملیات بانکی به عنوان گامی به سذوی اسذالمی شذدن
اقتصاد به حساب آمد .لیکن مبق نظر بسیاری از قضات مسلمان ،بیمه در اسال باید بذر پایذه تعامذل و
همکاری متقابل باشد و مبق این اصل ،نظا بیمه اسالمی شامل مسئولیت مشترك ،غرامت مشذترك،
منافع مشترك و وحدت است .بر اساس این تفکر بیمه تکافل به عنوان بیمه اسالمی به سراسذر جهذان
معرفی شد و در اکثر کشورهای اسالمی استفاده میشود.
بنابراین مطالعه الگوهای تکافل و بررسی شرعی بودن فعالیت آن به منظور بهکارگیری الگوهای
تکافل برای تحت پوشش قرار دادن شرکت ها و افراد جامعه به عنوان جایگزین بیمه رایج با توجه به
ویژگیهای منحصربهفرد آن میتواند به شکوفاتر شدن اقتصاد منجر شود .این پذژوهش بذه دنبذاآ آن
است تا به این جمعبندی برسد که این صنعت همان مور که بذا شذریعت منطبذق اسذت ،حذافظ منذافع
شرکتها وتکافلشوندگان نیز است و با تلفیق مفاهیم بیمه مرسو و مفاهیم شریعت ،بیمذه تکافذل را
جایگزین بیمه مرسو در کشورهای اسالمیکند که در آینذده ایذن صذنعت عنذوان بذدیل بیمذه رایذج
باشد.

پژوهش حاضر به ترتیب شامل بخش های اهمیت موضو  ،تعاری
تحقیق ،روش تحقیق و درنهایت نتیجهگیری و پیشنهاد است.

و مفاهیم ،تاریخچذه ،پیشذینه
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 .2اهمیت موضوع

سرمایه اسالمی با پیشرفت دود به یک بخش مهم و اساسی در بازارهای مالی جهانی تبدیل شده و به
عنوان یک الگوی مالی جایگزین ،کارا و قابلاجرا در مقابل نظا مذالی متعذارف بسذیار مذورد توجذه
قرار گرفته است .بعد از مرح مسئله حرمت در دصوص بیمه مرسو در بعضی کشذورهای اسذالمی،
علمای دینی در آن کشورها به فکر افتادند تا با تغییراتی اساسی در ساز و کار بیمذه مرسذو  ،شذبهات
مربوط به ربا ،مشکالت را رفع کنند .حاصل تالش آنها منجر به نظا جدید بیمهای به نا تکافذل در
جهان شد.
لرا در زمینه نظا بیمه تکافل ،صاحبنظران و اندیشمندان اسالمی با استناد بذه روایذات و آیذات
قرآنی همچون «تعاونوا علیالبر و تقوی و التعاونوا علی اثم و العدوان؛ سوره مائده آیه  »20معتقدنذد
که از نظر اسالمی اساس این نو بیمه بر اصل تعاون ،همکذاری و کمذک متقابذل افذراد بذه یکذدیگر
مبتنی است .درواقع کمک متقابل افراد به یکدیگر در قالب تقسیم مشترك ریسک بالقوهای کذه هذر
یک از اعضا با آن مواجه هستند ،صورت میپریرد و انتظار میرود که اعضا در این جهت دالصذانه
و بیریا با یکدیگر همکاری داشته باشذند .بذا توجذه بذه همذین اعتقذاد و بذر همذین اسذاس نظذا بیمذه
دصوصی اسالمی را بنا نهاده و آن را «تکافل» نامیدنذد کگذروه مطالعذات اسذالمی بیمذه ،پژوهشذکده
بیمه. 1386 ،
لرا بیمه تکافل به جهت می
دودروها ،کاردانذههذا ،حذواد

کاربردی انعطافپریر در حوزههایی مانند مسکن ،اماکن تجاری،
و بیمذه عمذر حذائز جایگذاهی مسذتقل در دسذتگاه عمذومی و نظذا

اقتصادی پیشرفته اسال است .درواقذع تکافذل ،شذکلی از محافظذت مذالی را بذرای مسذلمانانی فذراهم
میکند که قادر به دسترسی به بیمذه متعذارف نیسذتند .از دیگذر مزیذتهذای بیمذه تکافذل ،اجتنذاب از
سرمایهگراری در داراییهای غیرمشرو است.
همچنین تعدیل ثروت ،تداوآ ثذروت و رفذاه عمذومی و جلذوگیری از اسذتثمار و ارتقذای روح
ادوت میشود که همگی مورد توجه دین مبین اسال است .بر این اساس تکافل اقتصادی و همیاری
همگانی در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و به دصوص رفع فقر اهمیت مییابد.
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 .3تعاری

حقوقی ،بیمه عبارت است از قراردادی که به موجذب آن یذک مذرف کبیمذهگذر  1تعهذد

می کند در ازای پردادت وجه یا وجوهی از مرف دیگر کبیمهگرار در صورت وقو یا بروز حادثذه
دسارت وارده بر او را جبران کذرده یذا وجذه معینذی را بزذردازد .متعهذد را بیمذهگذر ،مذرف تعهذد را
بیمه گرار و وجهی را که بیمهگرار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود ،موضو
بیمه مینامند کبیات و حسیندانی. 1394 ،
تکافل از لغت عربی «کفالت» به معنای ضمانت کردن گرفتذه شذده اسذت .در عمذل ،تکافذل بذه
عنوان روشی مبتنی بر ضمانت مشترك اعضا یک گروه در برابر ضرر و زیانهذای احتمذالی وارد بذر
هر یک از آنها مطرح میشود .ددمات بیمذهای کذه در چذارچوب مذوازین شذرعی و فقهذی ارائذه
میشود ،تکافل دوانده میشود )جعفر.2 2007 ،
درواقع واژه تکافل مبتنی بر اصل قرآنی تعاون و به معنی «کمک متقابل و میانگروهی» اسذت و
هر عضوی در حمایت از نیازمندان دادل گروه سهم دارد .این نو بیمه شبیه به «بیمه تعاونی» 3است،
این عملیات بیمهای درست مانند بیمه های مشترك اسذت کذه در سذاآهذای اولیذه پیذدایش بیمذه نیذز
استفاده میشد .حتی امروزه در بین گروهی از افراد مورد استفاده قرار میگیرد کباهلل.4 2003 ،
بیمه اتکایی را میتوان روشی دانست که صنعت بیمه به جهت پراکندگی ریسذکهذایش کذه از
بیمهشدگان تقبل کرده است ،استفاده میکند؛ بنابراین دسارات بیمهای بین شرکتهای بیمذه پخذش
میشود و هیچ شرکتی مسئولیت سنگین مالی ناشی از پوشذش دادن بذه بیمذهشذدگانش را بذه تنهذایی
تحمل نمیکند .دسارات سنگین و حواد فاجعذهآمیذز مبیعذی کذه بذرای یذک بیمذهگذر بذه تنهذایی
میتواند بسیار سنگین باشد ،با بیمه اتکایی میتواند به بهترین نحذو پوشذش داده شذود کمیکذایزاك و
5

بابل. 1995 ،

1.insurer
2. Jaffer
3. Cooparetive Insurance
4. Billah
5 .McIssac and Babbel

Downloaded from ejip.ir at 0:46 +0330 on Tuesday January 7th 2020

در تعری

و مفاهیم

مروری بر مبانی بیمه تکافل

129

 .1-3دیدگاه فقهای اسالمی درباره تکافل

اسالمی افراد جامعه را تحت پوشش قرار میدهد از مرف متخصصان و فقهای اهذل سذنت بذوده و
تما ساز و کارهای این شرکتها به وسیله کمیته فقهیای که در ایذن شذرکتهذا در حذاآ فعالیذت
هستند ،بررسی و مورد تأیید قرار میگیرند .این کمیته بر تمامی فعالیتهای شرکت نظارت داشته و
آنها را با فقه اهذل سذنت تطبیذق داده و در صذورت تأییذد شذرعی اجذازه عملیذاتی شذدن آنهذا را
میدهند؛ بنابراین از نظر فقه اهل سنت ساز و کارهای این شرکتها مطابق با شر است کعسگری و
اسماعیلی گیوی ،1388 ،صص . 83-82
نکتهای که جا دارد در اینجا به آن اشاره شود ،آن است که به دلیل آنکه تکافل در قالب یذک
شرکت شکل میگیرد که بیمهگراران ،سها داران آن شرکت به حساب میآیند ،هر فرد بذه میذزان
استطاعت مالی دود ،حق بیمه میپردازد و به همان میزان هم مالک شرکت تکافلی میشود .در این
نو بیمه ،بیمهگراران ،پولی که از جیب آنها پردادت میشود تا دسارت یذک فذرد فقیذر جبذران
شود را به عنوان نوعی بخشش کهبه قلمداد میکنند ،لرا فرد فقیر با وجود پردادت حق بیمه اندك
ممکن است دسارتش به میزان بسیاری جبران شود .این دو مسئله به معنای فقرزدایذی و کمذک بذه
مستمندان جامعه است که مورد تأکید اسال است کتوحیدینیا ،1387 ،ص . 110
بر این اساس ،بیمه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکذاربرد در پوشذش ریسذک بیمذه ،مذورد
توجه اندیشمندان حوزه مالی اسذالمی و نیذز فعذاالن بازارهذای مذالی بذه دصذوص بذازار محصذوالت
بیمهای درکشورهای مختل

