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  هاي مالی و تطبیق آن با موازین اسالمی  گذاري پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه

 
*یعباسعلی لطف  

  **دکتر محمود هوشمند

  چکیده
اي در کنـار صـنعت    دانیم در حال حاضر در دنیـاي فعلـی بیمـه و خـدمات بیمـه      هم چنان که می

اگـر چـه چنـدین دهـه از     . رود ها بشمار مـی  زاترین فعالیت شتغالتوریسم یکی از درآمد زاترین و ا

گذرد ولی در مقایسه با بعضی از کشـورها حتـی مثـل ترکیـه      ایجاد اولین شرکت بیمه در ایران می

ریـزي   گـذاري و برنامـه   تر بوده و لذا الزم است که در ایـن ارتبـاط سیاسـت    اي ما پائین سرانه بیمه

پـذیرد و از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه ایـن کـه بعضـی از مطالـب و            دقیق علمی و کاربردي انجـام 

موضوعات مطرح شده در بیمه و اصول و مبانی فقهی آن ما هم به آن اشـاره گردیـده اسـت پـس     

االمکـان تـا جـائی کـه      بهتر است که پژوهشی در زمینه تطبیق قوانین بیمه با موازین اسـالمی حتـی  

براین در این مقاله ما سعی خواهیم نمود از مقولـه بیمـه بعضـاً    بنا. باشد انجام پذیرد پذیر می امکان

اي کـه حتـی    از لحاظ تطبیق آن با موازین شرع مقدس اسالم مـورد چـالش قـرار گرفتـه، بـه گونـه      

و به تبع این مسـاله  . اند هایی از اهل تسنن آن را قمار و لذا غیر شرعی دانسته و کنار گذاشته بخش

هاي رایج در دنیا در برخـی کشـورهاي اسـالمی     نوان جایگزینی براي بیمهبحث بیمه تکافل بعاخیراً 

در ایـن مقالـه مسـئله    . تر مطرح گردیده اسـت  و در میان بعضی از مجامع اسالمی به صورت جدي

بـا  . گـردد  بیمه و جایز بودن آن و موضوع بیمه از نظر علماي معاصر در شکل فقهی آن بحـث مـی  

و تحول در صنعت بیمه کشور بـه شـناخت وضـع موجـود و تـدوین      توجه به قدمت بیمه در ایران 

کارهاي دستیابی به آن در امر تحول در صنعت بیمه کشور به شناخت وضع موجـود و تـدوین    راه
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هـاي   پرداخته خواهد شـد و در بخـش آخـر چـالش      ریزي کارهاي دستیابی به آن در امر برنامه راه

  .اساسی صنعت بیمه را بررسی خواهیم نمود

زمـان بـا    در واقع این امـر هـم   -قمري وارد فقه شد اولین بار بحث بیمه در قرن سیزدهم هجري

گیـري دربـاره ایـن موضـوع      اولین فقیهی که به موضع. هاي اسالمی رخ داد ورود بیمه به سرزمین

) 1198-1252(عابدین  معروف به ابن )مشفقی(عبدالعزیزبن عابدین  پرداخت عالم اهل تسنن محمدبن

د و از علماي شیعه اولین کسـی کـه بحـث بیمـه را مطـرح و دربـاره آن بـه اظهـارنظر پرداخـت          بو

هاي فقهـی   معاصر نیز در کتاب کاظم یزدي صاحب کتاب العروالوثقی است و سایر علماي ح مرحوم

و در پایـان بـه برخـی از آیـات     . انـد  خـود، بخشـی را بـه اظهـارنظر در بـاب بیمـه اختصـاص داده       

اشاراتی شده است و با توجه به قدمت بیمه در ایران و تحول در صنعت بیمه کشـور   کریم هم قرآن

پرداختـه خواهـد     ریـزي  کارهاي دستیابی به آن در امر برنامه به شناخت وضع موجود و تدوین راه

هـا بـا مـوازین     هاي اساسـی صـنعت بیمـه را بررسـی و در جهـت تطبیـق آن       شد و در آخر چالش

  .س تحقیقات انجام شده ارائه خواهد گردیداسالمی مطالبی براسا

  واژگان -کلید
بازارهاي مالی، عقود معهود، تمسـک بـه عمومـات ادلـه مسـتحدثه، عقـد سـفهی، قـرارداد بیمـه          

  ازصندوق مج

  

  

...................................................................................................................................................................  

  عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد*

  عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد**
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  مقدمه
منـابع بـه    ري و اختصـاص بخـش اعظـم   گـذا  در بازار مالی ایران نبود ابزارهاي متنوع سـرمایه 

آیـد،   حسـاب مـی  گذاري در دنیـا بـه    ها، که از جمله ابزارهاي پر ریسک سرمایه سهام عادي شرکت

بازار سرمایه را با مشکالتی مواجه کرده است؛ از جمله مشکالتی که به حـوزه بررسـی ایـن مقالـه     

هـاي   هرچنـد در سـال   .اسـت  گذاري شود، نبود ابزارهاي مناسب پوشش ریسک سرمایه مربوط می

گذشته تحقیقاتی درباره ابزارهاي مشتقه صورت گرفته است، به دلیـل وجـود مشـکالت سـاختاري     

برخی از این ابزارها با موازین فقهی، عمالً تنوعی در ابزارهـا مشـاهده   بازار سرمایه و عدم تطابق 

ر سـرمایه باعـث رشـد و    ها بـه سـمت بـازا    در مقاطعی خاص، هجوم سرمایهبنابراین،  نشده است؛

شود، اما به دلیل نبود ابزارهاي پوشش ریسک، به محض بروز برخـی اتفاقـات    این بازار میرونق 

گیـرد   سیاسی و اقتصادي و جو روانی حاکم بر بازار سرمایه، سرعت خروج سرمایه از بازار مـی 

