
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  
هاي بیمه به  ، ابزاري نوین جهت انتقال ریسک شرکت)Sidecars(اوراق بهادار سایدکار 

  بازار سرمایه
  1گلشن احسان فر

  
 چکیده

 انجام بهادار به اوراق ریسک تبدیل نام به مفهومی عنوان تحت سرمایه، بازار و بیمه صنعت بین مستقیم ارتباط

هاي  دستیابی به ظرفیت ؛کند مهیا می) اتکایی( گران قابل توجهی براي بیمههاي  بیمه فرصت مرتبط بااوراق این  .شود می
بخشی به پرتفوي خود موجب توجه  هاي متعدد و امکان تنوع بلندمدت بازارهاي سرمایه، توانایی اتخاذ تعهدات در دوره

ها از جمله و در کنار سایر روشاوراق به عنوان مکملی براي بیمه اتکایی این . شده است بیمه ویژه به اوراق بهادارسازي
سایدکار  اوراق جدیدترین نوع این اوراق، .کند ایفا می مهمی گذاري، نقش تسهیل در قوانین آربیتراژي و وثیقه

(Sidecars) و ها معرفی مؤلفه ضمن است شده سعی توصیفی روش تحلیلی از استفاده با تحقیق، این در باشد که می 
  .شود اشاره مسائل حقوقی و شرعی آن نیز از به برخی بزار،ا این اصلی اقتصادي دالیل

  اوراق بهادارسازي، اوراق سایدکار، انتقال ریسک، بیمه اتکایی :کلیدي واژگان
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  مقدمه .1
شود و ابزارهاي مالی مختلف را شامل می یک مفهوم کلی بوده) شوندشناخته می ILS1که به عنوان (اي اوراق بهادار بیمه

اوراق  فرآیند. اندمعامله در بازارهاي سرمایه طراحی شده هاي بیمه زندگی و غیر زندگی و قابلشش ریسکبراي پو که
 عنوان به، بینی حاصل از یک معامله کند که جریانات نقدي مشروط و قابل پیشرا فراهم می بهادارسازي سازوکاري

هاي غیرقابل ها و بدهیدارسازي، با جایگزینی داراییبها اوراق. یردگقرار می ابزارهاي مالی جداگانه مورد دادوستد
به بیان دیگر،  .شوندبازارهاي مالی می معامله منجر به افزایش نقدشوندگیترازنامه به ابزارهاي مالی قابل  معامله خارج از

زارهاي سرمایه از هاي بیمه به باشرکت ايبیمه 2تعهدات هايانتقال ریسک« روشی براي بیمه فرآیند اوراق بهادارسازي
  . است »و انتشار اوراق بهادار مالی طریق صدور
بازاري  ،در چند سال اخیر گذرد، ولی صرفاًبیمه می) مشتقات(اد اوراق مشتقه دهه از زمان اولین پیشنه از دواگرچه بیش 

چرا  کهمان برد؟ یا اینهمه ز تکامل اوراق بهادارسازي بیمه اینچرا . توسعه یافته براي محصوالت آن ایجاد شده است
و وقایع  تحوالت ها در تالقیاصالً این اتفاق به جاي چند سال آینده، االن اتفاق افتاده است؟ پاسخ به این پرسش

  . ایه نهفته استو سرم بازارهاي بیمه
ران گ و بیمه بیمهدگان ن واگذارکننگذاري اطالعات بی کم و در اشتراك در مدیریت مخاطرات نسبتاً ،بیمه اتکایی سنتی

مخاطرات  هاي بالقوه و ارتباط و همبستگیمواقعی که اهمیت و میزان خسارت اما در کنداتکایی به طور کارآمد عمل می
در این . شوداي آن غیراقتصادي میت مواجه شده و هزینه سرمایهاتکایی سنتی با شکس یابد، کارایی مدل بیمهافزایش می

. کندنقش مهمی را ایفا می ،ر و عبور از مخاطراتتعه وسیطریق ارتباط با بازارهاي سرمایشرایط، اوراق بهادارسازي از 
 اندرو توفان جمله از اخیر زیانبار رویدادهاي و حوادث بعد از خسارات قابل توجه ايبیمه هايریسک بهادارسازي اوراق