جهان است کصحت ،ترکستانی و حقیقی کفاش. 1395 ،

 .2-3تفاوت بیمه تکافل و بیمههای مرسوم

عالوه بر محدودیتهای دولتی و شرای اقتصادی دیگذر عوامذل مذؤثر بذر تقاضذای بیمذه ،اعتقذادات
مرهبی و جمعیتشناسی منطقهای است که منجر به جایگزین شدن بیمه تکافل برای بیمههای مرسو
بهویژه برای مسلمانان شد و نیز عد انطباق شریعت .قرارداد بیمه بذا هذدف ارائذه تسذهیالت از مریذق
انتقاآ ریسک است .در حالی که اساس بیمه تکافل بر به اشتراكگراری ریسک و برادری است.
در جدوآ زیر تفاوتهای اساسذی بذین بیمذه تکافذل کاسذالمی و بیمذه مرسذو کغیراسذالمی در
رونذدهای سذذرمایهگذذراری ،تقسذیم مفذذاد و دسذارات ،غرامذذتهذا و ضذذمانات ،پردادذذت مصذذارف و
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کارمزدهای کاری و اداری آن ،حکم شرعی ،نوعیت قراردادهایی که در آنها اسذتفاده مذیشذوند و
مسئولیت تصدیها یا شرکتهای ارائهکننده بیمذه اسذالمی و غیراسذالمی ارائذه شذده اسذت .در بیمذه
فروش ندارند بلکه یک نو قرارداد مشارکتی هستند از این رو یکی از تفاوتهای مهم بیمه تکافل با
سذذایر قراردادهذذا ایذذن اسذذت کذذه بیمذذهگذذراران در درآمذذد حاصذذل از عملیذذات بیمذذه تکافذذل و
سرمایهگراریهای انجا شده مبق شریعت اسالمی ،شریک هستند.
جدول  .1تفاوتهای اساسی بین بیمه مرسوم و تکافل (بیمه اسالمی)
بیمه مرسوم

تکافل

بنیاد آن بر سود استوار است و با احکا

بنیاد آن بر سود استوار نیست و با احکا

شرعی تطابق ندارد.

شرعی کامالً تطابق دارد.

نظارت شرعی

ندارد

نظارت بر روند کاری تکافل

مفاد

بر اساس رضایت شرکت تقسیم میشود

به همه مشترکین تقسیم میشود

ضمانت /گارانتی

از سوی شرکت داده میشود.

به همه مشترکین تقسیم میشود.

دسارت /غرامت

از سرمایه شرکت پردادته میشود

از سرمایه تکافل پردادته میشود

مصارف اداری

از حق بیمه پردادته میشود

از سرمایه سها داران پردادته میشود

کارمزد بنگاه

از حق بیمه پردادته میشود

از سرمایه سها داران پردادته میشود

با اوامر و مقررات شریعت اسالمی

کامالً در تطابق با اوامر و مقررات

مطابقت ندارد

شریعت

نوعیت قرارداد

درید و فروش

تبرو و مضاربه

مسئولیت شرکت

ضمانت کننده صادر شده

ادارهکننده سرمایه

شرح

سرمایهگراری

حکم

 .4تاریخچه
از اوادر قرن بیستم تالشهذایی در جهذت اسذالمی شذدن اقتصذاد در جهذان اسذال آغذاز شذد ،ابتذدا
بانکداری اسالمی مطرح شد و حرف بهره از عملیات بانکی به عنوان گامی به سذوی اسذالمی شذدن
اقتصاد به حساب آمد .لی کن مبق نظر بسیاری از قضذات مسذلمان بیمذه در اسذال مذیبایسذت بذر پایذه
تعامل و همکاری متقابل باشد و مبق این اصل ،نظا بیمه اسالمی شامل مسذئولیت مشذترك ،غرامذت
مشترك ،منافع مشترك و وحدت است .ایده بیمه سازگار با شریعت که به اسم تکافل و بیمه تعذاون
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شنادته شده است ،در ساآ  1976در یک کنفرانس بینالمللی به نا «اقتصاد اسالمی» 1واقذع در مکذه
مطرح شد.
کشورهای عرب 16 ،شرکت تکافل در کشورهاى غیرمسلمانی که جمعیت مسذلمان نیذز دارنذد.
شرکتهاى تکافل بسیار موفق در کشورهاى عربى تا  8درصد سود سها داشتهانذد بذه گونذهای
که یک شرکت تکافل در دبى در ساآ  2007بالغ بذر  4میلیذارد دالر حذق بیمذه دریافذت کذرد و
بیمههای تکافل در کشورهاى اسالمى در ساآ گرشته  300میلیذارد دالر را تحذت پوشذش دذود
قرار دادهاند.
 .5مروری بر مطالعات انجامشده
 .1-5مطالعات انجامشده در خارج

آکوب 2ک 2009در مقالهای با عنوان کبیمه اتکایی و تکافل اتکذایی ابتذدا بذه معرفذی بیمذه اتکذایی و
قراردادهای مورد استفاده در بیمه اتکایی پردادته و سزس مدآهای مورد اسذتفاده در تکافذل اتکذایی
را مطرح میکند.
ادتر 3ک 2009در پژوهشی با عنوان کفرصتهای بالقوه تکافل در پاکستان؛ الگوی تحذوآآفذرین
و عملیاتی به بررسی وضعیت بازار تکافل در دنیا و مقایسه آن با بیمه مرسو بذه پذیشبینذی موفقیذت
این صنعت در پاکستان و در بخشی از پایاننامه دود به مقایسه تکافذل و بیمذه رایذج پردادتذه اسذت،
توضیحاتی در مورد الگوهای رایج استفاده شده شرکتهای تکافل نیز ارائه داده است.
ارنسذذت و یان ذ

 4ک 2014در پذذژوهش دذذود ااهذذار داشذذتهانذذد کذذه تکافذذل در سذذاآ  2014در

کشورهای عربستان سعودی ،امارات و مالزی رشد مثبت و آهسته داشته است و در مقایسه بذا بخذش
بانکداری توسعه یافته اسالمی ،تکافل با ادتصاص نقدینگی کمتر و عملکرد متنو تر ،توسعه کمتذری
داشته است .صنعت بیمه تکافل نیذاز بذه استانداردسذازی الگوهذای تجذاری و مقذررات بذهویذژه بذرای
کشذورهای توسذعه یافتذه مسذلمان چنذدفرهنگی یذا حتذی جمعیذت غیرمسذلمانان دارد .بیمذه تکافذل بذا
نقدینگی حدود دو تریلیون دالر در بازار جهانی اقتصاد اسذالمی بذه رشذد آرا دذود کذه حذدود 14
1. Islamic economy
2 Akub
3. Akhtar
4 .Arnst & young
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درصد برآورد شده است ،ادامه میدهد .با این حاآ استراتژیهای نامشذخص موجذب کنذد شذدن در
رشد کوتاهمدت بردی بازارها بوده است.

و بیمه تکافل :تجزیه و تحلیل منطقهای» بذر تحلیذل و جداسذازی عوامذل تعیذینکننذده تقاضذای بیمذه
مرسو وتکافل در منامق آسه آن و آسیای شرقی و میانه متمرکز شدهاند .برای ارزیابی تذأثیر عوامذل
اقتصاد کالن و جمعیت شنادتی بر بیمههای مرسو و تقاضای تکافل نمونذهای از  14کشذور آسذیایی
دارای بیمذههذذای مرسذذو و تکافذل در دوره زمذذانی  2005-2014مذذیالدی ،مذدآهذذای رگرسذذیون اثذذر
تصادفی ثابت و تصادفی ،اقتصادسنجی پانل دادهها مورد استفاده قرارگرفتذه اسذت .نتذایج بذه دسذت
آمده در این تحقیق نشان میدهد که درآمد و بخش مالی تأثیر قابلتوجهی بر تقاضای بیمذه در تمذا
منامق داشته است .از سوی دیگر ،تور و شهرنشینی تأثیر مثبتی بر تقاضای بیمههای مرسو و تکافل
در تما منامق داشته است .همچنین توسعه بخش مالی به مور مثبت باعث ایجاد تقاضای بیمه تکافل
در منطقه آسه آن میشذود .مبذق نتذایج ایذن مطالعذه ،افذزایش درآمذد سذرانه ،شهرنشذینی شذنادت و
آمذذوزش و پذذرورش نقذذش کلیذذدی در ایجذذاد آگذذاهی بذذرای افذذزایش تقاضذذای بیمذذه در کشذذورهای
پرجمعیت و بزرگ آسه آن کداورمیانه و نیز جنوب آسیا داشذته اسذت و از ایذن روی فرصذتهذای
توسعه را برای بیمه مرسو و تکافل در این کشورها فراهم کرده است.