اي نیـاز   ان غیـر حرفـه  گذار شوند بنابراین، سرمایه گذاران زیادي متحمل ضرر و زیان می و سرمایه

کسـب سـود مناسـب و متعـارف، از      هایی مطمـئن دارنـد کـه از آن طریـق بتواننـد ضـمن       به محمل

  .گذاري برخوردار باشند هاي مناسبی نیز براي ریسک سرمایه پوشش

هاي جدیدي به منظـور جـذب    هاي بیمه همواره به دنبال معرفی ابزارها و روش از طرفی شرکت

گذاري مشاع در ادبیات مالی دنیـا، کـه بـه     هاي سرمایه ظهور صندوق. لف هستندافراد با عالیق مخت

هـاي بیمـه را بـه     را به سمت خـویش جـذب کردنـد، شـرکت     گذاران سرعت بخشی از منابع سرمایه

  .ها، سوق داد اي بر مبناي این صندوق سمت معرفی ابزار جدید بیمه

م تـا اواخـر   1960هاي پایانی دهه  در سال اي بیمه -گذاري نخستین شکل از قراردادهاي سرمایه

ایـن قراردادهـا پـس از آن بـه کشـورهایی نظیـر اسـترالیا و        . در بریتانیا رواج یافـت . م1970دهه 
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در .  جا فعالیت چشـمگیري داشـتند، راه یافـت    هاي بیمه بریتانیایی در آن آفریقاي جنوبی که شرکت

رهاي اروپـایی اشـکال مختلفـی از قراردادهـاي     سایر کشوها از جمله ایاالت متحده، کانـادا و کشـو  

تـوان ایـن قراردادهـا را بـه دو      هاي مالی وجود دارد، اما به طور کلـی مـی   گذاري مرتبط با سرمایه

 .Hardy(قراردادهاي مبتنی بر شاخص سهام و قراردادهاي بیمه حسـاب مجـزا   : تقسیم کرددسته 

2003,p.6 (گذاري مالی، تفاوت این دو دسـته   ا بیمه سرمایهدر ادامه، پس از توضیح انواع قرارداده

  .کلی از قراردادها مشخص خواهد شد

  بازارهاي مالی و سرمایه
هاي خریـد و فـروش وجـوه اعـم از اعتبـار       باشند که در آن مکان هایی می بازارهاي مالی، مکان

شـود،   یبانکی، وجه اوراق بهـادار و سـهام و بـه تقابـل عرضـه و تقاضـا در ایـن حیطـه انجـام مـ          

بازارهاي مالی مانند بازار کاالهاي تولیدي و مصرفی نیستند که در آخرین مرحله معمـوالً پوشـش   

شـوند کـه از    بازارهـا را شـامل مـی   هـا طیفـی از    گیرند، آن اي را در برمی اي، شهري یا منطقه محله

. گیرنـد  ا مـی جـ  آندر انـد،   بازارهاي بسیار کوچک روستایی گرفته تا بازارهاي مالی جهان مشـمول 

جـا   و در آن هاي مالی یـک اقتصـاد را در خـود جـاي داده     بازارهاي مالی حجم وسیعی از سرمایه

دهی و به  اندازها، وام انداز کردن، واگذاري پس هاي پس این بازارها، انگیزه. آورند تحت کنترل درمی

ور متشـکل صـورت   در ایـن بـازار دو نـوع فعالیـت بـه طـ      . دهنـد  ها را شکل می سرمایه کار گرفتن

  :پذیرند می

در . گـرددد  شوند در برمی هاي اصلی، خرید و فروش اوراق بهادراي را که منتشر می فعالیت -1

رانـت نیازمنـد پـول و سـرمایه، بـراي دسـتیابی بـه نیـاز خـود، بـه تـالش             گـذا  این بـازار سـرمایه  

  .پردازند می
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اوراق بهادار موجـود یـا اوراقـی کـه     مقابل هاي فرعی، عبارت است از مبادله پول در  فعالیت -2

گـذاري خـود را بـه     تواند قرضه یـا سـرمایه   در این نوع فعالیت وام دهنده می. قبال منشر شده است

  .پول تبدیل کند

  :شوند به طور کلی بازارهاي مالی به دو قسمت تقسیم می

  بازارهاي مالی بلند مدت یا بازار سرمایه -1

: زار پول، این بازارها خـود شـامل زیـر بازارهـایی هسـتند نظیـر      بازار مالی کوتاه مدت یا با -2

به منظور درك بهتـر مطالـب مطروحـه    ... بازارهاي اوراق قرضه و اوراق بهادار، سنتی، موازي و 

  .نشان داد) 1(توان در قالب تصویر  فوق این بازارها را می

  )رهاي پولی و سرمایهبازا(بازارهاي مالی از دو بعد کوتاه مدت و بلند مدت ) 1(تصویر 

 

 بازار مالی بلند مدت بازار مالی کوتاه مدت

بازار اوراق قرضه 
 و اوراق بهادار

ــازار ســایر داد و  ب
 ستدهاي بلند مدت

 بازار سنتی

 بازار موازي

بنگاه:کارگزاران  

اي انتشار سهام واسطه  

نکاوراق بهادار با  

)وثیقه(سایر اسناد بدهی بلند مدت   

ساختمانیانجمن   

 شرکت بیمه

 بنگاه معامالت امالك یا وکال به عنوان واسطه

»بازار پول« »بازار سرمایه«   
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  هاي بیمه و بازار سرمایه شرکت
گذاران را کـه بـه صـورت ذخـایر فنـی در اختیـار دارنـد بـه عنـوان           هاي بیمه وجوه بیمه شرکت

ایـن  . کننـد  مـی  گـذاري  هاي مناسب اقتصادي سـرمایه  گیرند و در فعالیت دارایی سودآور به کار می