 طوفان و 2011 سال در جهانی تجارت زمرک به تروریستی ، حمله1994 زمین لرزه نورتریج در سال ،1992 سال در
 بیمه هايشرکت سرمایه غیرمترقبه، حوادث این از پس .شد سریع رشد دستخوش 2015سال در ویلما و ریتا کاترینا،
 طریق از جدید شرکت تشکیل قبیل از سرمایه وضعیت بهبود متداول ابزارهاي و شد تضعیف جدي صورت به اتکایی
 اي،بیمه بازار ظرفیت بازسازي در ها،سرمایه افزایش دیگر انواع و جدید اربهاد اوراق انتشار بهادار، اوراق عمومی عرضه

 را نبود دسترسی قابل متداول هايراه از که را اضافی سرمایه بیمه، بر مبتنی بهادار اوراق واقع در .نداشتند را الزم کارآیی
  .کندمی مهیا

 اینکه رغم به .است سرمایه بازار به بیمه ریسک انتقال هايروش از یکی اي،بیمه ربهادا اوراق همانطور که بیان شد انتشار

 بازارهاي در تاکنون اوراق، این ربوي ماهیت علت به گذرد،می جهان مالی بازارهاي در اوراق این انتشار از سال چندین

 دارند وجود ايبیمه تعهداتی کشور، در ضرحا حال در .است نرسیده انتشار مرحله به ایران در آن تبعبال و اسالمی مالی

                                                                                                                                                                                                            
1. Insurance linked Security 
2. Underwriting Risk 
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 هايمجموعه بزرگ، صنایع به توانمی موارد این جمله از کند؛می تجاوز کشور گران بیمه ظرفیت مجموع از که

 حال در ساختمانی و صنعتی بزرگ هايطرح تجاري، یا اداري هايمجموعه بزرگ، انبارهاي برج، صورت به مسکونی

 مسئولیت بیمه مانند المللیبین مسئولیت هايبیمه البته کرد اشاره هاپاالیشگاه و هانیروگاه ها،ارخانهک مونتاژ مانند اجرا
 به توجه با موارد این در .هستند برهزینه بسیار دریا آب آلودگی ها در مقابلمسئولیت آن ویژه به هاکشتی بیمه هواپیما،

 شودمی آشکار زمانی موضوع این اهمیت .شودمی مراجعه خارجی اتکایی يهابیمه به نیاز، مورد مالی منابع باالي حجم

 از ايبیمه هايپوشش چنین ارائه از طرف دیگر .کنیم توجه کشور بیمه و بانک صنعت بر شده وضع هايتحریم به که

 یافتن علی،ف وضعیت در کشور ارزي منابع کاهش به توجه با و دارد ارزي پرداخت به نیاز خارجی هايشرکت سوي
 پدید اهمیت ،با توجه به موارد فوق الذکر بنابراین .باشد مفید بسیار تواندمی ارزي منابع خروج از جلوگیري براي راهی

 با به ویژه اوراق سایدکار ايبیمه بهادار اوراق. شودمی مشخص پیش از بیش سرمایه بازار و بیمه بازار میان ارتباط ساختن

 اتکائی بیمه بازار قابل تأمل در کنار منبعیک  عنوان به است، روروب گذاران سرمایه از وسیعی رهگست با اینکه به توجه

 از که بوده قرضه اوراق پایه بر دنیا در اوراق این کارگیريب .شودمی شمرده ايبیمه خدمات براي پشتوانه تأمین جهت

 دارد، شرعی مقبولیت که حقوقی بستر در اوراق این است مالز اینرو از نیست؛ استفاده قابل ایران در قانونی و شرعی نظر

  .شود مهندسیبررسی و 
 پژوهش پیشینه بر مروري و نظري مبانی . 2
 بیمه. 1-2

 پرداخت ازاء در کندمی تعهد یک طرف آن بجمو به که است عقدي بیمه، 1316 سال مصوب بیمه قانون 1 مادهمطابق 

 معینی هوجو یا نموده برانج او را بر وارده خسارت حادثه، بروز یا وعوق درصورت دیگر ازطرف هیوجو یا هجوو

 را آنچه و بیمه حق پردازدمی گر به بیمه ارذگ بیمه که را هیجوو ار،ذگ بیمه را تعهد طرف گر، بیمه را متعهد .بپردازد

   .)73، 1391مهدوي و نصیري، ( نامندمی بیمه مورد شودمی بیمه
 اتکایی بیمه .2-2

 از یا بخشی تمام است، کرده صادر را بیمه قرارداد ابتدا در که اولیه گر بیمه آن طریق از که است قراردادي اتکایی بیمه