 .2-5مطالعات انجامشده در داخل

حمیدرضا اسماعیلی گیوی ک 1389در پایاننامهای به عنوان کمقایسه کارایی بیمه اسالمی کتکافذل و
بیمه متعارف با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبذی سذه فرضذیه کشذامل یذک فرضذیه اصذلی و دو
فرضیه فرعی مطرح کرده است که با استفاده از این فرضیهها به این نتایج رسیده است :ال  .کارایی
بیمه مرسو از بیمه اسالمی کتکافل بیشتر است .ب .کارایی بیمه اسالمی کتکافل عمر بیشذتر از بیمذه
عمر مرسو است.
سلیمانی و همکاران ک 1393در مقالذهای بذا عنذوان کمراحذی صذندوق سذرمایهگذراری مشذترك
بیمهای به منظور افزایش ارفیت بیمهاتکایی ارفیت محدود بیمههذای اتکذایی را مطذرح مذیکننذد و

1. Waheed Akhter and Saad Ullah Khan
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بیان میدارند که یکی از ابزارهای کارامد برای رفع این مشکل ،ارتباط مستقیم صنعت بیمذه بذا بذازار
سرمایه است که از مریق انتشار اوراق بهادار سازگاری ریسک با توجذه بذه بررسذیهذای انجذا شذده
عسگری وعظیمزادهآرانی ک 1393در پژوهشی با عنوان کتحلیل مقایسهای بیمه اتکذایی و تکافذل
اتکایی و ارائه راهکارهایی جهت اجرایی کردن تکافل اتکایی در جمهوری اسالمی ایران به بررسی
و مقایسه عملکرد بیمه اتکایی ایران در دو بخش دادلی و دارجی پردادتهاند و مطذابق نتذایج دسذت
آمذذده در ایذذن پذذژوهش مفذذاهیمی چذذون تعذذاون ،مشذذارکت دومرفذذه ،تبذذر و تقسذذیم سذذود در بذذین
مشارکتکنندگان که در روش تکافذل اتکذایی بذه کذار رفتذهانذد ،مفذاهیمی هسذتند کذه در فرهنذ
اسالمی و ایرانی ،جایگاه واالیی دارند .یکی از مهمترین مزایای تکافل اتکایی نسبت به بیمه اتکایی،
هماهن

بسیار زیاد آن با سایر حوزههای مالی اسالمی یعنی بانکداری اسالمی ،بازار سرمایه اسالمی

و بازار پوآ اسالمی است؛ لرا بذهکذارگیری آن در کشذور باعذث انسذجا بیشذتر سیسذتم تذأمین مذالی
اسالمی است.
 .6روش تحقیق
در این مطالعه از روش کتابخانه ای و اسنادی بذرای گذردآوری مطالذب اسذتفاده شذده اسذت .آمذار و
گزارش های کشورهایی که سابقه مناسبی از این صنعت دارنذد مذالك عمذل قذرار داده شذده اسذت.
الگوهای اصلی در این صنعت در چند کشور اسالمی به صورت قانون قابلیت اجرایی پیداکرده است
که در زیر نمونههایی از تجربیات این کشورها ارائه میشود.
 .1-6تجربیات سایر کشورها

در زمینه بیمه تکافل در سایر کشورها و منامق مختلفی از جهان اقدامات مذؤثری انجذا شذده اسذت.
ازجمله میتوان به منطقه داورمیانه ،کشورهای عضو گروه آسذه آن و آسذیای مرکذزی اشذاره کذرد.
الز به ذکر است عالوه بر اینکه بیمه به عنوان یک منبع پوشش ریسک محسوب میشود ،از مریذق
سرمایهگذراریهذای مذوالنیمذدت موجذب صذرفهجذویی ،توسذعه اقتصذادی و دسترسذی بذه منذابع و
تخصیص مناسب آن نیز میشود .با این حاآ ،صنعت بیمه در اکثر کشورهای آسیایی ،نادیذده گرفتذه
شده است .درنتیجه سرمایهگراریهای دارجی و دصوصذی در بخذش صذنعت بیمذه کذامالً محذدود
بوده است کسیگما . 2013 ،توسعه اقتصادی در اکثر اقتصادهای آسیایی و حوادثی مانند بحران مذالی
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آسیا ک 1997و بحران مذالی جهذانی ک ، 2008-2007موجذب افذزایش تقاضذای بیمذه بذه عنذوان ابذزار
کاهش دطر و صرفهجویی در هزینهها شده است.

صنعت تکافل در سودان در اوادر دهه  1970میالدی شکل گرفت .شذرکتهذای مشذابهی در همذین
دوره در داورمیانه فعالیت دود را آغذاز کذردهانذد .در همذین سذاآهذا شذرکت بیمذه اسذالمی عربذی
ک (IAICدر امارات متحده عربی و شرکت بیمه اسالمی در سودان تأسیس شد؛ اما زمان بیشتری برای
توسعه جدی این الگو مورد نیاز بود ،بدین ترتیب نخستین شرکت تکافل در سذاآ  1978مذیالدی در
سودان به نا شرکت بیمه اسالمی با مسئولیت محدود و به صذورت یکذی از شذرکتهذای وابسذته بذه
بانک اسالمی فیصل سودان تأسیس شد و سزس در همان ساآ در عربستان سعودی نیز تأسیس شد.
کشور مالزی

در ساآ  1984مالزی بذه عنذوان کشذوری پیشذرو در ایذن حذوزه ،اقذدا بذه تذدوین و تصذویب اولذین
چهارچوب حقوقی برای تکافل کرد .این قذانون زمینذهای مناسذب بذرای موفقیذت الگذوی تکافذل در
مالزی و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا ایجاد کرد .اولین شرکت رسمی فعاآ در حوزه تکافل در
کشور مالزی در ساآ  1985میالدی تأسیس شد امروزه بیش از  80درصد بازار بیمه مالزى بذر اسذاس
قوانین صنعت بیمه تکافل فعالیت دارند و بیش از  15درصد تولید نادالص دادلى مذالزى درانحصذار
بیمههاى تکافل قرار دارند ،بانک مرکزی مالزی کنگذارا بذه عنذوان نهذاد نظذارتی بیمذهای بذوده و بذر
عملکرد شرکتهای تکافلی نظارت دارد.
کشور پاکستان

در پاکستان قانون تکافل از ساآ  2005به ا جرا درآمد و شرکت تکافذل پاکسذتان -کویذت در همذان
ساآ فعالیت دود را آغاز کذرد .در حذاآ حاضذر پذنج شذرکت تکذافلی در پاکسذتان مشذغوآ فعالیذت
هستند .در کشورهای حوزه دلیج فارس نیز قوانینی در ارتباط با تکافل منجمله در بحرین و عربسذتان
تدوین شده است.
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کشورهای برونئی ،سنگاپور و اندونزی

در ساآ  1993میالدى دو شرکت تکافل در برونئى و ساآ بعد دو شذرکت تکافذل در انذدونزی و در
صادر شده در اندونزی  6.9میلیارد دالر آمریکا بوده است .در اوایل ساآ  2008میالدی محصذوالت
تکافلی در اندونزی توس سه عامل تکافلی دالص و  32بیمهگر فرودته شدهاند .حجم بازار تکافذل
با افزایش از  56میلیون دالر آمریکا در ساآ  2006میالدی به تقریبذاً  150میلیذون دالر در سذاآ 2007
میالدی ،دو برابر شده است.
کشور ترکیه