گـذاران را در موسسـات صـنعتی یـا      نوان موسسات مالی، وجوه متـراکم شـده بیمـه   ها به ع شرکت

در بازارهـاي بـزرگ،    گـذاري کننـد   توانند سـرمایه  بازرگانی متعلق به دولت یا بخش خصوصی می

اي و نیز کسب ازر خارجی که موجـب بهبـودتر از    صنعت بیمه در توسعه بازارهاي مالی وسرمایه

  .توانند ایفا کنند اقتصادي است، مشارکت مستمر و موثري می ها در شرایط رکود پرداخت

گـذاري   هـاي سـرمایه   انتخـاب پـروژه  . چه حایز اهمیت اسـت  هاي بیمه آن بدین ترتیب در شرکت

. اي اسـت  ها تابع عوامل پیچیـده  گذاري در این سازمان گیري در زمینه سرمایه تصمیمچرا که . است

د هم زمان به سه عامل سوددهی، قابلیت تبدیل یا دسـتیابی بـه   گذاري از یک سو بای مدیران سرمایه

هـا از   داشته باشند و از سوي دیگر منابع مالی این شـرکت نظر   نقدینگی و اطمینان از اصل سرمایه

عـالوه  . اي اسـت  هاي ویژه گذاري داراي خصوصیت اري از قابلیت استفاده در سرمایهنظر برخورد

گـذاران و لـزوم اعمـال     خایر فنی با توجه به تعلق این ذخایر به بیمـه گذاري از محل ذ براین سرمایه

هـاي   هـاي بیمـه بـه تبـع مقـررات و محـدودیت       نظارت و کنترل بر وضعیت مالی و نقدینگی شرکت

گذاري به لحاظ نوع اهمیت مطروحه فوق به سـه روش صـورت    به طور کلی سرمایه. خاصی است

  :پذیرد می

خریـدن سـهام،   گذار بایـد بـراي    رض استوار است که یک سرمایهروش اصولی، که بر این ف -1

  .وضع اقتصادي کشور، وضع صنعت مربوط و وضع یک شرکت را تجزیه و تحلیل کند

روش فنی، که بر این فرض استوار است که از طریق مطالعـه رفتـار قیمـت و حجـم معاملـه       -2

  .ها را تعیین کرد توان قیمت آینده آن میسهام در گذشته، 
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وجـود کـارایی در بـازار سـرمایه و     : روش جدید پورتفوي اوراق بهادار، کـه برسـه فـرض    -3

با توجه بـه  . (تک سهام مردم استوار است وجود اطالعات مربوط به بازار و امکان دسترسی به تک

سهام در هر لحظه با لحظه دیگر هیچ ارتباطی نـدارد و اصـطالحاً   کارایی بازار و این نکته که قیمت 

اطالعـات بـه مـردم    . هـاي آتـی ممکـن نیسـت     بینی قیمـت  یر قیمت سهام کامالً مستقل است، پیشتغی

در ایـن   ).تواند به طور مرتـب بـازده اضـافی بـه دسـت آورد      رسد و به طور کلی هیچ کس نمی نمی

بر این باورند که حریف بازار نخواهند شـد لـذا انـواع اوراق بهـادار خواهنـد      گذارن  شرایط سرمایه

  .ها با متوسط بازده بازار برابر شود تا بازده آنخرید 

بینی دقیقی ندارند، فلسفه اصلی مبتنی بر خرید و نگهـداري سـهام خواهـد     جا که آنان پیش از آن

هاي غالب و دقیق اقتصـادي نیـز وجـود     گذاري تئوري قالب در بحث سرمایه و سرمایهدر این . بود

هـاي   سـو کـردن رونـد بـازده     گونگی نزدیک کـردن و هـم  بهینه و چگذاري  بر امر سرمایهدارند که 

چه در این شرایط حایز اهمیت اسـت   آن. دهند میهاي به این مسیر را ارائه  گذاري حاصل از سرمایه

هـاي   دنبال کند تا به عنـوان تئـوري  گذاري باید سه هدف را  باشد که هر تئوري سرمایه این نکته می

  : قابل استفاده و مطرح به شمار آید

  به دست آوردن اصل سرمایه یا ایمنی -1

  گذاري کسب حداکثر بازگشت سرمایه یا بازده سرمایه -2

  ایجاد تبادل بین ریسک و بازده -3

در این قالب اصل ایمنی سرمایه در محدوده ثبات قیمت بازار یا قابل تبـدیل شـدن اوراق بهـادار    

در قالب ثبات قـوه خریـد و ارتبـاط آن بـا     البته بخشی از این اصل نیز . گیرد قرار میمورد بررسی 

تعریف این اصـل تحـت عنـوان ثبـات ارزش بـازار محاسـبن       . تنوع قابل تجزیه و تحلیل استاصل 

گـذاري بـه نحـو مطلـوب شـکل       آن سـرمایه اي را در برخواهد داشـت و براسـاس    ملموس و ساده

ابع شرایطی چون، بهبـود پـذیري   ها عموماً ت ثبات ارزش بازار و اطمینان و رابطه میان آن. گیرد می
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گـذاري در بلندمـدت    پولی، وجود تنـوع و اطمینـان در سـرمایه    ناصل ایمنی سرمایه، وجود اطمینا

  .است... وجود بسیار کمی داشته باشند و احتمال 

هـاي تجــاري   اي چـون، طبیعـت بازگشـت سـرمایه، نـوع فعالیـت       بازگشـت سـرمایه نیـز مسـئله    

اهمیـت  ... دارایـی و درآمـد جـاري و      ی افزایش قیمت یا افزایش ارزشبین گذاري شده، پیش سرمایه