 ابتدا در که اولیه گر بیمه .نمایدمنتقل می )اتکایی گر مهبی( دیگري گر بیمه به را نامه بیمه آن با مرتبط بالقوه خسارت

 واگذار شرکت از را هبیم قرارداد از بخشی یا تمام گري که بیمهو  کننده واگذار شرکت است، نموده صادر را نامه بیمه

 حد دارد،می نگه خودش حساب به واگذارنده شرکت که ايمقدار بیمه .شودمی دهنامی اتکایی گر بیمه ،پذیردمی کننده

 به نیز اتکایی گر بیمه .شودمی تهشناخ واگذاري عنوان به اتکایی گر بیمه به شده واگذار بیمه مقدار و نگهداري سهم

 یا مجدد بیمه اتکایی عنوان به که نماید اتکایی بیمه را اتکایی گر بیمه ریسک تمام یا بخش تواندمی ترتیب نهمی

 آنها مهمترین که گیردمی قرار استفاده مورد مختلفی دالیل به اتکایی یمهب). 238همان، ( شودمی شناخته مجدد واگذاري
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 در حفاظت و UPR(1(نشده  عاید هاي بیمه حق ذخیره کاهش بیمه، شرکت سودهاي گري، تثبیت بیمه رفیتظ افزایش

  ).240همان، ( است فاجعه آمیز تاخسار برابر
 يساز بهادار اوراق. 2-3
 اوراقشد،  آغاز آمریکایی هايبانک توسط رهنی هايوام کردن بهادار اوراق به تبدیل بار اولین براي که 1977 سال از

 حمل و بخش مسکن از اقتصاد، مختلف هايبخش تاکنون زمان آن از. کرد پیدا گسترده بسیار مفهومی بهادارسازي

 اندداشته غرب فضاي مالی در نوظهور پدیده این از فراوانی هاياستفاده اتکایی، بیمه و بیمه هايشرکت تا گرفته ونقل
 که گفت توانمی کنیم، ارائه بهادارسازي اوراق از کلی بندي قسیمت یک بخواهیم اگر. )1395میرطاهر و سرشار، (

 .شودمی انجام هاریسک و هادارایی بهادارکردن در اوراق به تبدیل

 ايبیمه وراقا. 2-4
- می ايبیمه اوراق استفاده ازسرمایه  بازار و بیمه صنعت بین ارتباط مشکل حل براي موثر و کارآمد ابزارهاي از یکی 

که  باشند می طبیعی بالیاي اوراق و سایدکار اوراق صنعت، زیان تضمین اوراق شامل اوراق این کاربرد پر سه نوع .باشد
طوفان  از پس هاي نوآوري از که است ها سایدکارآن دیدترینج و صنعت تضمین اوراق ها آن ترین قدیمی

  .)Erwann & Morlaye, 2008( کاتریناست
 سایدکار. 2-5

- می منعقد )سایدکار شرکت( واسط نهاد یک و بیمه شرکت بین اتکایی بیمه قرارداد یک واقع در ار،سازوک این در

 .است سایدکار توسط منتشر شده اوراق در گذار سرمایه همان که هست هم سومی طرف دو، این بر عالوه و گردد
 را اتکایی بیمه امور انجام باید مجوز سایدکار شرکت که است این در بیمه با مرتبط اوراق دیگر با اوراق این تفاوت

 اتکایی، بیمه مبناي اینجا در کنند،می عمل اضافی زیان بیمه مبناي بر که طبیعی بالیاي اوراق برخالف .باشد داشته

 خاص، بیمه شرکت یک هاي نامه بیمه ریسک. سایدکار همان یا اوراق کننده منتشر شرکت باشد به معنايمی مشارکتی

 یا و اوراق انتشار به اقدام سپس شود، می شریک ها بیمه نامه آن از دریافتی هاي بیمه حق از بخشی فتدریا عوض در

 تضمینی حساب یک در بیمه شرکت از دریافتی بیمه نیز حق و اوراق این از حاصل ودوه که کند می عادي سهام

 درعوض و کرد خواهند دریافت را گذاري سرمایه این از بازدهی حاصل اوراق این خریداران .شود می گذاري سرمایه