ترکیه یکی از تازهواردهای صنعت تکافل است و هنوز شرکتهای مجزا برای تکافل تشذکیل نشذده
است لرا محصوالت تکافل از مریق بانک ها بذه فذروش مذیرسذند .اگرچذه ترکیذه دارای بذازاری بذا
پتانسذذیل بذذاال بذذرای بیمذذه اسذذالمی اسذذت امذذا محذذدودیت ارائذذه انذذوا بیمذذه تکذذافلی و همچنذذین عذذد
زیرسادت های حقوقی و مالی اسالمی الز  ،مانع از رشد این صنعت در بازار ترکیذه شذده اسذت .در
کشور ترکیه تمایل بانک ها برای مشارکت در این صنعت بیشتر بوده است .به عنوان مثاآ بانذکهذای
دولتی ازجملهک Ziraatو ک Halkbankدو بانک شرکتکننده در این بازار بودهاند .در حذاآ حاضذر
چهار بانک ک Albaraka ،Turkiye ،Asyaو  (Kuveyt Turkدر این پروژه حضور دارنذد کذه سذهم
آنها در صنعت بانک ترکیه  5/ 3درصد است.
کشور بحرین

بحرین اولین کشور داورمیانه است که قوانین دذاص تکافذل را در سذاآ  2006ارائذه کذرد و قذوانین
تکافلی آن در داورمیانه جزو پیشرفتهترینها محسوب مذیشذود .بانذک مرکذزی بحذرین ) (CBBدر
مرحله پیش نویسی یک چارچوب کامل و مبسوط برای تکافذل و سذرمایهگذراری اتکذایی در بخذش
تکافلی است .این تحوالت به احتماآ زیاد میتواند بخش اقتصاد اسالمی این کشور را بیش از پذیش
تقویت کند.
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کشور عمان

عمان یکی از تازه واردان به بخش اقتصذاد اسذالمی اسذت و بذرای وضذع مقذررات تکذافلی گذا هذای
میلیون دالری داشته باشند.
کشور امارات متحده عربی

در امارات متحده عربی ،مقذررات تکافذل در سذاآ  2010وضذع شذد .در حذاآ حاضذر بذرای تضذمین
عملیات بیمه گران بر مبنای شریعت به همکاری های بیشتر دولتی نیاز است .با توجذه بذه اینکذه تمایذل
دولت برای اجرای دیدگاه های اقتصاد اسالمی در سه ساآ گرشذته افذزایش یافتذه ،بذه نظذر مذیرسذد
صنعت تکافل نسبت به قبل در این کشور پیشرفت بیشتری داشته باشد.
کشور عربستان سعودی

عربستان با تغییرات منظم برای به دست آوردن سهم بیشتر به عنذوان یکذی از بذزرگتذرین بازارهذای
بیمه اسالمی به شمار می آید .با وجود این وضع مقررات جدید مانند بیمه اجباری برای وسذایل نقلیذه
دولتی و بیمه اجباری شخص ثالث نیز میتواند به رونق بازار در سطح متوس کمک کند.
توسعه تکافذل در منطقذه آسذیا– اقیذانوس آرا سذه مرحلذه را مذی کذرده اسذت :مرحلذه تکامذل
تدریجی ،مرحله پرورش کتوسعه یافتن و مرحله تثبیذت ،در اغلذب کشذورهای آسذیا -اقیذانوس آرا
مرحله اوآ در دو دهه  1960و  1970میالدی می شده است .در آن دوره اشتیاق شدید برای تأسیس
نظا مالی اسالمی به تأسیس بانکداری اسالمی انجامید.
تکافل در دیگر کشورها ازجمله استرالیا در ساآ  1997تأسیس شد تا زیانهای مذالى مربذوط بذه
منازآ و وسایل نقلیه تجارى و دصوصى مسلمانان استرالیا را جبران کند .تکافل در بنگالدش در ساآ
 1999تشکیل شد .سه شرکت بیمه تکافل کذه در بذنگالدش فعالیذت مذیکننذد عبذارتانذد از «:بیمذه
اسالمى بنگالدش» با مسئولیت محدود کذه در زمینذه بیمذه عمذومى فعالیذت مذیکنذد« ،بیمذه اسذالمى
زندگى داور دور» با مسئولیت محدود و «بیمه بازرگانى اسال » با مسئولیت محدود ،اما شرکتهذاى
بیمهاى که بر اساس عقود اسالمى در مالزى سرمایهگرارى میکنند سذودآور هسذتند .سذود آنهذا از
محل سرمایهگرارىها بیش از  43درصد و از محل عملیات بیمهگرى  15درصد است.
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 .1- 1-6عوامل تقاضای بیمه تکافل

اغلب پژوهشگران به عنوان مثاآ ،کعبداهلل2012 ،؛ بک و وب2003 ،؛ براون و کیم1993 ،؛ درگوس
تکافل را به دو دسته گسترده از عوامل اقتصاد کالن و جمعیت شنادتی تقسیم کردهانذد کذه در میذان
عوامل اقتصاد کالن ،درآمد به عنوان مهمترین عامل تعیذینکننذده تقاضذا بذرای بیمذه تکافذل در نظذر
گرفته میشود کبراون و کیم. 1993،

پژوهشگران مختلفی عوامل اقتصادی و اجتماعی -دموگرافیک را به عنوان عوامذل تعیذینکننذده
تقاضای بیمه زندگی در منطقه داورمیانه مورد بررسی قراردادهاند و دریافتهانذد کذه در میذان عوامذل
کالن اقتصادی ،درآمد سرانه ،تولید نادالص دادلی ،تور و تحوالت بخذش مذالی اثذرات مثبذت بذر
تقاضای بیمه تکافل داشته است؛ در حالی که امید به زندگی ،نسبت بذدهی و تذأمین اجتمذاعی تذأثیر
منفی بر تقاضای بیمه میگرارد کچارك وگاسزی 22011 ،و نوبیغ. 20163 ،
آموزش و پرورش نیز یکذی از مهذمتذرین فذاکتور جمعیذت شذنادتی اسذت کذه بذه عنذوان یذک
پروکسی برای سطح نگرانی و آگاهی از ریسک استفاده میشود .رابطه مبهم بیمه عمذر و آمذوزش و
پرورش به مثابه پیشفرض برای سطح آگاهی و ریسکپریری در بخش بزرگتر ادبیذات بذه عنذوان
عوامل تعیینکننده تقاضای بیمه زنذدگی وجذود دارد کزیتذز .4 2003 ،بذه عنذوان مثذاآ ،کهذاواریونی،
 5(2006در مطالعه دود نشان داد که آموزش و پرورش یک متغیر مهم اسذت کذه تقاضذای تکافذل را
تحت تأثیر قرار نمیدهد کرضوان .6 2014 ،در پژوهش دود با استفاده از روش  ARDLبیمه عمذر و
بیمه تکافل در کشور مالزی می دوره ، 2008-1970مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه دست یافذت
که سطح تحصیالت تأثیر مثبت و بلندمدت در بیمههای زندگی و تقاضای بیمه تکافل دارد.
بر اساس بحث فوق ،مذیتذوان انتظذار داشذت کذه عوامذل اقتصذادی و اجتمذاعی -دموگرافیذک
ازجمله ،درآمد سرانه تولید نادالص دادلی ،تور و تحوالت بخش مذالی و نیذز آمذوزش و پذرورش
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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میتواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی درباره صنعت بیمه و بیمه تکافل داشته باشد .جمعیذت بذاال و
شهرنشینی تأثیر مثبت بر تقاضای بیمه را به دالیل مربوط به توسعه اقتصادی باالتری در منامق شهری
 ،2003هوان

و گائو.1 :2003

 .7مروری بر نظام تکافل
تکافل ترجمه عملی مفهو روح مشترك آدمی است و به نظر میرسد یگانه راه نظم بخشیدن به نظا
معاش انسان است که در جهت نظا معادی همچنانکه در فرمان اما علی علیهالسال به مالذک اشذتر
میبینیم همان انسان بودن و شباهت در دلقذت بذرای محبذت و حمایذت مذرد کذافی اسذت« :واشذعر
قلیک الرحمه للرعیه والمحبه هم والط

بهم و ال تکونن علذیهم سذبعا ضذاریا تغتذنهم اکلهذم ،فذانهم

صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق»« 2قلبی پرمحبذت بذه رعیذت داشذته باشذد و چذون
درندهای که دوردنشان را غنیمت میداند نباش زیرا که مرد دوگونهاند یا برادر همدین تو هستند و
یا شبیه در آفرینش با تو».
مبانی نظا تکافلی اسال شامل حیات اجتماعی و حکومت اسالمی است که ایذن دو مربذوط بذه
کل نظا تکافلی اسال هستند .لرا نظا های تکافلی اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...را در برمیگیرد؛
اما میبایست با توجه به این دو اصل در رابطه با هر نظامی به مور داص مبانی مربوط به آن نظا مذد
نظر قرار بگیرد که به مور حتم از این دو اصل سرچشمه میگیرد.
 .1-7مبانی و اصول نظام جامع تکافلی اسالم

