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 چکیده

 چنین به رسیدن برعالوه  که است شده طراحی آینده در احتمالی خطرهای و هاخسارت پوشش منظور به تکافل، نهاد شرکت و

 ،تعاونیو تکافل  مضاربهتکافل نماید. می شریک سودآور هایگذاریسرمایه  و هافعالیت از حاصل سود در را شوندگانتکافل  هدفی،

ا استفاده از در این تحقیق، تحلیل فقهی ارائه شده نسبت به این دو الگو ب شود.الگوهایی از تکافل است که در این مقاله بررسی می

رسد که تکافل عالوه بر اینکه اهداف شرکت های روش تحلیل محتوا انجام شده است، با توجه به تحلیل های انجام شده به نظر می

 کند، با توجه به بهره مندی تکافل شوندگان در مازاد حاصله، با مبانی اسالم و عدالت سازگار است.بیمه را تامین می
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ASSESSING THE BENEFITS OF PARTNERSHIP AND COOPERATIVE TKAFLY ON LEGAL 

ISSUES AND PERFORMANCE IN IRAN 

 

Abstract 

 

Takaful companies and institutions, in order to cover possible future losses and risks is designed 

to also achieve this goal, Takaful respondents in profit from operations and investment is 

profitable partner Takaful mudarabah and cooperative models in this paper is Takaful In this 

research, legal analysis is provided for these two models using content analysis, According to the 

analysis carried out, it seems that Takaful addition to the objectives of the insurance company 

provides, According to the respondents in excess Takaful benefit obtained is consistent with the 

principles of Islam and justice. 
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 مقدمه -1

 بخش به خود، و پیشرفت توسعه با که است اسالمی سرمایه بازار و اسالمی بیمه اسالمی، بانکداری کارکردی حوزه سه از متشکل اسالم مالی نظام

 قرار بسیار توجه مورد متعارف، نظام مالی مقابل در اجرایی و کارا جایگزین، مالی الگوی عنوان به و شده تبدیل جهانی بازارمالی در مهمی و اساسی

 صنعت به اسالمی خدمات مالی صنعت که است شده باعث جهانی سطح در شرع اصول طبق گذاری برای سرمایه تقاضا و آگاهی افزایش. است گرفته

و  مالی نظام های کارآمدی های شاخص نخست، وهله در باید مذکور حوزه های از هریک در اسالمی مالی نظام طراحی. شود تبدیل پررونقی و موفق

 خود ساده از تعریف زمان گذر اساس بر که است بشر نیازهای ترین مهم جمله از امنیت به نیاز .باشد داشته را نظام ها این اسالمی شاخص های سپس

استفاده  متفاوتی ابزارهای از نیازی این رفع منظور به ابتدا، در. است یافته گسترشو  بسط قبیل، این از مواردی و گذاری ها سرمایه در دارایی، امنیت به

. است زیان وقوع از اطمینان عدم معنای به که گیرد،می     انجام  خطردار و خطرزا موضوعات درباره بیمه. شد مدون بیمه، نظام اینکه تا شدمی

 از جلوگیری و ملی حفظ ثروت های مالی، جدید منابع ایجاد مالی، و اقتصادی توسعه در مؤثر شرایط و عوامل از بیمه های یکی نهادهای و مؤسسات

 (.1331 تاج بخش،) است غرامت پرداخت و تضمین خسارت نظر از گذاری سرمایه در تهدیدکننده خطرهای

. اند کرده اسالمی اصول مبنای بر مالی خدمات همچون طراحی مباحثی به ای ویژه توجه مسلمان، کشورهای میالدی، 1711 دهه ابتدای از

 از. گرفت شکل عاقله انصار، نظام و مهاجران میان مدینه، به اکرم پیامبر ورود با که طوری به ، است داشته وجود اکرم نیز پیامبر زمان در تکافل مفهوم

نام  به صندوقی و شدند جامعه یک عضو شان،«  کَنز»  آن در ساالنه اعضاء، که شد قبیله ایجاد به توجه بدون مدینه، مسلمانان تمام پیمان، این طریق

-می«  متقابل حمایت »، تحریم و بیمه، پذیرفتنی شکل عنوان کمک به داشت، مشکل دیه پرداخت برای که عضوی به صندوق این. ریختندمی مبلغی

 به تکافل، بیمه و شد تأکید(  1711/ش 1331) مکه در اقتصاد اسالمی المللیبین  اجالس نخستین در ویژه به مرسوم، بر بیمه اخیر دهه های در. کرد

 از شبهات دوری منظور به اسالمی مالی نهادهای نظام ایجاد برای اسالمی بیمه صنعت مطرح گردید. است، پذیرفتنی اسالم، در که هایهبیم عنوان