 از شده تضمین سایدکار توسط که ها نامه بیمه ریسک از سهمی بپیوندد، باید وقوع به بیمه شرکت براي خسارتی اگر

 حوادث براي حتماً اوراق این که نیست الزم طبیعی بالیاي اوراق بر خالف .شود پرداخت اوراق فرع و اصل محل

 در بیمه شرکت زیان تضمین براي بلکه دارند، زیادي خسارت شدت ولی پایین احتمال وقوع که ندشو منتشر آمیر فاجعه

 توانند می اوراق این خریداران همچنین .است سال سه یا دو اوراق این عمر طول و رود کار می به عادي هاي نامه بیمه

                                                                                                                                                                                                            
1. Unearned Premium Reserve 
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 براي را اتکایی بیمه یا بیمه شرکت هاي نامه بیمه و کار و کسب از خاصی سهم و بپردازند به مذاکره اوراق مورد در

   ).همان( دهند قرار هدف مورد قرارداد در کردن سود بیشینه
 پژوهش شناسی روش .3

 بر هایی استدالل بر بیشتر آزمون فرآیند و است کیفی ها،نوع داده بعد از و تحلیلی توصیفی تحقیق نوع یک تحقیق این
 با تحقیق این در گیري اندازه روش سبب بدین .متکی است متنی هاي ادهد بندي مقوله و مفاهیم دستکاري مبناي

 .گیرد می صورت حقوقی و اقتصادي فقهی، متون به عهمراج

 سایدکار و سازوکار انتشار آن .4
 این بر عالوه و شده منعقد )SPV( سایدکار یک شرکت و بیمه شرکت بین اتکایی بیمه قرارداد یک سازوکار، این در

 دیگر با اوراق این تفاوت .است سایدکار توسط شده منتشر اوراق در گذار سرمایه که همان هست هم یسوم طرف دو،

 اوراق برخالف .داشته باشد را اتکایی بیمه امور انجام مجوز باید سایدکار شرکت که است این در بیمه با اوراق مرتبط

 شرکت یعنی است مشارکتی اتکایی، بیمه اینجا مبناي در ،کردندمی عمل اضافی زیان بیمه مبناي بر که طبیعی بالیاي

هاي بیمه حق از بخشی دریافت ازاي در خاص، بیمه شرکت یک هاينامه بیمه در ریسک )سایدکار( اوراق کننده منتشر
 نای از حاصل وجوه کند کهمی عادي سهام یا و اوراق انتشار به اقدام سپس شود،می شریک هانامه بیمه آن از دریافتی

اوراق  این خریداران .شودمی گذاري تضمینی سرمایه حساب یک در بیمه شرکت از دریافتی بیمه حق نیز و اوراق
 باید بپیوندد، وقوع به بیمه شرکت براي خسارتی چنانچه و کرد دریافت خواهند را گذاريسرمایه این از حاصل بازدهی

خالف  بر .نمایند پرداخت اوراق فرع و اصل محل از ،شده نتضمی سایدکار توسط که را هانامه ریسک بیمه از سهمی
 زیان تضمین براياین اوراق  شوند، منتشر یزآم فاجعه حوادث براي حتماً اوراق این که نیست الزم بالیاي طبیعی اوراق

 طولالً مومع که طبیعی بالیاي اوراق برخالفاز طرف دیگر،  ؛رودمی کار بهنیز  عادي هاينامه در بیمه بیمه شرکت

-می اوراق این همچنین خریداران .است سال سه یا دو اوراق این عمر طول اینجا در باشند، داشته توانندمی عمر زیادي

 را اتکایی بیمه یا بیمه شرکت هاينامه بیمه کار و و کسب از خاصی سهم و بپردازند مذاکره به اوراق مورد در توانند

  ).Cox, Fairchild & Pedersen, 2000, 157( دهند قرار هدف مورد قرارداد در سود کردن بیشینه براي
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  سازوکار اوراق سابدکار. 1شکل 
 

  
 
 

 سایدکار شرکت .1-4
 داراي که است اتکایی بیمه یا و بیمه چند شرکت یا یک آن ایجاد بانی که است اتکایی بیمه شرکت یک سایدکار

 در مشارکت و بانی شرکت هايریسک پوشش براي سرمایه جمع آوري براي اياسطهو و بوده محدود عمر طول