در قسمت تعاری

تکافل ،نظا تکافل اقتصادی را زیرمجموعهای از نظا جامع تکافل دانستیم .آنچه

در نظا تکافذل اقتصذادی اسذال موضذوعیت دارد و باعذث حیذات اقتصذادی جامعذه اسذت ،کفالذت
همگانی است .به این معنا که افراد اجتما نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابلی دارند کذه در قبذاآ آن
باید پاسخگو باشند .به موجب این اصل مسلمانان جهان کفالت یکدیگر را بر عهده داشته و اسال در
حدود امکانات آن را فریضهای مثل سذایر فذرائ

و الز االجذرا دانسذته اسذت .ایذن امذر در حقیقذت

1. Hwang and Gao، Beck and Webb

 .2نهج البالغه ،نامه  ،553بند .9
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قذانونی اسذت .دولذت در سذازمان

جامعه اسالمی ،ضامن اجرای احکا امر به معروف و نهی از منکر بوده ونیذز مسذئوآ صذحت اجذرای
دائر بر فریضه مزبور ،انجا شده تلقی شود.
وایفه دولت در تأمین سطح زنذدگی مناسذب بذرای افذراد صذرفاً مسذتند و محذدود بذه اصذل اوآ
نیست؛ زیرا همچنان که پیشتر نیز اشاره شد ،اصل دیگری هم به عنوان سهیم بودن جامعه در امذواآ
و درآمدهای دولتی کناشی از ضمان اعاله  1شنادته شده است که به موجب این حق ،دولت مسذتقیماً
و رأساً وایفه دارد تا سطح زندگی مناسبی برای کسانی که عرفاً به این حد از رفاه مادی نرسیدهانذد،
فراهم کند.
 .2-7هدف نظام تکافل اقتصادی اسالمی

ازآنجا که نظا تکافل اقتصذادی اسذال جزئذی از نظذا اقتصذادی اسذال اسذت ،هذدف نظذا تکافذل
اقتصادی اسال را اینچنین تعری

میکنیم که عبارت است از« :کلیات جهان مشذمولی کذه اقتصذاد

اسالمی آنها را از مریق تکافل ،مطلوب شمرده است».
نظا اقتصادی اسذال در جامعذهای قابذلاجذرا اسذت کذه دنیذا را هذدف نداننذد و آن را وسذیله و
مقدمهای برای سعادت ابدی وزندگی ادروی بشناسند؛ زنذدگی دنیذوی را میذدان آزمذایش و وسذیله
پاكسازی دود بدانند «حتی یمیز الخبیث من الطیب.»...
البته بدون شک هدف نهایی دین ،اعتالی معنوی انسانی در ساحت علم و عمذل اسذت و هرچذه
در اسال به آن توجه شده از حیث تأثیری بوده که در این غایذت داشذته اسذت .از ایذن روی تمذامی
نظا های اسالمی ،ازجمله نظا اقتصادی اسال مرق وابزاری برای نیل به این مقصد اعلی هستند .البته
گاهی تربیت و اعتالی معنوی انسان ،در زمره اغراض مستقیم بردی دستورات اقتصادی اسالمی قرار
میگیرد .برای مثاآ در زکات ،دمس و صدقه قصد قربت و نزدیک شدن بذه دداونذد متعذاآ شذرط
شده است تا آنکه این امور عالوه بر اثری که در تأمین فقرا و توازن اقتصادی دارند ،موجب ترکر و

 .1این دو اصل را شهید بزرگوار صدر با اندکی تغییر از اصوآ تأمین اجتماعی برمیشمارد ک محمدباقر صدر ،اقتصذاد مذا ،ترجمذه
اسزهبدی ،جلد دو  ،انتشارات اسالمی 1357 ،صص  321و . 320
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تقرب به سوی پروردگار شوند .افزون بر این امور پیش گفته تمرینی برای دآ بریدن از ماآ دنیا است
و از این جهت جنبه تربیتی دارند.
رفاه عمومی از اجزای اصیل فرهن

اسالمی در صدر اسال و در دوران حکومتهای برحق اسالمی

بوده است .براین اساس تکافل اقتصادی و همیاری همگانی در بهبود وضعیت اقتصذادی جامعذه و بذه
دصوص رفع فقر اهمیت مییابد .ثابت میشود که الگوی تکافل در معنای اصطالحی دود به عنوان
نهادی برای پوشش ریسک نیز در چارچوب نظا تکافل اقتصادی اسال حائز جایگاه اصیل است.
 .3-7اثرات مختل

تکافل اقتصادی

درمجمو چهار اثر برای نظا تکافل اسالمی متصور است:
ال  -اثرات اقتصادی (تعدیل ثروت ،تداول ثروت ،رفاه عمومی)

در این رابطه میتوان به سه اثر تعدیل ثروت ،تداوآ ثروت و رفاه عمومی که از عناصر جامعه بذدون
فقر و تکاثر به حساب میآیند ،اشاره کرد.
ب -اثرات اجتماعی (جلوگیری از استثمار و ارتقای روح اخوت)

در اثر تحقق عدالت اقتصادی و جامعه بدون فقر و تکاثر تحت حکومت اسالمی قطعاً نظذا اربذاب-
رعیتی و نظا استثماری ردت بر دواهد بست و رو حیه معنوی ادوت هر چه بیشتر در جامعه تثبیذت
دواهد شد.
ج -اثرات سیاسی (تقویت رابطه بین امام و مردم و قدرت سیاسی)

در جامعهای که مرد و حکومت سعی در انجا تعهدات اقتصادی دود که از جانذب دیذن بذه آنهذا
محوآ شده برمیآیند ،به عنوان مثاآ هم مرد و هم حکومت به آیه «در مذن امذوالهم صذدقه» عمذل
میکنند ؛ یعنی هم مرد زکات دود را به دولت اسالمی میدهند و هم دولذت اسذالمی آن را گرفتذه
مجدداً در راه تعیین شده از سوی اسال به نفع جامعه مسلمین به مصرف میرسذانند ،ایذن امذر باعذث
تقویت رابطه بین اما و مرد دواهد شد که در نظا های تکافلی دیگر نیذز قابذلاسذتفاده و مذوردنظر
شار است .از مرف دیگر به مور غیرمستقیم قدرت سیاست دارجی را بیش از پیش تقویت دواهد
کرد.
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د -اثرات معنوی (تطهیر فرد و محبوب الهی شدن (تقرب الهی) ،نورانیت فرد و جامعه)

در باب زکات آمده است «:در من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها»؛ بنابراین از اثرات پردادت
آیه دواهند بود که« :ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحبیکم اهلل» که محبوب الهی شدن را نتیجه تبعیذت
و تقویت رابطه معنوی جامعه و ولی امر کحاکم میداند و این محبوب شدن برکات بیشماری را در
پی دواهد داشت که مهمترین آنها نورانیتی است که در گفتار ائمذه علذیهمالسذال از آن بحذث بذه
میان میآید.
 .4-7ویژگیهای بیمه تکافل

این نظا بیمهای دارای مشخصههای ذیل است:
 −بیمهگراران برای مصلحت جمع بین دودشان به مور فعاآ همکاری میکنند؛
 −هر بیمهگرار در پیروی از اصوآ منافع مشترك برای کمک به آنهایی کذه بذه مسذاعدت نیذاز
دارند ،حق بیمه دود را میپردازد؛
 −سرشذذکن کذذردن دسذذارتهذذا و توزیذذع مسذذئولت بذذر اسذذاس نظذذا صذذندوق مشذذترك صذذورت
میپریرد؛
 −هدف از این بیمه کسب سود بیمورد به هزینه افراد دیگر نیست؛
 −اجما همه فقها و مراجع شیعه و سنی بر شرعی بودن آن؛
 −تکافل نسبت به بیمه متعارف با اصوآ و ارزشهای اسالمی چون تعدیل ثروت ،تداوآ ثروت،
رفاه عمومی ،جلوگیری از استثمار و ارتقای روح ادوت همخوانی بیشتری دارد؛
 −تکافل هماهنگی و همخوانی بسیار زیادی با سایر حوزههای مالیه اسالمی دارد .به عنذوان مثذاآ
هم در بانکداری اسالمی و هذم در تکافذل از سذازوکارهای عقذود مضذاربه و مشذارکت بهذره
گرفته میشود؛
 −تکافل مورد توجه اکثریت اهل تسنن است و لرا وسیلهای برای ارتقذای سذطح مناسذبات میذان
شیعیان و اهل تسنن است؛
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 −یکی از اصوآ بیمه های تکافل تقسیم سود حاصله از فعالیت های شرکت به بیمه گذراران دذود
است به این صورت که در پایان ساآ سود اضافی دالص در میذان بیمذه گذراران آن هذا توزیذع