 .کردند استقبال آن از غیراسالمی حتی و اسالمی کشورهای که شد، جایگزین عرضه الگویی عرضه قمار و و غرر ،ربا، تسنن اهل فقه منظر از موجود

 اسالم حقوق در بیمه تحول سیر و پیشینه -2

 حضرت بعثت از قبل های سال به اند داشته امروزی بیمه به شباهتی که قراردادهایی و ها پیمان سابقه که دهدمی نشان تاریخی های بررسی

 های بیمه به و شد بسته مکه در قریش جوانمردان و جوانان میان در "الفضول حلف" بنام پیمانی مذکور دوران در. گرددبرمی( ص) اکرم رسول
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 حمایت در را آنان و بستانند اغنیا اموال زاید از را آن شود تضییع مکه فقیر افراد حقوق اگر که بود شده تعهد آن در و داشت شباهت تعاونی و اجتماعی

 در( ص) رسول حضرت. فرمودمی افتخار آن به نیز اسالم از بعد و داشت شرکت آن در نیز( ص) رسول حضرت که دهند قرار خود نظامی و اقتصادی

 این های طرف کلیه و انصار و مهاجرین که است آمده قرارداد این در. نمود منعقد ماده 21 بر مشتمل قراردادی مدینه قبایل با هجری سال اولین

 آمده مذکور قرارداد 12 بند در. کنند شرکت بدهکاران بدهی و اسیران( آزادی هزینه) فدیه و بها خون پرداخت در ای طایفه و گروهی مبنای بر قرارداد

 قدیم سیستم ترتیب بدین. "...و گذارند وان خویش حال به( کمک بدون) باشد درآمده پا از قرض فشار اثر در که را فردی هیچ مؤمنان است مقرر" است

 .یافت توسعه و گرفت قرار اسالم تأیید مورد داشت وجود هم تعاون نوعی آن در که اجتماعی های بیمه

 به شباهتی که است بوده مرسوم اعراب بین در "مواالت والء" یا "جریره ضمان" نظیر قراردادهایی نیز بعثت از قبل دوران در و قرارداد این از قبل

 اسالم دین در تغییراتی با قراردادها این که نمود ذکر توان می نیز را عاقله نظام آن بر عالوه. است داشته امروزی ثالث شخص بیمه و مسئولیت بیمه

 .شد پذیرفته

 که دارد ذمی افراد مورد در حتی و مسلمانان اجتماعی بیمه تأمین در دولت وظیفه از حکایت آمده بدست راشیدین خلفای دوره از که احادیثی و اخبار

 طرف از وی زندگی هزینه( مسلمان غیر ولو) نبود کارکردن به قادر پیری علت به شخصی اگر که بطوری. کردندمی زندگی اسالمی حکومت قلمرو در

 .بود کارافتادگی از یا بازنشستگی بیمه نوعی این و گردیدمی پرداخت المال بیت

 اسالمی حکومت سایه در که را کسانی کلیه که است عمومی بیمه شرکت یک المال بیت اسالمی نظام در که دارد عقیده عرب حقوقدانان از یکی

 .است شده بینی پیش خسارت و حوادث بیمه اسالم شریعت در و دهدمی قرار پوشش تحت کنند می زندگی

 حکومت بودجه از توجهی قابل منافع که شرعی واجب دو این مصرف محدوده از و است واجب زکات و خمس دادن دانیم می که گونه همان

 :نمود اشاره زیر موارد به توان می آنها ی جمله از که دارد شباهت امروزی های بیمه به که است مواردی دهد، می تشکیل را اسالمی

 .ندارند درآمدی که مساکین. یک

 .دهد نمی را آنان زندگی هزینه کفاف آنها درآمد که فقرا. دو

 دیون پرداخت به قادر که بدهکارانی باشند، داشته کافی ثروت و مال خود وطن در ولو ماندگان راه در. باشند می سرپرست فاقد که یتیم کودکان. سه

 شوهر، بدون زنان زندگی بیمه ندارند، هم درآمدی و باشند نداشته کارکردن توانایی که افرادی زندگی هزینه پرداخت بندگان، کردن آزاد نیستند، خود

 رضایت موجب که موردی هر در الزم های هزینه پرداخت کلی بطور و البین ذات اصالح برای هزینه پرداخت نادار، افراد پزشکی های هزینه پرداخت

 .است خداوند

 باشد ای اندازه به نیز پرداخت مبلغ و بپردازد یکساله زندگی گذران برای را ها هزینه مذکور موارد در است موظف اسالم حاکم که آمده روایت در

 .نیاورد فراهم را تقید و قناعت و تنگدستی موجبات که

 که اند کرده تفسیر چنین آنرا و است گردیده بینی پیش بیمه نوع چندین توبه سوره 17 آیه در که دارند عقیده قرآن مفسرین از ای عده