 و ایجاد به اقدام که بانی است، شده مطرح A.M .Best شرکت توسط که تر دقیق تعریف طبق .باشدمی آن هايریسک
 خارج به ریسک انتقال رسایدکا ایجاد از هدف زیرا باشد اشتهدسهامی  آن در خودنباید  کند،می سایدکار نویسی پذیره

 ,Wattman & Jones( شد نخواهد محقق هدف باشد سایدکار گذاران سرمایه جزو خود بانی اگر و است شرکت از

2007.( 

 بانی. 2-4
 اقدام بانی .آیدمی وجود به آنها پشتیبانی با سایدکار شرکت که باشدمی اتکایی بیمه و بیمه هايشرکت یا شرکتبانی 

 است سایدکار شرکت وجودي فلسفه واقع در و او مشتري تنها و کندمی سایدکار شرکت از ايبیمه پوشش خرید به

)Green, 2006.( و گذاري، بیمه مراحل هاي جنبه تمام مسئول کندمی ایفا را بانی نقش که اتکایی بیمه یا بیمه شرکت 
 دریافت ،انجام این امور بابت سایدکار شرکت از خدمات حق عنوان به کارمزد یک و است گذاران بیمه مطالبات تصفیه

شرکت هلدینگ 
 سایدکار

 
دیگر ارائه 

 دهندگان خدمات

 
 سرمایه گذاران

)سهام و بدهی(  

 
 شرکت سایدکار

SPV 

 بانی

 حساب تضمینی

 سود سهام و بدهی

 وجوه حاصل از سهام و بدهی

  کارمزد/ايپوشش بیمه
سپرده گذاري تضمینی وجوه 

، اوراق و حق بیمه حاصل از سهام
 اییاتک

 حق بیمه اتکایی

 سود تقسیمی وجوه حاصل از فروش سهام

 وجوه حاصل از اوراق

 سود اوراقی

 کارمزد

 خدمات
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 ,Ramellaa & MadeirosBermuda( دارد سایدکار شرکت سودآوري با عکس رابطه آن میزان که کرد خواهد

2007.(  
 گذاران سرمایه. 3-4

 باشندمی نهادي گذاران سرمایه واقع در گذاران سرمایه این .باشندمی میان این در اصلی بازیگران سومین گذاران سرمایه

 نهادهاي طبیعی، بالیاي اوراق مانند به اوراق، این در گذاران سرمایه تنها یعنی ؛هستند باالیی پذیري ریسک به حاضر که
 و گذاري سرمایه هايبانک ریسک، پوشش هايصندوق چون نهادهایی وانندتمی و )اشخاص نه و(باشند می مالی

  ).Carpenter, 2006( باشند گذاري سرمایه مشاع هايصندوق
 خدمات دهندگان ارائه .4-4
 مدیریت خدمات نظیر خدماتی انجام براي باشد؛ لذامی کارمند و اداري نیروي فاقد سایدکار شرکت یک کهآنجا از

 این سپاري برون به اقدام قانونی هايمشاوره و وجوه گذاري سرمایه خدمات مطالبات، مدیریت خدمات شرکت،

 ).همان( کندمی خدمات این کننده ارائه هايشرکت از هاآن خرید عواق در و خدمات

 بانی و سایدکار بین قرارداد. 5-4
 گذار بیمه عنوان به سایدکار شرکت انحصاري مشتري بانی اوالً :دارد وجود رابطه نوع دو سایدکار شرکت و بانی بین

 پوششخرید  به اقدام ،سایدکار مشتري عنوان به بانی. است سایدکار شرکت به خدمات کننده ارائه ثانیاً و است اتکایی

 این .کندمی واگذار را هانامه بیمه این ریسک از بخشی واقع در و نموده است کرده منعقد که هایینامه بیمه براي ايبیمه

 رخی ازب ریسک در مشارکت به اقدام سایدکار شرکت یعنی). Terzo, 2006(  است شارکتیم شکل  به واگذاري نحوه

 اتکایی بیمه حق این میزان و درصد کند،را دریافت می هیمب حق از بخشی متناسب مقدار به نموده و خاص هاينامه بیمه

 خدمات کننده تأمین عنوان به بانی دیگر، قراردادي در. داشت خواهد بیمه بازار اتکایی بیمه نرخ با مستقیم ارتباط

 سایدکار شرکت عمومی مدیریت و ادعاها و مطالبات مدیریت ها، نامه بیمه سینوی پذیره مانند اموري سایدکار، شرکت