هـاي   گذاري دارایی سرمایه مطرح و جزو مدل در مورد رابطه بین ریسک و بازده، مدل قیمت. دارند

  .مسلط است

  هاي بیمه گذاري شرکت هاي سرمایه روش
شـود کـه بـا     فتـه مـی  آن دسـته از قراردادهـایی گ  هاي بیمه بـه   گذاري شرکت هاي سرمایه روش

ــه و ســرمایه  ــاي بیم ــب قرارداده ــه  ترکی ــذار در ســود حاصــل از   گــذاري، ضــمن مشــارکت بیم گ

گـر   ها، به بیمه گذاري، بخشی از ریسک را در قبال دریافت حق بیمه و هزینه مدیریت دارایی سرمایه

هـاي   گـذاري  هاي بیمه وجـود دارد کـه بـا سـرمایه     رداد اصلی در شرکتاپنج نوع قر. کنند منتقل می

  :این قراردادها عبارتنداز. مالی در ارتباط هستند

  کانادا؛ -قرارداد بیمه صندوق مجزا -

  بریتانیا؛ -)ULI(گذاري  بیمه مبتنی بر واحدهاي سرمایه -

  ایاالت متحده؛ -مستمري متغیر -

  ایاالت متحده؛ -مستمري مبتین بر شاخص سهام -

  )Hary,2003,p.5(آلمان  -قرارداد بیمه مرتبط با سهام -

تر، سه قـراردا نخسـت در گـروه قراردادهـاي بیمـه حسـاب مجـزا و دو         بندي کلی در یک تقسیم

هرچنـد هـر یـک از ایـن     . گیرنـد  دسته اخیر در گروه قراردادهاي مبتنی بر شاخص سهام قرار مـی 

بودن ریسـک   ها این است که به دلیلی باال قراردادها سازو کار متفاوتی دارند، وجه اشتراك همه آن

گر بـه بیمـه کـردن سـهم یـا سـایر        ها، در هیچ یک از این قراردادها بیمه گذاري در تک سهم سرمایه
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بلکه همواره صندوق یا سـبدي از اوراق بهـادار را بیمـه    پردازد  اوراق بهادار به صورت منفرد نمی

  .کند می

  قرداد بیمه صندوق مجزا
صـندوقی اسـت مرکـب از    «و بـه معنـاي   » segregated fund«معادل اصـطالح  » صندوق مجزا«

انجمـن  (» شـود  هاي شرکت بیمه نگهـداري مـی   هاي مالی که به صورت مجزا از سایر دارایی دارایی

 -گــذاران و شــرکت بیمــه طــی قــراردادي آن را بــه ســرمایه ) م1999گــذاران بیمــه کانــادا،  قــانون

  .کند گذاران، واگذار می بیمه

ه دریـافتی از  مـ اردادي اسـت کـه طـی آن شـرکت بیمـه، حـق بی      قر» قرارداد بیمه صندوق مجزا«

هـا دربردارنـده نـوع خاصـی از اوراق      کـه هریـک از آن   -گذار را در یک یا چند صندوق مجـزا  بیمه

گـذاري و   سرمایه -است... بهادار از قبیل سهام، اوراق قرضه، اوراق مشتقه، ابزارهاي بازار پول و 

در قبـال ایـن   . کند بیمه پرداختی را تضمین می خشی از اصل حقطی قراردادي بازپرداخت تمام یا ب

. شـود  ه و هزینه مدیریت صندوق، از مبالغ پرداختـی توسـط مشـتري کسـر مـی     متضمین، هزینه بی

» مجـزا «ها براي عملیات جاري خود استفاده کند و درواقـع نـام    تواند از این دارایی شرکت بیمه نمی

گـر   هـاي بیمـه   هاي دریافتی در صندوقی جـدا از دارایـی   ق بیمهاز این جهت انتخاب شده است که ح

ها نیز اغلب جدا و در اختیار مدیرانی خـارج از   که مدیریت این صندوق ضمن آن. شوند نگهداري می

  )Hardy, 2003, p.12(شرکت بیمه است 

ه کـاربرد عبـارت بیمـ   . نامنـد  نیـز مـی  » قراداد بیمه شخصی متغیـر «مجزا را  قرادادهاي صندوق

شخصی به این دلیل است که قراردادهـاي مزبـور عـالوه بـر دارا بـودن سررسـیدهاي مشـخص،        

استفاده از کلمه متغیر نیز بـه ایـن دلیـل اسـت کـه منـافع       . گذار نیز هستند مبتنی بر زندگی فرد بیمه

گـذار بـا توجـه بـه عملکـرد صـندوق مجـزاي انتخـاب شـده توسـط وي، بـه عنـوان صـندوق               بیمه

  )Yong, 2004, p.5(کند  ، تغییر میگذاري سرمایه
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  تاریخچه
بـه   -هـاي مشـاع   یعنی از زمـان پیـدایش صـندوق    -م1960هاي دهه  هاي مجزا از سال صندوق

بـه    بـوده . م2000و ابتـداي  . م1990هاي پایـانی دهـه    ها در سال اند، اما رشد عمده آن وجود آمده

 16هـاي مجـزا در کانـادا از     وقهـاي صـند   ارزش دارایـی . م2002 -1998هاي  نحوي که طی سال

  .لیارد دالر رسیده استیم 86میلیارد به 

  ساختار اجرایی قرارداد
بیمه ) کارمزد(گذار پس از کسر هزینه  اختی بیمههاي پرد در یک قرارداد صندوق مجزا، حق بیمه

ا مشـتقه و یـ   تواند مختص سهام، اوراق قرضه یا اوراق شود که می گذاري می در صندوقی سرمایه

هزینه مدیریت صندوق با توجه به اوراق بهادار موجود در آن متفاوت اسـت  . ها باشد ترکیبی از آن