 بیمه) للفقرا الصدقات انما: است چنین آیه منظور و کندمی فراهم است شبیه امروز بیمه به که را مصرفی موارد بودجه از ای عمده قسمت "صدقات"

 و سوزی آتش از دیدگان خسارت و ورشکستگی بیمه) الغارمین و( بردگان آزادی بیمه) الرقاب فی و( درآمد کسر بیمه) المساکین و( بازنشستگی و فقر

 بیمه) الیتامی و القربی لذی و( ماندگی راه در و سفر بیمه) السبیل ابن و( اجتماعی های بیمه و خدمات بیمه) اهلل سبیل فی و(غیره و سرقت و سیل

 (.یتیمان و شهدا خانواده

-می است، آمده غرب از بیمه گویندمی که آنچه برخالف زکات، وجود و غارمین کلمه به توجه با( بحرین علمای از) جناحی عبداللطیف شیخ عقیده به

 .اند کرده اقتباس اسالم از را بیمه ها غربی گفت توان

 و است دانسته الزم همگان برای را آن از برخورداری خداوند که است مسلمان هر مسلم حق اسالم حقوق در اجتماعی( بیمه) تأمین ترتیب بدین

 وحدت و آمیز مسالمت همبستگی نتیجه را اجتماعی های بیمه تطبیق عملی طرح اسالم. کندنمی فرق تمدن نوع و شکل تغییر با اجتماعی حق این

 آن در اجتماعی بیمه فرضیه که است چارچوبی اسالمی اخوت و برادری مسئله بنابراین و دارد وجود جامعه افراد یکایک میان در که داندمی کلمه

 یا سن کهولت اثر بر که افرادی حتی و نیست معین ای دسته و گروه مخصوص و انسانی است حقی اسالم حقوق در بیمه. گرددمی عملی و تطبیق

 .برخوردارند اجتماعی های بیمه حقوق از اسالمی جامعه در ندارند تولید در سهمی و نقش دیگر علل یا بیماری

 یا و سیکورتا تأمین،) بیمه عنوان از اثری فقهی کتابهای در هجری سیزدهم قرن تا که شودمی مالحظه یافته انجام های بررسی به توجه با

 مبحث یک عنوان به بیمه مسئله کشورها، سایر با صلیبی های جنگ اواخر در اسالمی کشورهای بازرگانی روابط توسعه با ولی شود،نمی دیده( سیکورته

 فقه در معهود عقود از یکی جزو بیمه آیا که بود سؤال این به پاسخ گردیدند مواجه آن با اسالمی فقهای که مشکلی اولین و گردید مطرح جدید فقهی

 خیر؟ یا است

 پیشینه تحقیق -3

 .دمیشو ختهداپر نهاآ سیربر به مهادا در که ستا هشد منجاابیمه تکافل  صخصو در ویمحد تمطالعا یافته منجاا یسیهاربر طبق

  احمد ناطق در پایان نامه خود با موضوع) امکان سنجی ایجاد موسسات بیمه اسالمی در جمهوری اسالمی ایران با توجه به موازین فقه

 امامیه( فعالیت شرکت های تکافل به لحاظ شرعی بررسی شده و مورد تایید قرار گرفته اند.
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  محمدعلی عسگری در مقاله خود با نام )صنعت تکافل، ویژگی ها، فرصت ها و چالش های پیش رو( به تشریح ساز و کارها و وضعیت فعلی

رسد که صنعت بیمه اسالمی با توجه به ویژگی های منحصربفردش، میشرکت های تکافل خانواده در جهان می پردازد و به این نتیجه 

 بصورت صنعتی پرسود به سرعت در حال رشد و فراگیر شدن است.

 به تبیین ماهیت و اهمیت « بررسی تطبیقی نظام بیمه و تأمین اجتماعی با نظام تکافلی اسالم»با عنوان ه نام ( در پایان1331مهر ) محمدی

 .های تکافل را به صورت کلی آورده است جامعه پرداخته و سازکارهای برخی الگوهای شرکت تعاون و تکافل در

 با بررسی « های بالقوه تکافل در پاکستان: الگوی تحوآلفرین و عملیاتی فرصت»نامه مقطع دکتری خود با عنوان  در پایان (2117)اختر

بینی میزان موفقیت این صنعت در پاکستان پرداخته است؛ و در بخشی از  یشوضعیت بازار تکافل در دنیا و مقایسه آن با بیمه رایج به پ

 .کند توضیحاتی درباره الگوهای رایج شرکتهای تکافل داده استنامه خود که تکافل و بیمه رایج را مقایسه می پایان

 ای تکافلی و روند توسعه آنها را معرفی کرده هپس از بررسی تکافل، شرکت« توسعه و کاربرد بیمه اسالمی»در مقاله ( 2113) معصوم بااهلل