  ).Carpenter, 2006( دهدمی انجام متناسب کارمزدهاي دریافت مقابل در را
 سایدکار و گذاران سرمایه بین قراردادهاي. 6-4

 طریق از اوالً :کنندمی سایدکار شرکت مالی تأمین به اقدام طریق دو از باشندمی مالی نهادهاي همان که گذاران سرمایه

 مالکیت که هلدینگ شرکت یک سهام خریداري طریق از یعنی شرکت، این ممتاز و عادي سهام غیرمستقیم خرید

 مالی تأمین یعنی کندمی منتشر سایدکار شرکت خود که اوراقی خریداري طریق از اینکه یا و دارد، را سایدکار کامل

 وجوه سایدکار شرکت. )کنندمی آن به دهی وام به اقدام مستقیماً هابانک اینکه یا و( بدهی طریق از سایدکار شرکت

 تضمینی حساب یک در امین یک نزد را بانی از دریافتی هايبیمه حق نیز و بدهی و سهام طریق از مالی تأمین از حاصل

 به نسبت ايبیمه هايزیان تحمل مواقع در ردادقرا طبق بانی شرکت .کندمی گذاري سرمایه گیردمی تعلق بهره آن به که

 سرمایه بین ، سهام تقسیمی سود یا بدهی فرع و اصل صورت به نیز آن مازاد و داشت خواهد اولویت آن برداشت
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-شرکت و سایدکار بین نیز دیگري قراردادهاي). Ramellaa & MadeirosBermuda, 2007( شودمی تقسیم گذاران

 .گرددمی پرداخت آن کارمزد که گرددمی منعقد ايبیمه مختلف خدمات تأمین رايب خدمات، تأمین هاي

 اسالمی مالی بازارهاي در ايبیمه بهادار اوراق .5
 که آنگونه ايبیمه بهادار اوراق کارگیريب مقدس، شرع دیدگاه از ربا و حرمت قرضه اوراق انتشار ممنوعیت به توجه با

 ضرورت به توجه با طرف دیگر، از .نیست اسالمی مالی بازارهاي در انتشار قابل ود،شمی منتشر متعارف اقتصادهاي در

 ارتباط جهت ايبیمه بهادار اوراق انتشار کشور، ايتوسعه هايهدف پیشبرد جهت مالی نوین ابزارهاي کاربرد و طراحی

 جمله از .رسدمی نظر به ضروري امري سرمایه بازار به بیمه ریسک انتقال و سرمایه بازار و بیمه بازار بیشتر چه هر

 اسالمی بهادار اوراق هايقابلیت از استفاده سرمایه بازار به بیمه بازار ریسک انتقال براي پیشنهادي راهکارهاي

را اینگونه  صکوك اسالمی مالی نهادهاي حسابرسی و حسابداري سازمان 17 شماره شرعی استاندارد. است) صکوك(
 اسمی پرداخت مبلغ بیانگر نویسی، پذیره عملیات اتمام از پس که یکسان اسمی ارزش با هایییگواه«: کندتعریف می

 دارایی از حاصل منافع ها،دارایی از ايمجموعه یا یک مالک آن دارنده و است ناشر به خریدار وسیله به آن در مندرج

 ).1392و خزایی،  نظرپور( »شودمی خاص گذاري سرمایه فعالیت یک یا پروژه یک ذینفع یا

 .شوندمی شریک شده ارائه ايبیمه پوشش از ناشی زیان یا سود در مشارکت، از خود سهم میزان به اوراق این دارندگان
 .شوندمی دارعهده را اتکایی بیمه مشترك صورت به اوراق این دارندگان دیگر عبارت به

 اول نوع ايبیمه مشارکت صکوك .1-5
 انتقال و مالی تأمین به ندارد، منعقدشده بیمه قرارداد در دخالتی هیچگونه که واسط شرکت صکوك، از نوع این در

 مبلغ همان که را خریداران الشرکهسهم اوراق، این نویسی پذیره با و کرده اقدام سرمایه بازار به بیمه شرکت ریسکهاي
 واسط یک با بیمه شرکت ابتدا که است صورت این به پیشنهادي اوراق ماهیت. کندمی آوريجمع است اوراق اسمی

 بیمه قرارداد قالب در و شده مذاکره وارد است، کرده تعهد و منتشر که هایینامه بیمه از ناشی ریسک انتقال جهت مالی