 .5-7فرایند اجرای بیمه تکافل

فرایند اجرای بیمه تکافل بدین صورت است که ابتدا به یک شرکت سذهامی یذک دسذتمزد تناسذبی
ثابت یا کحقالوکاله( دستمزد مبتنی بر عملکرد )مضاربه( یا ترکیبی از هر دو پردادت مذیشذود ،اگذر
در پردادت دسارت کسری به وجود آید ،عامل تکافل اجازه ندارد آن را پوشش دهد ،در عوض او
باید یک وا بدون بهره کقرضالحسنه تدارك دیده و توسذ مازادهذای صذندوق بیمذه بازپردادذت
شود .در تکافل بیمهگراران ،مشارکتکنندگان نا دارند.
 .6-7روشها و ظرفیتهای قانونی در توسعه بیمه تکافل در کشور

شرکت های بیمه برای توسعه و باال بردن بازده سذرمایهگذراریهذای بیمذهای بایذد تذالش کننذد سذبد
نقدینگی دود را اعم از دارایی های مالی دود متنو و قابلدسترس کننذد کذه در ایذن میذان بذازدهی
سرمایهگراری ها باید با تعهدات فعالیت بیمهگری از نظر مدت و واحد پوآ همخوانی داشته باشد .بذه
همین منظور شرکتهای بیمه تکافلی اوراق قرضه اسالمی کصکوك را برای تأمین نقدینگیهایشان
منتشر میکنند .مبق دستور مؤسسذه بیمذه و بانکذداری اسذالمی ،هیئذت نظذارتی توسذ سذرمایهداران
تشکیل می شود و نقش آنها نظارت بر نحوه عملکرد ،نظارت بر سود به دست آمذده از محصذوالت
بیمه اسالمی و قضاوت در دصوص سازگاری با شر ایذن محصذوالت و سذرمایهگذراریهذا اسذت.
هیئت نظارت شرعی می بایست گزارش کتبی دود را ارائه و عد مغذایرت بذا قذوانین شذر را تأییذد
کند .استفاده روزمره از دین توس هیئت نظارت شرعی دو جنبه دارد .اوآ اینکه در دنیای پیچیذده و
فریبنده سرمایهگراری حاآ حاضر دنیا آنهذا تذالش مذیکننذد بذه ایذن سذؤاآ جذواب دهنذد کذه آیذا
دردواست جدید برای تبادالت و کار با شر مطابقت دارد؟ دو اینکه آنها بذهمذور گسذتردهای در
بازبینی عملکرد مالی مؤسسات تحقیق میکنند تا مطمئن شوند آنها با شذر منطبذق باشذند .بذه مذور
معموآ تصمیمات سرمایهگراری در مورد سرمایه های شرعی توس دو اصل رهبذری مذیشذوند .اوآ
اینکه کل سرمایهگراری باید به تأیید بازرسان شرعی برسد .برای این کار راهکار قانونی وجذود دارد
که به مور معموآ باید کمیتهای شرعی در دادل شرکت تکافل تأسیس شود .این کمیته مسئوآ است
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از شرعی بودن تما معامالت شرکت اممینان حاصل کند .شرکت عامل تکافل بذه عنذوان امانذتدار
سها داران باید از تنو سرمایهگراری ،ریسک موجود و برگشت سود سرمایه هر نو سرمایهگراری

 .7-7الگوهای بیمه تکافل

تکافل سیستمی بر مبنای اصولی نظیر کمذک متقابذل کتعذاون و پردادذت داوملبانذه سذهم مشذارکت
کتبر است به گونهای کذه ریسذک بذین همذه توزیذع شذود .مذیتذوان گفذت تکافذل مجموعذهای از
الگوهای بیمه اسالمی است که به مور وسیع توس علمای اسالمی پریرفته شده است .از این روی به
معرفی مهمترین انوا الگوهای تکافل میپردازیم:
 .1- 7-7الگوی مضاربه

مضاربه یکی از مدآهای تکافل است که در آن بذر اسذاس تقسذیم سذود و زیذان بذین شذرکت عامذل
تکافل و بیمهگرار انجا میشود .شرکت عامل تکافل کارهای اجرایی را انجذا مذیدهذد در عذوض
سهمی از مازاد تعهد و سهمی از سود سرمایه را برمیدارد .سهم متناسب در سود بر اسذاس توافقنامذه
بین شرکت عامل تکافل و بیمهشوندگان تعیین میشود .تقسیم این سود کمازاد( بر اساس نرخ 60-50
درصد 40- 50،درصد 30- 70 ،درصد است.
 .2- 7-7الگوی وکاله

در این مدآ حق العمل به جای مازاد سود قرار میگیرد .درواقع شرکت عامل تکافل به عنوان نماینده
کوکیل بیمهگراران در مقابل دریافت وجهی ،سرمایه بیمه را مدیریت میکند .مبق بیمه وکالذه ،اگذر
مازاد تعهد سرمایه تکافل وجود داشته باشد بایذد فقذ بذه بیمذهگذراران برگردانذده شذود؛ زیذرا تمذا
سرمایه متعلق به بیمه گراران است .در هر دو مدآ باال ،سها دریافتی از شرکتهذای بیمذه در صذنایع
سودآور سرمایهگراری میشود .مبق شریعت این صنایع باید از لحاظ شرعی مورد تأیید باشند.
 .3- 7-7الگوی تلفیقی

این مدآ ترکیبذی از الگوهذای وکالذت و مضذاربه اسذت .در ایذن الگذو عامذل اجرایذی ،سذهم از قبذل
توافذذقشذذدهای از پردادتذذی بیمذذهگذذراران بذذه عذذالوه سذذهمی از سذذود بذذهدسذذتآمذذده از فعالیذذتهذای
سرمایهگراری را دریافت میکنند .بردی از نااران مالی و سازمانهای بذینالمللذی الگذوی تلفیقذی را
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توصیه میکنند؛ زیرا این الگو نقاط قوت الگوهای وکالت و مضاربه را داراست .بهکارگیری الگذوی
مضاربه در فعالیتهای سرمایه گذراری بذه کذاهش مشذکالت بذین صذاحبان سذرمایه و عامذل کمذک
دهد.
 .4- 7-7الگوی وکالت  -وق

در مدآ وکالت -وق  ،عامل اجرایی با ارائه یک هبه اولیذه یذک صذندوق وقذ
بیمهگراران پردادت هایی را به بخش تبر صندوق وق

تشذکیل مذیدهذد.

انجا میدهند که برای تسویه دسذارت بذه

کار میرود .عامل اجرایی بابت انجا امور بیمهگری ،یک حقالعمل ثابت دریافذت مذیکنذد .انگیذزه
عامل اجرایی در این الگو مانند الگوی وکالت است اما الگوی وق

مشکل مهذم و شذرعی مالکیذت

وجوه پردادتی مشارکت کنندگان در الگوی وکالت را برمرف میکنند .امذروزه اکثذر شذرکتهذای
تکافلی مانند شرکت های سهامی عمل میکنند .شرکتهای تکافلی سودمحور بوده و سذرمایه آنهذا
مانند هر شرکت سهامی دیگری تأمین میشود .الگوی وکالت -وق

نیز مرفذدارانی در کشذورهای

آسیای شرقی و جنوب شرقی مانند مالزی و اندونزی دارد؛ زیرا این الگو چندین مسئله شرعی را کذه
در سایر الگوها وجود دارد برمرف میسازد.
 .5- 7-7الگوی بیمه ایرانی

در الگوی بیمهایرانی -اسالمی شرکت ها بذر اسذاس بیمذه مرسذو در چذارچوب نظذا مذالی اسذالمی
فعالیت میکنند .تکافل با بیمه مرسو کبیمههذای بازرگذانی متذداوآ از نظذر جبذران زیذانهذای مذالی
مشابهت دارد ،ولی چون تعدادی از محققذان اسذالمی بیمذه مرسذو را بذا شذریعت ناسذازگار و آن را
دارای عناصر غَرَر کبیاممینانی و جهل و مَیْسِر کقِمار و ربا میدانند ،تکافذل را بذه جذای آن معرفذی
کردهاند.