حقوقی وی در مقاله کامالً مشهود است، که البته فقه اهل  -کند و رویکرد فقهیاست. وی، همچنین، به بررسی الگوهای تکافل اشاره می

 .تسنن مد نظر وی است

 

 

 ماهیت ایدئولوژی شرکت بیمه اسالمی)تکافل( -4

کند. این از نامش پیداست مطابق با مذهب اسالم، اخالق و ارزش های اجتماعی و دستورهای آن عمل میشرکت بیمه اسالمی همانطور که 

توانند هرطور که میل دارند عمل کنند بلکه آنها باید ارزش های اخالقی و مذهبی را با فعالیت اقتصادی درآمیزند. هدف شرکت بیمه شرکت ها نمی

مار نیست بلکه حداکثر سازی منافع اجتماعی است. ساختار شرکت بیمه اسالمی باید در جهت خدمت به اسالمی حداکثرسازی سود از طریق استث

 جامعه باشد و مطابق با خطوطی که مذهب و تعالیم ارزشی مثبت و منفی و اخالقی اسالم ترسیم کرده اند شکل بگیرد. بیمه کردن کارخانه های

دهد. شرکت باره ها و مراکز تولید گوشت خوک حرام است. این امر اعتقاد به تعالیم اسالمی را نشان میتولیدکننده مشروبات الکلی، قمارخانه ها، کا

در کنار  بیمه اسالمی تنها یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه موسسه مذهب گرای رفاه اجتماعی برای توسعه رفاه جامعه انسانی است، مروج رفاه اقتصادی

 ل تاریخ بشر پذیرفته شده است، ارزش هایی همچون عدالت، مشارکت، بخشندگی، نیکوکاری، فداکاری و ایثار.ارزش های اخالقی است که در طو

 تکافل عقد فقهی تحلیل -5

 قرض هبه، مضاربه،: از است عبارت که است شارع زمان در معهود و معین عقود از تعدادی بر مشتمل شده، طراحی تکافل عنوان با که قراردادی

 از تکافل عقد در گرچه است؛ بنابراین، احتمالی مالی خطرات مقابل در تأمین از عبارت که شود می حاصل اصلی عقود، هدف این مجموعه از. الحسنه

 صرفاً از آن، هدف که مضاربه با قرارداد، این یعنی است؛ متفاوت تنهایی به عقد سه هر با اهداف آن هدف ولی است، شده استفاده عقد نوع سه این

 می آن بدل مقابل در مال تملیک که قرض و است شخص به عوض مالی بدون بخشش آن، از مقصود که هبه و است گذاری سرمایه سود به رسیدن

 قصد بدون عقد اینکه بر قاعده )العقود تابعه للمقصود(، عالوه بنابر و است شده حاصل عقد سه این ترکیب با تکافل اصلی هدف گرچه. تفاوت دارد باشد،

 این در بنابراین، (.ق1323 هاشمی، بنی از نقل به شیرازی، مکارم) است متعاقدان قصد تابع نیز آن ایط شر و کم، کیف نوع نظر از عقد است، باطل

 .برسند نیز این هدف به خود گذاری سرمایه سود از بهره مندی ضمن تا است، احتمالی خطرات در مقابل تأمین ایجاد متعاقدین، اصلی قصد قرارداد،

 مضاربه بر مبتنی تکافل عملیاتی الگوهای -6

 میان مشارکت مبنای بر را خود های ریسک که افرادی است شامل ها بیمه نوع این. است رایج نی تعاو های بیمه به شبیه زیادی حد تا تکافل

 سبب این و است بوده توجهی برخوردار قابل رشد از مشتریان آگاهی سطح افزایش علت به تکافل بازار اخیر، های در سال. کنندمی تقسیم دیگر یک

 مکتب فکری حتی و محدوده محیط، مهارت، دهنده نشان ها مدل این از یک هر. است اسالمی شده عقود مبنای بر متفاوت مدل چند گیری شکل

 . است آن کنندگان استفاده و طراحان متفاوت

 تکافل ساختار ساده شده ای از الگوی عام. 1نمودار

 

 

 

 

 

 
 

عامل تکافل: صندوق تکافل را  

 کندمدیریت می

 صندوق تکافل:

صندوق تعاونی جهت گردآوری سهم  

 های پرداختی و پرداخت خسارت ها  

 هیئت نظارت شرعی

 قرض الحسنه )در صورت نیاز(

 مشارکت کنندگان سهام داران)عامالن( شرکت تکافل

 سهم های پرداختی خسارت/توزیع سود سود سهام

حق الوکاله یا سهم از سود تحت الگوی  

 مضاربه
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 طریق از شریعت با سازگار گذاری سرمایه های استراتژی به تعهد داران،ایه مسر وجوه از گذاران بیمهتفکیک وجوه  تکافل سه ویژگی عمده دارد:

مرکب از  فعالیت های نامشروع هستند و الزام به وجود یک هیئت مستقل نظارت داخلی بهره و عدم ارتباط تجاری با بنگاه هایی که درگیر پرداخت عدم

وقف(، سهمی از مازاد بیمه گری  -علمای دینی، در سه الگوی رایج تکافل، عامل تکافل یکحق العمل از قبل توافق شده ) الگوهای وکالت و وکالت

 کند.ا در قبال مدیریت وجوه به نمایندگی از بیمه گذاران دریافت می)الگوی مضاربه(، یا ترکیبی از هر دو )الگوی تلفیقی( ر

شود که تمام فعالیت هایشان را در راستای شریعت است. در برخی موارد، نهادهای محصوالت تکافل عموما توسط شرکت های اسالمی عرضه می

فروخته شود. محصوالت تکافل ممکن است هم توسط  1باجه اسالمیناظر اجازه میدهند که محصوالت تکافل توسط موسسات مالی مرسوم از طریق یک 

شود. بیمه اتکایی مسلمانان و هم غیر مسلمانان خریداری شود. معموال به بیمه زندگی، تکافل خانواده و به بیمه غیر زندگی، تکافل عمومی اطالق می

تکایی، شبیه تکافل است با این تفاوت که مشارکت کنندگان، شرکت های تکافل شود. در ساختار تکافل ابراساس الگوی تکافل، تکافل اتکایی نامیده می

 پذیرد. اند. در حالی که تکافل برای غیرمسلمانان قابل قبول است، تکافل اتکایی صرفا سهم مشارکت واگذار شده از شرکت های تکافلی را می

 پیشرفت های حاصل شده در حوزه مقررات بررسی کشورها -7

در نشریه سیگما بیان شده است.  سعودی عربستان و عربی متحده امارات بحرین، اندونزی، مالزی، مقرراتی های چهارچوب های ویژگی ترین مهم

تاکنون،  2113های تکافل ذکر گردیدند. از سال شفاف و ویژه برای شرکت قوانین برقراری در کشورهای پیشرو عنوان به بحرین و مالزی گزارش، آن در

 مقررات در دیگر بازارها نیز تکامل و پیشرفت داشته است، اما همچنان مالزی و بحرین درصدرند.بحث 

 مالزی 

،  2المی دنیا، از نظر پیشرفت های مقرراتی تکافل پیشگام است. بانک مرکزی مالزی، بانک نگارااس مالیة قطب به نیل در هدفش به باتوجه مالزی

توسط  2112جدید از ابتدای سال  3شود. به عنوان مثال،) چهارچوب عملیاتی تکافل(نهاد ناظر بیمه ای بوده که به طور فعال رشد تکافل را باعث می

ت های تکافل این نهاد اجرا خواهد شد. هدف از اجرای آن، افزایش کارایی عملیات تکافل، حفض منافع مشارکت کنندگان و افزایش یکنواختی در فعالی

 اجرا شده است.  2117ارائه کرده که برای بیمه گران مرسوم از سال  3است. عالوه بر این، بانک نگارای مالزی، یک چهارچوب سرمایه مبتنی بر ریسک

 اندونزی 

های بیمه مرسوم در نظر گرفته ای پایین تری را در مقایسه با شرکتنهاد ناظر بیمه ای اندونزی، برای حمایت از فعالیت تکافل، الزامات سرمایه

های تکافلی در است)حداقل سرمایه الزم برای شرکت های تکافلی در مقایسه با شرکت های بیمه مرسوم پایین تر است(. اخیرا این نهاد عالوه بر شرکت

یکی از دو محصول تکافل خانواده یا عمومی را  توانند فقطکند، اما شرکت ها میهای تکافل، جهت فعالیت باجه ها نیز مجوز ارائه میمقایسه با شرکت

کرد که یک هیئت نظارت شرعی را ایجاد و همچنین وجوه اجرا گردید و شرکت ها را ملزم می 2111عرضه کنند. این نهاد از طریق اقداماتی که در یال 

 حداقل آینده در اندونزی ای بیمه ناظر نهاد احتماالًاحتماال نهاد سرمایه داران را از بیمه گذاران تفکیک کنند، فعالیت های تکافل را تقویت نموده است. 

لیات سطح سرمایه برای شرکت های تکافل را افزایش خواهد داد و طرح هایی نیز برای ممنوع کردن فعالیت باجه ها به منظور تشویق برای تاسیس عم

 تکافلی محض خواهد داشت.