 گران بیمه( اوراق خریداران به خود هاينامه بیمه ریسک انتقال و ايبیمه مشارکت صکوك عرضه و انتشار به اتکایی

 اوراق نویسی پذیره از حاصل وجوه واسط، شرکت .کندمی اقدام هاآن به اتکایی بیمه حق پرداخت ازاي در )اتکایی

 کردن از بلوکه پس را )کرد اقدام بیمه شرکت تعهدهاي ایفاي به اوراق سررسید زمان در آنها محل از باید که وجوهی(

 دارندگان طرف از وکالت به بیمه شرکت شده حال هايمطالبه و تعهدها ایفاي منظور به حسابی در وجوه از درصدي

 مرحله، این در. کندمی گذاري سرمایه است، شده ذکر اوراق امیدنامه در که گذاري سرمایه هايفرصت در اوراق

 ايدوره الحساب علی سود و شده شریک طرح بازدهی در اند،خریده که اوراقی میزان نسبت به اوراق دارندگان

 :داشت خواهند عایدي نوع دو اوراق دارندگان نهایی، سررسید زمان تا بنابراین کنند؛می دریافت

 بیمه؛ شرکت از شده دریافت اتکایی بیمه حق .1

  .گذاري سرمایه هايطرح از حاصل الحساب علی سود .2
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 دوم نوع ايبیمه مشارکت صکوك. 2-5
 منظور به اتکائی گر بیمه و کرده اقدام تکائیا بیمه شرکت نزد خود قراردادهاي کردن بیمه به بیمه شرکت نوع، این در

 گر بیمه اینجا در .شودمی مذاکره وارد اوراق انتشار جهت واسط شرکت با خود هاينامه بیمه ریسک از بخشی انتقال

 به اوراق انتشار قالب در و کرده بهادار اوراق به تبدیل را خود هاينامه بیمه ریسک از بخشی یا تمام تواندمی اتکائی
 ریسک تمام حقیقت در منتشرکند، اوراق است، کرده تعهد که ايبیمه پوشش اندازه به وي اگر .کند منتقل خریداران

 و کندمی دریافت وکالت حق اوراق دارندگان وکیل جایگاه در فقط بین این در و کرده منتقل خریداران به را قرارداد
 منابع از بیش ايسرمایه به شده ارائه ايبیمه پوشش چنانکه اما داردن مشارکت موضوع احتمالی زیان یا عواید در سهمی

 مضرات و منافع در اوراق صاحبان مانند ناشر شود، تأمین ناشر طرف از و باشد داشته نیاز اوراق واگذاري از حاصل

 بازده و ریسک در اوراق دارندگان شراکت و شرکت عقد ماهیت مقتضاي به .بود خواهد شریک شده ارائه پوشش

 که است ذکر شایان .دارد تعلق) ناشر و اوراق دارندگان( شریکان به قرارداد از حاصل سود نوع هر اتکایی، بیمه قرارداد

 قرارداد براساس تواندمی و شده شمره نیز اوراق دارندگان وکیل است، شریک مشارکت موضوع در اینکه بر افزون ناشر

 این در پس آید؛می دستب قرارداد پایان در که است سودي با متناسب اوراق ودس .کند دریافت نیز وکالت حق منعقده

 در و باال سود باشد، پایین وارده هايخسارت میزان اگر .است ریسک و مخاطره با همراه و غیرقطعی سود، میزان اوراق

 عنوان به سودي مشخص، انبنديزم با توانندمی اوراق ناشران. باشد منفی است ممکن حتی یا پایین سود صورت این غیر

 الحساب دریافتی علی سود و بیمه شرکت از دریافتی اتکایی بیمه حق مجموع با برابر سود این که بپردازند الحساب علی

 مابه و کسر طرح نهایی سود از پرداختی الحساب علی سود نیز اوراق سررسید در. است گذاري سرمایه هايفرصت از
  .شودمی پرداخت وراقا دارندگان به التفاوت
 بازار به را خود هاي نامه بیمه ریسک مستقیم صورت به بیمه شرکت اول، نوع در که است این در اوراق نوع دو تفاوت

-می شمرده اوراق) ناشر (بانی که است اتکایی گر بیمه دوم نوع در اما کندمی ایفا را بانی نقش و کندمی منتقل سرمایه