1

 .1رجو کنید به کتکافل :بیمه اسالمی ،ک 2002که عالوه بر آنکه کارکرد بیمههای مرسو را دارد ،از آن سه عیب به دور است و
نهادی مالیذ ادالقی به شمار میآید کصدیقی. 2000 ،
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 .6- 7-7الگوی تکافل اتکایی

تکافذل اتکذایی ،ضذرورتاً ابذزاری بذرای کنتذرآ ریسذک اسذت .درواقذع ایذن روش یذک مذدآ
متوسل میشود تا ریسکهای بیمه شده اولیه را در صورتی که از حد ارفیت دود بیشتر باشذد ،در
برابر اوضا نامطلوب آینده پوشش دهد.
شرکتهای تکافل به دو علت عمده به بیمههای اتکایی متعارف وابسته هستند .اوالً تعداد بسذیار
کم شرکتهای تکافل اتکایی پاسخگوی نیاز شرکتهای تکافلی که هر روز تعداد و ارفیت آنهذا
در حاآ افزایش میباشند  ،نیست .ثانیاً متصدیان تکافل به دامر سابقه ،دیرینذه و تجربذه شذرکتهذای
بیمه اتکایی ،تعصب داصی نسبت به آنها دارند؛ زیرا توانایی بیشتری برای حمایت از تکافلگران با
توجه به امکانات فنی و مالی دود دارند .هرچند قاعده کلی ایذن اسذت کذه متصذدیان تکافذل اجذازه
ندارند تا دودشان را از مریق بیمه اتکایی ،بیمه مجدد کنند .ولی در غیاب یک تکافل اتکذایی قذوی
به لحاظ مالی ،علمای شریعت تنها به صورت موقت و به دامر اضذطرار بذه متصذدیان تکافذل اجذازه
میدهند که تا دودشان را از مریق بیمه اتکایی مرسو بیمه کنند کآکوب .1 2009 ،لذرا بذا توجذه بذه
رشد فزاینده شرکتهای تکافل ،نیاز به یک صنعت تکافل اتکایی به یذک ضذرورت اجتنذابناپذریر
تبدیل شده است کعسگری و عظیمزاده آرانی. 1393 ،
ازجمله فواید بیمه اتکایی میتوان به پراکنده کردن میزان تعهدات در مقابذل دطذرات ،افذزایش
توان شرکت های بیمه در گسترش فعالیت دذود ،توانذایی پذریرش و پوشذش دادن انذوا دطذرات و
معامله در حجمهای مختل

مالی ،ثبات عمل در امر پریرش دطرات ،امکان ارائه ددمات متنو تذر،

امکان سرمایهگراری بیشتر در فعالیتهای بیمهای ،افزایش ارفیت پریرش ریسک و صدور بیمهنامذه
تنو و بهبود سرمایه ریسک ،پوشش حواد فاجعذهآمیذز ،ابذزاری بذرای مذدیریت ریسذک انتقذاآ و
کسب تخصص در صنعت بیمه اشاره کرد.

1. Akoob
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 .8بررسی وضعیت بیمه تکافل در ایران

بیمه در ایران ،در ساآ  1316به تصویب مجلس شورای ملی رسید ،ولی پس از حدود هشت دهذه از
تصویب و اصالحات این قانون ،هنوز صنعت بیمه کشور دچار چالشهای جدی اسذت .پذایین بذودن
ضریب نفوذ بیمه در ایران به نسبت میانگین های جهانی ،عد تعامل مناسذب بذا بازارهذای جهذانی در
قبوآ و واگراری بیمه اتکایی ،باال بودن قیمت تمذا شذده محصذوالت بیمذهای کشذور ،عذد حضذور
شرکتهای بیمه ای تخصصی ،وجود انحصار در بازار بیمه ،فقدان فرایند سیستماتیک کارآمد تحقیق
به منظور تولید و عرضه محصذوالت بیمذه ای جدیذد و ارتقذای کیفیذت محصذوالت بیمذهای تولیذدی
موجود ،عد اهتما جدی به امر آموزش نیروی انسانی در صنعت بیمذه و نبذود ارتبذاط منطقذی میذان
آموزش های دانشگاهی با نیازهای واقعی بازار بیمه از عمده موضوعاتی است که هنذوز در مذورد آن
باید اقدامات اساسی صورت پریرد .علیرغم اینکه در ایران بیمههذای تکافذل راهانذدازی نشذده و بذر
اساس بررسیهای به عمل آمده توس پژوهشکده بیمه ،ایران از لحاظ فقهی و شرعی با بیمه مشکلی
ندارد و بیمههای تکافل نیز نیاز فعلی کشور نیست.
 .1-8محدودیتهای بیمه تکافل و بیمه اتکایی

با وجود فضای مثبت اقتصادی و رشد باالی صذنعت تکافذل محذدودیتهذای عمذدهای نیذز در ایذن
دصوص وجود دارند .این محذدودیتهذا در  6موضذو عمذده قابذلتقسذیم بنذدی اسذت :مشذتریان،
رقابت ،همگنسازی فعالیتها ،فضای بازار مالی ،منابع انسانی و رعایت احکا شریعت.
 .1- 1-8عدم آگاهی مشتریان از تکافل

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

بیمهاند یا هنوز از

مزایای بیمه آگاهی ندارند .بردی مواقع حتی تکافل نیز بذه عنذوان بیمذه سذازگار بذا شذریعت تلقذی
نمیشود .افزایش آگاهیها و امالعات در مورد تکافل حتی در مالزی کذه شذرکتهذا بذیش از 20
ساآ فعالیت داشتهاند ،یک ضرورت است .در گزارش ادیر کآگوسذت  2011کشذور سذوئیس در
مورد مصرفکنندگان در  11بازار آسیا ،اقیانوسیه ،فق  30درصد پاسخدهندگان مسلمان در مالزی
گفته بودندکه امالعات دوبی در مورد تکافلدارند .با وجود این آگاهی پایین ،در گزارش سذوئیس
آمده است که پاسخدهندگان مسلمان ادراك و دریافت مثبتی از صنعت تکافل دارند.
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 .2- 1-8رقابت با شرکتهای بیمهای مرسوم

شرکتهای بیمهای مرسو با سابقه موالنی و بردذورداری از صذرفههذای ناشذی از مقیذاس ،فعالیذت
باالتری به دلیل سازگاری با شریعت متحمل میشوند .بهعالوه شرکتهذای تکافذل بایذد در جهذت
افزایش آگاهیهای مشتریان از ممتذاز بذودن محصذوالت تکافذل در سذازگاری بهتذر بذا آمذوزههذا و
ارزشهای اسالمی تالش کنند .نو آوری در محصوالت تکافذل اهمیذت فذوقالعذادهای دارد .بذرای
رفع نیازهای داص جمعیت مسلمان در داورمیانه محصوالت تکافل دانواده جدید ،مورد نیاز است.
عرصه دیگری که شرکتهای تکافل میتوانند در آن فعاآ باشند ،تکافل درد است کذه تذأمین
مالی برای افراد کمدرآمد را فراهم میآورد .در درازمدت تکافل میتواند مسائل مربوط به پیذری و
کهولت سن را با ارائذه محصذوالت پذسانذدازی بلندمذدت رفذع کنذد .بذه منظذور رعایذت اصذوآ و
استانداردهای احکا اسالمی ،محصوالت باید بر اساس قراردادهای ساده و شفاف و بدون هیچگونه
روزنه و راه گریزی مراحی شوند کمروری بر بیمه اسالمی. 2011 ،
 .3- 1-8عدم توسعه محصوالت و بازارهای مالی اسالمی

شرکتهای بیمه باید به می

وسیعی از داراییهای مالی نقدینه برای سرمایهگراری دسترسی داشته

باشند .بازدهی سرمایهگراریها باید با تعهدات فعالیتهای بیمذهگذری از نظذر مذدت و واحذد پذوآ
همدوانی زیادی داشته باشد .به همین منظور ،شرکتهای بیمه مرسو نوعاً در اوراق قرضه با بهذره
ثابت سرمایهگراری میکنند .معادآ اوراق قرضه با بهره ثابت در مالیه اسالمی از نظر سذازگاری بذا
شریعت ،اوراق صکوك اسالمی است .در این میان صنعت رو به رشد تکافذل باعذث ایجذاد تقاضذا
برای فرصتهای سرمایهگراری سازگار با شریعت گشته که آن نیز به توسذعه بخذش مذالی کمذک
میکند .از مرف دیگر شکوفایی صنعت تکافل نیز وابسته به بازارهای سرمایه اسالمی توسذعه یافتذه
است .عد توسعه و گسترش بازارهای اولیه صکوك و درنتیجه توسعهنیافتگی بازارهای ثانویه آنها
و لرا نقدشوندگی پایین آنها در بازار ثانویه ،آن را برای سرمایهگراری هزینهبر میسازد.
 .4- 1-8رعایت احکام و قواعد شریعت

تکافل و تکافل اتکایی هنوز صنایع نوپا هستند ،درنتیجه بسیاری از فعالیتهای بیمه مرسو در مذورد
آنها به کار گرفته شده است؛ اما در موآ زمان ،فعالیتها و امورات بخذش تکافذل بایذد در درون
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صذنعت توسذعه پیذدا کنذد بذه گونذهای کذه تقسذیم متقابذل ریسذک و همکذاری مشذترك میذان
مشارکتکنندگان محور کار قرار گیرد کهمان .