 بحرین 

تکافلی منسجم آن در خاورمیانه همچنان  چهارچوب .کرد عرضه 2111سال  در را خاص، تکافل مقررات که بود خاورمیانه کشور اولین بحرین،

های تکافلی در  شرکت فعالیت برای یکسانی را زمینة که ای گونه داشته به تکافل به خنثایی رویکرد چهارچوب، شود. اینپیشرفته ترین محسوب می

کت های تکافل در مورد به کارگیری شر برای اجباری استانداردهای وضع طریق از مذکور آورد. چهارچوبمقایسه با شرکت های بیمه مرسوم فراهم می

 کند.الگوی تلفیقی، به درک مشترک از تکافل و همگن سازی در این صنعت کمک می

 

 

                                                           
1. Islamic Window. 
2. Bank Negara Malasia(Bnm). 
3. Takaful Operational Framework.. 
4. Risk- Based Capital Framework(Rbc). 
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 عربستان صعودی 

تعدادی از شرکت های تکافل، الگوهای وکالت یا تلفیقی را در عربستان، نهاد ناظر شرکت ها را ملزم به پذیرش الگوی تعاونی کرده است. در عمل، 

 گیرند. الگوهای تکافل با الگوی تصریح شده توسط نهاد ناظر تضاد ندارد.بکار می

 امارات متحده عربی 

 ترین مهمشود، عرضه شد. خوانده می 3با آنچه مصوبه شماره  2111داخلی در سال بازار برای تکافل خاص مقررات عربی، متحده امارات در

شود: این مصوبه تصریخ به تشکیل کمیته عالی فتوا و نظارت شرعی دارد که آرای الزم االجرا)فتوا( برای صنعت بیمه ارائه می ادامه در مصوبه راهبردهای

. از طرف دیگر، کندمی ممنوع را  عمومی و خانواده تکافلو همچنین شرکت های مختلط  تکافلی های باجهصادر کند. از یک طرف این مصوبه فعالیت 

داند. عالوه براینها، براساس قانون جدید، عامالن باید به هنگام کسری در صندوق تکافل، می مجاز فعالیت جهت را تلفیقی و مضاربه وکالت، الگوهای

 ها باید از تکافل اتکایی بهره گیرند نه بیمه اتکایی.قرض ارائه کنند، همچنین شرکت

تکافل در امارت متحده عربی است. اما باید دید سرعت و دقت اجرای مقررات اخیر با توجه به وجود  صنعت برای جلو به بزرگی گام جدید تمقررا

زامات تعداد زیادی شرکت های فعال چه اندازه خواهد بود. چهارچوب فوق از مقررات تکافل در مرکز مالی بین المللی دبی مستقل است. مهم ترین ال

 ضه محصوالت تکافلی در مرکز فوق عبارتنداز:عر

 قراردادها و محصوالت تبیین -

 شرعی نظارت هیئت یک تعیین -

 شریعت با سازگاری برای فرایندهایی رگیریبه کا -

 شرعی ریسک مدیریت های فعالیت نمودن برقرار -

 شود.حسابرسی موسسات مالی اسالمی وضع میپذیرش استانداردهای حسابداری و حسابرسی که توسط سازمان حسابداری و  -

 مفهوم بیمه تعاونی -8

کنند که از بیمه نباید برای استثمار و سودسازی استفاده شود و بیمه براساس اصول تعاونی اسالمی مجاز است. مفهوم فقهای اسالمی تاکید می

 بیمه تعاونی در اسالم به دالیل زیر قابل قبول تشخیص داده شده است:

ال تعاونوا علی  تعاونی براساس اعتقاد اسالمی و در اجرای روز به روز اوامر خداوند متعال برای مومنان مقدر شده است: و تعاونو عَلَی البر و التقوی و الف(

بیمه گذاران به طور فعال یگر کمک کنید و در گناه و ستمکاری به یکدیگر یاری نرسانید(؛ ب( دو شما باید در نیکوکاری و تقوا به یک) 1االثم والعدوان

هر بیمه گذار در پیروی از اصول منافع مشترک اجتماعی)تکافل(، برای کمک به آنهایی  کنند؛ پ(بین خودشان و برای مصلحت همگانی، همکاری می

گیرد که حت قرارداد هبه قرار میبنای ساختار جامعه اسالمی است؛ ت( تکافل ت این سنگ زیر پردازد.که به مساعدت نیاز دارند حق بیمه خود را   می

سرشکن کردن خسارت ها و توزیع مسئولیت براساس نظام صندوق مشترک مدنظر است؛ ث( هدف از تکافل، کسب سود بی مورد به هزینه افراد دیگر 

 شود، عامل عدم قطعیت حذف خواهد شد.نیست؛ ج( تا آنجا که به تعیین حق بیمه مربوط می

کافل(، شکلی از مشارکت و تعاونی بر مبنای مفهوم مشارکت الهام شده مورد باور مسلمانان در کارهای روزمره در اجرای منافع مشترک اجتماعی)ت

همدیگر را تقویت  ستون های آناوامر خداوند متعال است. درسنت پیامبر)ص( بیان شده است که:)رابطه مومن با مومن دیگر شبیه ساختمانی است که 