» نـرخ هزینـه مـدیریت   «شود که به آن  گذاري بیان می اما معموال براساس درصدي از حجم سرمایه

اي از حسـاب مشـتریان کسـر     این هزینه معموال به صـورت دوره ) Hardy, 2003, p.15(گویند  می

  .شود می

در ابتـداي دوره  . شـود  گـذاري مـی   جا که سرمایه افراد متعددي در یـک صـندوق سـرمایه    از آن

او و بـا  به هر فرد با توجـه بـه سـرمایه    . شود قرارداد، هر صندوق به واحدهایی فرضی تقسیم می

گـذاري واحـدهاي    ارزش. یابـد  مـی  توجه به قیمت روز هر واحد، تعدادي از این واحدها اختصـاص 

هـا و طبـق فرمـول ذیـل صـورت       رضی صندوق مجزا نیز معموال براساس ارزش خالص دارایـی ف

  گیردژگ می

U

m
U N

EVMNAY 


.  

ها ارزش خالص دارایی=   

به ازاي هر واحد   

)ارزش پایاین اوراق بهادار موجود در صندوق در هر روز - هاي عملیاتی و مدیریتی هزینه(  
 تعداد واحدهاي صندوق
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تواند بـا روز دیگـر متفـاوت باشـد، امـا       بنابراین، ارزش یک صندوق مجزا در پایان هر روز می

گذاران، در پایان هر سـال و بـر مبنـاي تعـداد واحـدهاي متعلـق بـه         یهمعموال سود و یا زیان سرما

  .شود محاسبه میها  آن

نمودار ذیل به صورت خالصه جریان وجـوه نقـد یـک قـرارداد بیمـه صـندوق مجـزا را نشـان         

  ).ش1385پور،  تقی(دهد  می
  

 
  ندوق مجزاجریان وجوه نقد در یک قرارداد بیمه ص - 2نمودار

کند که بخشی از آن به عنوان هزینه بیمه در اختیار شـرکت   اي را پرداخت می گذار، حق بیمه بیمه

در طـول مـدت   . شـود  مـی  گـذاري  گیرد و بخش دیگـر آن در صـندوق مجـزا سـرمایه     بیمه قرار می

اضـافه ارزش  . شـود  هاي مدیریت صندوق از محـل بـازدهی صـندوق برداشـت مـی      قرارداد، هزینه

در سررسید قـرارداد، ارزش روز صـندوق   . شود گذاري می جاد شده در صندوق، مجدداً سرمایهای

)گذار هسرمای(گذار  بیمه  

 کل حق بیمه

 رشد صندوق

)گذار سرمایه(گذار  بیمه  

)گذار سرمایه(گذار  بیمه  

 هزینه بیمه

 صندوق مجزا

دیریتمهزینه   

 مدیریت صندوق

روز صندوق و یا ارزش  ارزش  
گذاري، در صورت اسمی سرمایه  

گذار فوت بیمه  

 حق بیمه مخصوص
گذاري سرمایه ارزش روز صندوق در  

یا ارزش  سررسید و
گذاري اسمی سرمایه  
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گذاري انجام شده در صندوق، هر کـدام کـه بیشـتر باشـد، مـالك       و یا ارزش تضمین شده سرمایه

گذار، قبـل از سررسـید قـرارداد،     چنین، در صورت فوت بیمه هم. گیرد گذار قرار می پرداخت به بیمه

گذاري انجام شده در صـندوق، هـر کـدام کـه      وز صندوق و یا ارزش تضمین شده سرمایهارزش ر

  .گیرد گذار قرار می بیشتر باشد، مالك پرداخت به ذي نفع مشخص شده توسط بیمه

  منافع قراردادهاي بیمه صندوق مجزا
ردارد گذاران خـرد، منـافعی را در بـ    هاي مجزا، به ویژه براي سرمایه گذاري در صندوق سرمایه

ــندوق     ــا ص ــه ب ــرارداد را در مقایس ــن ق ــت ای ــه مطلوبی ــرمایه  ک ــاي س ــایر   ه ــاع و س ــذاري مش گ

خـرد و   گـذاران   گـذاري بـراي سـرمایه    دهـد، امکـان سـرمایه    هاي مشابه افزایش مـی  گذاري سرمایه

هــاي مــدیریت صــندوق بــا توجــه بــه تجمــع  اي بــه هــر میــزان ســرمایه، تســهیم هزینــه غیرحرفــه

دد در یک صندوق مجزا، قابلیت نقد شـوندگی بـاال در صـورت تمایـل بـه فسـخ       گذاران متع سرمایه

اجازه تجدید خودکار یا داوطلبانه قـرارداد در صـورت   . اند قرارداد و بیمه کاهش ارزش از آن جمله

طبـق ایـن   . گـذاران اسـت   هاي صندوق نیز از جمله منافع ایـن قراردادهـا بـراي بیمـه     افزایش دارایی

سال از انعقـاد   7یا  5، 3، 1هاي مشخصی، مثالً  شود که در زمان ر اجازه داده میگذا شرط، به بیمه

ها ایجاد شده باشد، قرارداد خـود را   گذاري اي براي سرمایه قرارداد و در صورتی که ارزش افزوده

در ایـن صـورت، هزینـه بیمـه براسـاس ارزش جدیـد       . هـا تجدیـد کنـد    براساس ارزش روز دارایی

شـود و سررسـید قـرارداد نیـز از روز تجدیـد قـراداد مـورد محاسـبه قـرار           مـی  قرارداد محاسبه

قـرارداد   محافظت از دارایی در برابر بسـتانکاران بـا توجـه بـه محصـور بـودن در قالـب       . گیرد می