  .شود
 نتیجه گیري .6
 این ايبیمه پوشش نیاز به با همزمان و جهان سطح در آمیز فاجعه حوادث شدت و تعداد افزایشی روند به جهتو با

 براي صنعت این در ايبیمه ظرفیت نیز کمبود و اتکایی بیمه و بیمه هايشرکت توسط شدید هايزیان و تحمل حوادث

- شرکت اوراق آن جدید انواع از یکی که گردید طراحی با بیمه مرتبط بهادار اوراق حوادث، این اي تمامبیمه پوشش

 اینکه بر عالوه باشد،می بیمه صنعت و سرمایه بازارهاي جدید هاينوآوري که جزو این اوراق .باشدمی سایدکار هاي

 در ايهاي بیمهشرکت ورشکستگی از و دهند افزایش آمیز فاجعه حوادث در مقابل را اتکایی بیمه و ظرفیت بیمه قادرند

 پایین نیز و سرمایه بازار بازدهی کلی با آن بازدهی پایین دلیل همبستگی به کنند، جلوگیري حوادث این وقوع هنگام

 نهادهاي گذاري سرمایه پرتفوي سازي متنوع آنها براي توان ازمی اوراق، این بهره نرخ ریسک و اعتباري ریسک بودن
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 خصوص به آمیز فاجعه حوادث وقوع لحاظ بالخیز به کشورهاي نیز جزء ما کشور اینکه به توجه با .گرفت بهره مالی

به  توجه با همچنین کند،می دولت متحمل بر را سنگینی هايهزینه چندگاهی از هر و باشدخشکسالی می و سیل زلزله،
 مالی هايحریمت با اتکایی خارجی که هايبیمه به دسترسی در محدودیت اعمال و کشور در اتکایی بیمه ظرفیت کمبود

 مطابق و مناسب طراحی سازوکاري با رسدنظر می به گیرد،می صورت کشورمان بر غربی کشورهاي طرف از ايبیمه و

 زیادي حد تا کشور را ايبیمه ظرفیت تواندمی هاآن اوراق و انتشار سایدکار هايشرکت استقرار کشورمان، وضعیت با

 که گذاران بازار سرمایه پرتفوي به را جدیدي ابزار سرمایه بازار در مالی ورينوآ یک به عنوان همچنین و دهد گسترش

  .کند اضافه برندمی رنج سرمایه بازار در ابزارها عدم تنوع از
 قرار بررسی مورد شرعی لحاظ به ابزار این مشروعیت اول باید مرحله هدف در این به نیل براي که کرد اضافه باید البته 

 متعارف اقتصادهاي در که آنگونه این اوراق  بکارگیري قرضه، اوراق انتشار ممنوعیت و ربا حرمت به توجه با. گیرد

 ارتباط جهت مشروع بیمه اي بهادار اوراق کاربرد و طراحی .نیست مالی اسالمی بازارهاي در انتشار قابل میشود، منتشر

 اي،بیمه مشارکت صکوك .رسدمی به نظر ضروري امري ایهسرم بازار به بیمه ریسک انتقال و سرمایه و بازار بیمه بازار

 منتشرشده هايبیمه نامه ریسک پوشش جهت الزم وجوه براي تجمیع و هستند یکسان ارزش داراي هايگواهی و اسناد

در  مشارکت از خود سهم میزان به اوراق دارندگان .شوندمی استفاده شرکت عقد بر بیمه مبتنی هايشرکت سوي از
 مشترك بهصورت این اوراق دارندگان دیگر عبارت به .شوندمی شریک ارائه شده ايبیمه پوشش از ناشی و زیان سود

اوراق  خریدار و ناشر بین موکل و وکیل رابطه ايبیمه مشارکت صکوك فروش با .شوندمی دارعهده را اتکایی بیمه
 سررسید تا رابطه این و کندوارد نمی خدشه ناشر و اوراق ندارندگا بین وکالت رابطه به اوراق انتقال .شودمی برقرار

 .دارد را ثانویه بازارهاي در معامله پیشگفته قابلیت اوراق بنابراین است؛ برقرار آنها بین اوراق

 یهسرما بازار بستر نیز و روکش در موجود مقررات و قوانین نظر از هاآن اوراق انتشار و سایدکار هايشرکت ایجاد امکان 

  .دنباش زمینه این در تحقیقات آتی موضوع توانندمی ی هستند کهمسائلاز جمله  ،بیمه صنعت و
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