مسلم آن را در کتاب حدیث خود بدین ترتیب بیان کرده است که  ین حدیث را شیخ حدیث )البخاری( و مسلم تایید کرده اند.کنند(. او محکم می

کنند؛ اگر عضوی صدمه ببیند و اظهار ناراحتی یشان بخشنده اند و شبیه یک بدن اظهار همدردی می مومنان در محبت ها) )ص( فرمود: اکرم پیامبر

 دهد(.خوابی و تب به آن پاسخ میکند کل بدن با بی 

 عناصر اساسی بیمه تعاونی اسالمی -9

 .از نظر فقه اسالمی برای این که بیمه مجاز و مطابق با قراردادهای تعاونی شرعی باشد، باید عالوه بر سایر موارد، شرایط زیر رعایت شود

ونی اسالمی باشد و مشارکت کنندگان )بیمه گذاران( باید به این شرط توجه دهد که وظایف شرکت مطابق با اصول تعاالف( شرط تعاونی: اطمینان می 

کند که چنانچه و با آن موافقت کنند. این شرط هم چنین حق مشارکت در سود مازاد را به بیمه گذاران اعطا خواهد کرد.افزون براین، آن ها را آماده می

ت تمام خسارت ها کافی نباشد، آنان احساس مسئولیت کنند. با وجود این، اگر چنین حق عضویت )حق بیمه( آغازین در یک سال خاص برای پرداخ

 زیان هایی در برابر مازادهای آتی نادیده گرفته شود بهتر خواهد بود. 

ویژه در موضوع کند که شرکت وجوه خود را در محل هایی که از نظر اسالم حرام نیست سرمایه گذاری کند و به ب( شرط سرمایه گذاری: تصریح می

 سرمایه گذاری، از قوانین اسالم پیروی کند و به هیچ وجه وارد ربا نشود.

کنند و حق بررسی معامالت و صورت های مالی آن را کند که بیمه گذاران اختیارات کافی به هیات مدیره شرکت اعطا میپ( شرط مدیریت: بیان می

 دارند.

                                                           
  .آیه 22،سوره مائده.5
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 فل(ساختار تعاونی شرکت بیمه اسالمی)تکا -11

وم این ساختار بطورکلی بر پایه مفهوم مضاربه استوار است. شکل قانونی مضاربه از زمان های دور وجود داشته است. شکل ابتدایی و قدیمی مفه

با کند. مطابق امروزی شرکت تضامنی محدود است. عامل اصلی در قرارداد مضاربه، حق الزحمه ای است که مضارب در قبال خدمات خود دریافت می

کند.مطابق با اصول عملیات اسالمی، حق الزحمه مضاربان باید اصول عملیات اسالمی، حق الزحمه ای است که مضارب در قبال خدمات خود درایفت می

دهد، مضارب ثابت و درصدی از مازاد تجاری مورد انتظار باشد و مبلغ قطعی نباشد. اگر خرج مضاربه بیش از دخل آن باشد یا صرفا هزینه ها را پوشش 

کند. مضارب در مورد زیان حاصل مسئول نیست مگراینکه غفلت دریافتی بابت خدمات خود نخواهد داشت در حالی که رب المال کسری را تحمل می

نوع فعالیت،  تواند در خصوصکند. تنها از طریق توافقنامه شراکت است که رب المال میفاحش او اثبات شود. توافقنامه شراکت، مضارب را محدود می

از امضای شریکان تجاری و مدت توافق، به مدیر اعمال محدودیت کند و از این رهگذر آن طور که باید و شاید از منافع خود حفاظت به عمل آورد. بعد 

قید به تعهدات خاصی که برای گیرد تا در بهترین شرایط ممکن و البته با روش اقتصادی و عقالنی و متوافقنامه، کل سرمایه در اختیار مضارب قرار می

صورت او در قرارداد مضاربه وضع شده است با آزادی کامل فعالیت کند. برساس نظر فقها کسب و کار بیمه باید بر مبنای مشارکت اسالمی)تعاونی( 

سایر هزینه های عملیاتی از حق یابد و سرمایه برای جبران خسارت ها و گیرد. در واقع نقش شرکت بیمه کم وبیش تا سطح مدیر مضاربه کاهش می

 شود. به عبارت دیگر، بیمه گذاران نقش رب المال را عهده دار هستند.بیمه ها )کمک ها( تامین می
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 این به رسیدن برای.  است زندگی در احتمالی های خسارت پوشش آن، اصلی هدف که شده تشکیل بیمه کت شر اهداف همان با تکافل سازمان

 در دارد، که ی خاص اهداف به توجه با تکافل کلیت گرچه بنابراین، .است شده برده بهره کالت و و قرض هبه، مضاربه، مانند معین، عقود از هدف