  )Cheveldayoff,2004,p.3( اي نیز از جمله این منافع است  بیمه

هاي بیمه، فرصـت مناسـی در    براي شرکت از طرفی، این قراردادها عالوه بر درآمدزایی مناسب

تر کنند و ریسـک خـود    اي خود را متنوع دهند تا سبد قراردادهاي بیمه ها قرار می اختیار این شرکت

  .را کاهش دهند
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ها، بـا اسـتفاده از مـدیران و     گذاري تر شدن سرمایه اي از دیدگاه بازار سرمایه نیز، به دلیل حرفه

گـذاري ایـن    سـرمایه هاي مجزا، و نیز به دلیل ماهیـت بلندمـدت    دوقکارشناسان خبره در اداره صن

  .توانند نقش موثري در کنترل نوسانات بازار سرمایه داشته باشند قراردادها می

  گر مخاطرات صندوق مجزا براي بیمه
در سررسید یـا  (هاي مجزا  هاي انجام شده درباره صندوق در شرایط سخت بازار سرمایه، بیمه

  گر به دنبال دارند،  ، مخاطراتی را براي بیمه)تدر صورت فو

افتـد، شـواهد    وضعیت افت بلندمـدت کمتـر اتفـاق مـی    گرچه در بازارهاي مالی : ریسک فجایع -

حاکی از آن است که در صورت وقوع چنین امـري، افـت بـازار بسـیار جـدي اسـت، شـرکت بیمـه         

در (گــذاران  ن را بـه بیمـه  مجبـور اسـت تفـاوت بـین ارزش روز صــندوق مجـزا و ارزش اسـمی آ      

چـه ایـن تفـاوت     حال چنـان . پرداخت کند )گذار در صورت فوت بیمه(ها  نفعان آن و یا ذي) سررسید

کننـد، زیـاد    ها فوت می رسند، یا صاحبان آن ه و تعداد قراردادهایی که به سررسید میقابل مالحض

  ).م2001ي مودي، گذار خدمات سرمایه(شود  باشد، شرکت بیمه دچار ریسک سنگینی می

توانند ریسک یـاد   هاي مجزا می هاي بیمه فروشنده صندوق شرکت: »محدودیت بیمه مضاعف« -

ــد   ــا قراردادهــاي بیمــه مضــاعف، پوشــش دهن ــا شــرکت. شــده را ب ــز   ام هــاي بیمــه مضــاعف نی

ه هـاي بیمـه ایـن گونـ     اند و یا این که نرخ ها قائل شده هایی را براي بیمه کردن این شرکت محدودیت

  ).م2001گذاري مودي،  خدمات سرمایه(اند  ها را افزایش جدي داده شرکت

هـاي   سـال هاي مجـزا ابزارهـایی هسـتند کـه در      جا که صندوق از آن: »مشکل پوشش ریسک« -

اند، در حال حاضر، ابزارهاي مناسبی در بازار سـرمایه بـراي پوشـش     اخیر گسترش فراوانی یافته

طراحی چنین ابزارهایی نیاز بـه زمـان دارد   . اي مجزا وجود ندارده ریسک بازار مرتبط با صندوق

  ).م2001گذاري مودي،  خدمات سرمایه(دهد  و در بلندمدت رخ می
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به طور در طول زمان و هنگامی که : »زمان قراردادها براي صنعت بیمه خطر سررسید شدن هم« -

یابـد   ، این احتمال افزایش میدشو هاي مختلف منعقد می مرتب قراردادهاي صندوق مجزا در شرکت

زمان و یا با اختالف زمانی اندك بـه سررسـید خـود     هاي مختلف به طور هم که قراردادهاي شرکت

هـاي خـود، عـالوه بـر صـنعت       گذاري براي دریافت سـرمایه  سرمایه برسند، در این صورت هجوم

ــ   بیمــه، مــی ــا خطــر عرضــه ناگهــانی ســهام مواج ــز ب ــد بــازار ســرمایه را نی ــد توان خــدمات (ه کن

  ).م2001گذاري مودي،  سرمایه

  :هاي بیمه داراي اهداف بشرح زیر هستند شرکت
  هاي بیمه گذاري شرکت هاي سرمایه هدف
هاي بیمه انتخاب شـود کـه درآمـدي بـا      گذاري توسط شرکت هایی از سرمایه ثبات، باید زمینه -

وراق قرضـه دولتـی، شـرکتی و    ثبات و مشخص را در برداشته باشد، براي ایـن منظـور معمـوالً ا   

  .تري دارند شوند که بازده بسبتاً با ثبات هاي بیمه انتخاب می از طرف شرکت رهنی

هـا بـه طـور کـامالً      هاي شرکت بیمه در جهت امنیت رسمی سـرمایه  گذاري امنیت، باید سرمایه -

امنیـت   گـذاري کـه   در این خصوص بهترین تضمین و توجیه سـرمایه . مشخص توجیه داشته باشند

  .دارد، از طرف دولت باید تضمین امنیت شود

هاي بیمه باید زیان ناشی از عملیات فنـی را   گذاري شرکت سودآوري، سود حاصل از سرمایه -

  .هاي بیمه قرار گیرد پوشش دهد و حتی مبالغی از آن به طور مانده در اختیار شرکت

علـت ایـن امـر    . هاي بیمـه اسـت   ر شرکتترین مسائل وجود د نقدینگی، نیاز به نقدینگی از مهم -

هـاي بیمـه    در شـرکت .بیمه است  ها به وجوه نقد در شرکت بینی شرکت احتیاج مبرم و غیرقابل پیش

ریزي که قابلیت نقـد شـدن سـریع داشـته      توان ذخایر خود را به طور برنامه براساس ضرورت می

ستفاده کرد کـه ضـمن تضـمین امنیـت     باشند و یا این که از سپرده ثابت، اوراق قرضه کوتاه مدت ا