اگرچه شرکتهای تکافلی به سمت الگوهای تجاری تلفیقی متمایل شدهاند ،اما عملیاتی شدن ایذن
امر در عالم واقع از شرکتی به شرکت دیگر به مور قابلتوجهی متفذاوت اسذت .بذه عنذوان مثذاآ در
حقالعملها و سادتارها و همچنین قواعد توزیع مازادها ،تفاوت وجود دارد .هرچند تنو از جهاتی
مطلوب است با این وجود همگنسازی ،پیشرو توسعه و بهکارگیری استانداردهای جهانی تکافل به
نفع صنعت دواهد بود .همگنسازی بیشتر سردرگمی مصرفکننذدگان را کذاهش و جنبذه کذارایی
هزینه فعالیتها را ارتقا میدهد ،همچنین از نقطهنظر تکافل اتکایی مفید است .برای توسذعه تکافذل
در کشورهای توسعهیافته با جمعیت مسلمان چندفرهنگی یا حتی جمعیت غیرمسلمان همگنسذازی
یک عامل مهم است .همگرایی مقرراتی در مورد تکافل میتواند به این فرایند کمک کنذد امذا در
بسیاری از کشورها ،فضای مقرراتی هنوز به اندازه کافی برای توسعه تکافل مساعد نیست .همچنذین
در کشورهایی که مقررات داص وجود دارد ،تأکید اندکی بر وجوه ادتالف تکافل و بیمه مرسو
وجود دارد )همان منبع .
 .9نتیجهگیری
تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه محققان حوزه مالیذه
اسالمی و نیز فعاالن بازارهای مالی به دصوص بازار محصوالت بیمهای در کشورهای مختل

جهان

قرار گرفته است .مهمترین ویژگی الگوی تکافل ،تطابق آن با هر دو دیدگاه فقهی امامیذه کشذیعی و
عامه کسنی است .در این گزارش از روش کتابخانهای و اسذنادی بذرای گذردآوری مطالذب اسذتفاده
شده است .آمار و گزارش های کشورهایی که سابقه مناسبی از این صنعت دارند مذالك عمذل قذرار
داده شده است.
بررسی الگوهای تکافل و چالشها و مشکالت توسعه بیمه تکافل و بررسی شرعی بودن فعالیت
آن به منظور بهکارگیری الگوهای تکافل برای تحت پوشش قرار دادن شرکتهذا و افذراد جامعذه بذه
عنوان جایگزین بیمه رایج با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد آن میتواند به شکوفاتر شدن اقتصذاد
منجر شود .این پژوهش سعی بر آن داشت تا به این جمعبندی برسد که این صنعت همانمور کذه بذا
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شریعت منطبق است ،حافظ منافع شرکتها و تکافلشوندگان نیز است و با تلفیق مفاهیم بیمه رایج و
مفاهیم شریعت ،بیمه تکافل را جایگزین بیمه مرسو در کشورهای اسذالمی کنذد کذه در آینذده ایذن
ازجمله چالشهای پیش روی بیمه تکافل درکشورهای اسالمی بهویژه ایذران مذیتذوان بذه عذد
آگاهی و عد امالعات در زمینه تکافل ،رقابتپریری کم به دلیل کوچک بودن نسبت به بیمههذای
مرسو  ،همگن نبودن و عد وجود استانداردهای بین المللی در تکافل ،عد توسعه محصوالت ،عد
وجود یا توسعه نیافتگی بازارهای مالی اسالمی ،کمبود نیروی انسانی مجذرب در تکافذل و متخصذص
در مباحث شریعت ،تطبیق قواعد اجرایی صنعت تکافل با شریعت ،اشاره کرد .بر همین اسذاس بذرای
گسترش صنعت تکافل باید فرهن

سازی ،ابتکار و دالقیت و آموزشهای عمومی صورتپریر تذا

این صنعت را به صورت عمومی معرفی کند و نیز آموزشهای تخصصی برای فعاالن اقتصادی کذه
تمایل به ورود در این عرصه را دارند ،حذائز اهمیذت اسذت ،همچنذین همگذنسذازی محصذوالت و
استانداردسذازی الگوهذای تجذاری و تذدوین مقذررات دذاص ایذن حذوزه ،حذائز اهمیذت اسذت.
شفافسازی قانونی برای تکافل در ایران میتواند به رشد ایذن بازارهذا سذرعت بخشذد .لذرا تذدوین
مقررات و قوانین الز برای این کسبوکذار کذه فضذای حقذوقی مناسذب و باکفذایتی را بذرای ایذن
فعالیت در کشور فراهم آورد ،بسیار ضروری است .توجه به تجذارب سذایر کشذورها بذرای تذدوین
قوانین و مقررات میتواند به قانونگراران کمک قابلتوجهی ارائه کند.
 .10پیشنهادها
برای بسترسازی و امکان استفاده از ارفیت رو به گسترش تکافل در کشورهای اسالمی بهویژه ایذران
موارد ذیل پیشنهاد میشود:
 .1تدوین برنامههای آموزشی در صدا و سیما و توجه به معرفی تکافل در برنامهسازیها اهمیت به
سزایی در معرفی صنعت تکافل و آگاهی مشتریان درباره مزایای صنعت تکافل نسبت بذه بیمذه
مرسو دواهد داشت .عالوه بر آموزشهای عمومی کذه ایذن صذنعت را بذه صذورت عمذومی
معرفی میکند ،آموزشهای تخصصی برای فعاالن اقتصادی مایل به ورود در ایذن عرصذه نیذز
حائز اهمیت است .معرفی ارفیتهای پیش روی این کسب وکار و بازارهای بینالمللی بذالقوه
میتواند سرمایهگراران را به این صنعت سوق دهد؛
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 .2توسعه محصوالت ،همگنسازی و استانداردسازی الگوهذای تجذاری و مقذررات حذائز اهمیذت
است .ارائهدهندگان صنعت تکافل باید نذوآوری محصذوالت دذود را افذزایش دهنذد و سذطح
و تجزیه و تحلیل دقیق از نیازهای مشتریان برای توسذعه محصذوالت بذازار باشذد و متمایذل بذه
مهندسی مجدد در مراحی محصوالت و سودهای بستهای مشتریان و همچنین گسترش رسیدن
به مشتری در سراسر کاناآهای توزیع باشد؛
 .3با توجه به عد سابقه صنعت تکافل در ایران ،شفافسازی قذانونی بذرای تکافذل بذه رشذد ایذن
بازارها سرعت میبخشد .لرا تدوین مقررات و قوانین الز برای ایذن کسذبوکذار کذه فضذای
حقوقی مناسب و باکفایتی را برای این فعالیت در کشذور فذراهم آورد ،بسذیار ضذروری اسذت.
توجه به تجارب سایر کشورها برای تدوین قوانین و مقررات میتواند به قانونگذراران کمذک
فراوانی ارائه کند؛
 .4توسذعه و گسذترش بازارهذای اولیذه صذکوك و درنتیجذه توسذعهیذافتگی بازارهذای ثانویذه و
نقدشوندگی آنها ورود به این صنعت را تسهیل میکند؛
 .5تربیت نیروهای متخصص در حوزه صنعت تکافل بسیار ضروری است؛ بنابراین ایجاد دروس و
رشتههای تخصصی رسمی در دانشگاهها و بهویژه در دانشکدههای بیمه و برگذزاری دورههذای
آموزشی در سایر مراکز آموزشی و اجرایی گا مفیدی برای تربیت نیروی انسانی در این مسیر
است .تدوین پایاننامهها و انجا پژوهشهای مرتب در دسذتگاههذای اجرایذی بذرای گسذترش
امالعات عمومی و تخصصی الز برای ایجاد و گسترش موفق این صنعت بسیار سازنده است؛
 .6توانایی فنی ،یک حرکت کلیدی برای تعامل با مشتریان جدید و کذاهش هزینذههذای عملیذاتی
است .اپراتورهای تکافل به منظور انطباق محصوالت با نیاز مشتریان باید به دنبذاآ یذک تجزیذه
وتحلیل دقیق از نیازهای مشتریان باشند .اپراتورهذا بایذد از مریذق مذدآ تقسذیمبنذدی ،مشذتریان
هدف دود را شناسایی کنند و به دنباآ ایجاد نوآوری بیشتر در محصوالت مشتریان هدف دود
باشند.
الز به ذکراست که اپراتورهای بزرگ تکافل برای ارائه پوشش الز در مقابذل ریسذک ،بایذد
گزینههای یکزارچهسازی تکافل را در برنامههای دود بگنجانند.
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