 بنابراین، ؛ است شده ی بردار بهره عقود این از ای مجموعه از تأمین، هدف به رسیدن ای بر ولی گیرد، نمی قرار تنهایی به معین عقود از یکی چارچوب

 صورت بررسی با باشد. برخوردار آن، در استفاده مورد معین عقود شرایط از قرارداد و بوده دارا را قراردادها عمومی شرایط باید قرارداد، این در متعاقدان

 شوندگان تکافل و افراد به هاینه هز و ادعا بر مازاد اینکه به توجه با و نبوده رو روبه مشکلی با فقهی مسائل نظر از سازمان این که رسدمی نظر به گرفته

 به آن نمودن جایگزین نهایت، در و مرسوم بیمه کنار در تشکیالت نوع این ایجاد و طراحی البته .است نزدیکتر عدالت به معمول های بیمه از دارد، تعلق

 .است بیشتری تخصصی و فقهی تحقیق و ها شرکت این از بیشتر اطالعات نیازمند بیمه هایشرکت جای

در طول  تکافل و تکافل اتکایی هنوز صنایع نوپایی هستند، در نتیجه بسیاری از فعالیت های بیمه مرسوم در مورد آنها به کار گرفته شده است. اما

شترک میان مشارکت زمان، فعالیت ها و امورات بخش تکافل باید در درون صنعت توسعه پیدا کند به گونه ای که تسهیم متقابل ریسک و همکاری م

 کنندگان محور کار قرار گیرد. 

رود سهم تکافل از بازار، افزایش یابد. ضریب نفوذ پایین بیمه، سهم پایین تکافل در بازارها و توسعه پویای های گوناگون، انتظار میبا وجود چالش

دولت ها و همچنین وجود چهارچوب های منسجم تکافل نیز  کنند. حمایت نهادهای ناظر وعت همگی به رشد بخش تکافل در آینده کمک میاخیر صن

کند. با این وجود فرایند رشد تا رسیدن صنعت به بلوغ، آهسته و احتماال ظرف دهه آینده همراه به رشد این بخش در میان مدت و بلندمدت کمک می

فل فرایندی زمان بر خواهد بود. براساس چشم انداز کالن اقتصادی و با تغییرات خواهد بود. در این میان، افزایش آگاهی های مصرف کننده در مورد تکا

میلیارد دالر فراتر خواهد رفت. در بازارهایی که صنعت تکافل و  1از  2111تحلیل بازارهای تکافل و بیمه مرسوم، حجم سهم مشارکت تکافل تا سال 

 چشم انداز همچنان به شدت مثبت است. مالزی دررسند، انتظار براین است که رشد باالتر باشد. شرکت ها به بلوغ می

 میلیارد یک به 2111 سال تا تکافل مشارکت سهم که جایی اندونزی در باال رشد ماند. خواهد باقی آسیا شرقی جنوب در بازار ترینبزرگ همچنان مالزی

 بود. خواهد دوم مکان در عربی متحده امارت و شد خواهد خاورمیانه در بازار ترینگبزر سعودی عربستان است. انتظار مورد نیز رسید، خواهد دالر

 سهم که داریم انتظار کماکان مجموع در اما بود. خواهد جا همه از باالتر منسجم، مقرراتی چهارچوب دلیل به بحرین در تکافل سهم افزایش احتماالً

 و تکافل صنعت توسط گردید ذکر باال در که هایی چالش که صورتی در بماند. باقی درصد1 اندک سطح در مسلمان کشورهای ای بیمه بازار از تکافل

 توسعه کشورهای به تکافل آمیز موفقیت گسترش جهت .گردد برابر دو دهه پایان در دوباره تواندمی مشارکت سهم حجم گردد، برطرف ناظر نهادهای

 چندملیتی اتکایی بیمة و بیمه های شرکت مرحله این در .شود ارائه تکافل از همگنی و یکسان درک که است این بهتر ناهمگن، مسلمان جمعیت با یافته

 یافته توسعه کشورهای در دیگر رکود یک انداز چشم با همراه و باال بسیار جهانی اقتصاد در نااطمینانی حاضر لدرحا .باشند داشته مهمی نقش توانندمی

 .گردد تکافل بخش رشد کاهش به منجر تواندمی و کرده متأثر را ظهور نو بازارهای یافته، توسعه کشورهای در رکود است.

 منابع -12

  ،پایان نامه دانشگاه امام صادق )ع(، "بررسی تطبیقی نظام بیمه و تامین اجتماعی با نظام تکافلی اسالم "محمدی مهر، محمدحسن ،

 .1331تهران
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 .1331مرکزی ایران

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

8 
 

 ،تهران: نخستین همایش "صنعت تکافل: ویژگی ها، فرصت ها و چالش ها ی پیش رو "عسگری،محمد مهدی وحمید رضا، اسمعیلی گیوی ،
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