  .گذاري، داراي سودآوري مشخص و قابلیت نقدینگی خوبی هستند سرمایه
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هاي بیمه، برحسـب توزیـع نسـبی مشـتریان      دوره زمانی، معموال قسمتی از احتیاجات شرکت -

هـا در مقایسـه بـا     گـذاري ایـن شـرکت    متوسط دوره زمانی سـرمایه . آن، عایدات در بلندمدت است

  .گذاران عموماً باالتر است ر سرمایهسای

خود ملزم به گریـز    هاي بیمه با توجه به ماهیت فعالیت ریسک پذیري و ریسک گریزي، شرکت -

هـاي   هاي باال هستند واین مورد حتی توسط قوانین و مقررات دولتـی نیـز بـراي شـرکت     از ریسک

بهـره و اصـل معمـوال اوراق     هاي بیمه براي گریز از ریسک عـدم پرداخـت   شرکت. شود تحمیل می

کننـد تـا بخشـی از     کنند و آن را تا آخرین روز سررسید نگهـداري مـی   قرضه مطمئن خریداري می

  .هاي شرکت باشد پورتفوي به صورت ثابت، ضامن فعالیت

  :گذاري باید مدنظر قرار گیرند عوامل مهمی که براي سرمایه
در عملیـات  . تـوازن مـالی در شـرکت باشـد    هاي بیمه باید در جهت ایجـاد   گذاري شرکت سرمایه

هـاي اساسـی محسـوب     گري سه عامل سودآوري، تضمین مالی و نقـدینگی مطلـوب از هـدف    بیمه

عمومـاً بـدین گونـه    (دیگري انجام گیرد   ها باید به هزینه نیل به یکی از آن که جا شوند ولی از آن می

  .کند یهاي متضادي روبرو م ظاهراً با هدف راگران  ، بیمه)است

گـذاري بیشـتر نیـز متضـمن      شود و بـازده سـرمایه   نقدینگی سبب کاهش سودآوري می افزایش

هاي بیمه بـراي اتخـاذ تصـمیم بهینـه بایـد عـواملی را در        لذا شرکت. هاي مالی است کاهش تضمین

سـاختار  : این عوامـل عبارتنـداز  . ها حساس باشند گذاري مدنظر قرار دهند و روي آن جهت سرمایه

هـاي قابـل پرداخـت،     هـا، تعـدد و میـزان خسـارت     ها و پرداختـی  ، وضعیت جریان دریافتفويپورت

المللـی بـر بازارهـاي     قوانین حاکم و درآمد حق بیمه، ساختار بازار سرمایه، تاثیر عملیات مالی بین

  .اجتماعی و اقتصادي حاکم بر بازار بیمه و سرمایه -داخلی، مسائل سیاسی
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  هاي بیمه ر شرکتگذاري د مدیریت سرمایه
گذاران قسمتی از وجوه حاصـل از   هاي بیمه براي تامین بیشتر جبران خسارت مالی بیمه شرکت

هـا از طریـق زیـادي     گـذاري  ایـن سـرمایه  . کننـد  گـذاري مـی   اي خود را سـرمایه  فروش خدمات بیمه

هـاي   مامی راهگذاري انتخاب شق  یا شقوقی از بین ت تواند انجام شود که وظیفه مدیریت سرمایه می

رو اسـت بـه طـور کلـی       گذاري که مدیریت بـا آن روبـه   هاي سرمایه راه. گذاري ممکن است سرمایه

  :عبارتنداز

با ریسک زیـاد و یـا    گذاري گذاري در اوراق بهادار، سرمایه گذاري کوتاه مدت، سرمایه سرمایه«

هـایی چـون مـدت معقـول      خاصـیت هاي فـوق بـراي توجیـه انجـام بایـد       اما هر یک از راه »...کم و 

زیاد .. هاي مالی، تجاري و  ریسک(بازگشت، نقدشوندگی موثر در شرایط مختلف، کم ریسک بودن 

  .باشند) نباشد

  هاي بیمه در بازار سرمایه ایران اري شرکتگذ بررسی حجم و بازده سرمایه
  وجوه شرکت بیمه

هـا، ذخـایر و سـایر     دوختـه هـاي تولیـدي، سـرمایه، ان    هاي بیمه برخالف سایر شرکت در شرکت

هـاي   شود بلکه سرمایه و اندوخته نمی... منافع وجوه صرف ایجاد و یا خرید تاسیسات، تجهیزات و 

خو د را به صورت مختلف مانند نگهداري سپرده ثابت، خرید اوراق قرضه دولتـی، خریـد اوراق و   

ــرکت ــهام ش ــا مشــارکت در    س ــان و ی ــه کارکن ــی و وام ب ــت وام رهن ــا، پرداخ ــرح ه ــایر ط ــا  س ه

ها از عوامل مهـم اعتبـار یـک شـرکت بیمـه در       به طور کلی سرمایه و اندوخته(گذاري کنند  سرمایه

  ).جهت تضمینی براي حقوق بیمه گذاران است

  هاي صنعت بیمه در بازارهاي سرمایه گذاري آثار و جایگاه سرمایه -2بخش 
  هاي بیمه گذاري شرکت منابع سرمایه

بیمه بـراي فـروش بیمـه و تعهـد جبـران خسـارات در آتیـه نیـاز بـه           وجود شرکت، یک شرکت

شـود کـه منـابع     هاي بیمه ایجاد مـی  اي زیادي ندارد و لذا این امکان براي شرکت هاي سرمایه هزینه
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هـاي   هاي مختلف مانند نگهداري سپرده ها را به صورت اي خود از قبیل سرمایه و اندوخته غیر بیمه

هـا، پرداخـت وام رهنـی و وام     دولتی، خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ثابت، خرید اوراق قرضه

  .گذاري کنند هاي سرمایه به کارکنان و یا مشارکت در سایر طرح

، دریافت حق بیمه براي تمام یا الاقل قسـمتی از مـدت بیمـه در حـال،     )ذخایر فنی(اي  وجوه بیمه

وه فاصله زمانی بین تاریخ ایجـاد خسـارت   چنین وج براي ارائه خدمات ماي احتمالی در آینده و هم

  .شود هاي بیمه می و تاریخ پرداخت و تصفیه آن، موجب ایجاد ذخایر فنی در شرکت

گذاران و لـزوم اعمـال    گذاري از محل ذخایر فنی نیز با  توجه به تعلق این ذخایر به بیمه سرمایه

هـاي   مقـررات و محـدودیت   هـاي بیمـه، تـابع    نظارت و کنترل بر وضعیت مـالی و نقـدینگی شـرکت   

) ذخـایر فنـی  (هـاي بیمـه    در ایران براساس مصوب شوراي عالی بیمه ذخایر شرکت. خاصی است

  :شامل اقالم زیر است

  .هاي عمر زمانی و غیر زندگی جبران خطرهاي جاري در بیمهبراي   ذخایر حق بیمه -

  غیر زندگیهاي عمر زندگی و  ها در بیمه ذخیره ریاضی براي پرداخت مستمري -

  .هاي عمر زمانی و غیر زندگی گذاران در منافع بیمه ذخیره مشارکت بیمه -

هاي غیر زندگی براي پرداخـت خسـاراتی کـه اعـالم      هاي معوق در مورد بیمه ذخیره خسارت -

  .شده است

هاي غیر زندگی که براي استرداد حق بیمه به علـت فسـخ یـا     ذخیره بازگشت حق بیمه در بیمه -

  .شد ها منظور می قلیل حق بیمه بعد از دوره مالی در حسابابطال ت

  هاي غیر زندگی هاي عمز زمانی و بیمه ذخیره فنی تکمیلی براي تقویت سایر ذخایر فنی بیمه -

  .آمیز طبیعی ذخیره خطرهاي حوادث طبیعی براي مقابله با خطرهاي فاجعه -

سال مالی تعهـدات خـود را در ارتبـاط    هاي بیمه در پایان هر  عالوه بر ذخایر معمول در شرکت

هاي مقتضی نشده  نیز خسارتی را که تحقـق یافتـه ولـی پرداخـت نشـده اسـت        نامه با پوشش بیمه



 19

بـدین ترتیـب   . کننـد  ها منظور مـی  کنند و ذخایر الزم از این بابت را در حساب برآورد و ارزیابی می

هاي بیمه در مـورد تعهـدات    است که شرکتانواع ذخایري   اي، مجموعه توان گفت که ذخایر بیمه می

،  به طور کلی ذخایر فنـی حاصـل جمـع ذخـایر حـق بیمـه      . کنند ها منظور می اي خود در حساب بیمه

در بیمـه  (هـاي تکمیلـی و ذخـایر ریاضـی      هـاي معـوق و دیگـر ذخیـره     برگشت حق بیمه، خسـارت 

  .بیشترین جنبه نظري داردی است که البته صحبت از ذخایر بیمه از جمله مباحث. است) اشخاص

  گذاري در شرایط مخاطره و ریسک معیارهاي ارزیابی سرمایه
هـا مربـوط بـه ریسـک در شـرایط عـدم اطمینـان انجـام          سـازي  ها و تصمیم گیري عموم تصمیم

در حـالی کـه ممکـن    . گیرد، یعنی شرایطی که میزان درآمدها به طور دقیق قابل شمارش نیسـت  می

شدنی و معلوم باشد این که حداقل واریانس کـوچکی در مقایسـه   ها، کنترل  است حجم و نوع هزینه

گـذاري   هـاي سـرمایه   هاي متفاوتی براي ارزیابی پروژه تاکنون روش. با حجم درآمدها داشته باشد

اي مسـتقیم دارنـد، بـدین     و بازده با هم رابطـه   ها، ریسک پیشنهاد شده است ولی در همه این روش

پیشنهاد کرد ولـی در  توان  هاي متفاوتی را می گذاري روش هاي سرمایه پروژه ترتیب براي ارزیابی

ریسک، روش دامنه، روش روش بازده به : شرایط مخاطره و ریسک بهترین این معیارها عبارتنداز

  .توزیع احتماالت نسبت به ریسک، روش معادل اطمینان و روش مارکویتز

  سقف مشارکت
عبـارت اسـت از حـداکثر درصـدي کـه یـک قـرارداد         سقف مشارکت در سـود یـا سـقف سـود    

و % 80چه نرخ مشارکت یـک قـرارداد    تواند از رشد بازار سود ببرد؛ براي مثال، چنان مستمري می

% 8رشد کند، در این صورت، سود قرارداد برابـر  % 10باشد و شاخص سهام % 10سقف سود آن 

)1080 %%  (رشـد کنـد، در آن صـورت، سـود     % 20شـاخص سـهام   چـه   حال، چنـان . خواهد بود

168020(درصد % 16خواهد بود و نه % 10قرارداد مستمري در نهایت  %%% (  
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  روش تعریف شاخص
سـودها بـه    عبـارت از روشـی اسـت کـه براسـاس آن،     ) گذاري شاخص(روش تعریف شاخص 

: فی بـراي ایـن کـار وجـود دارد    هاي مختل روش. شود حساب بستانکار قرارداد مستمري منظور می

شـود، افـت    است؛ در این روش که روش ضامن نیز نامیده می» تجدید سالیانه«ها،  یکی از این روش

چـه شـاخص نسـبت بـه      به این معنا که چنان. گیرند و خیزهاي سالیانه شاخص مالك عمل قرار می

سـود، اضـافه ارزش قـرارداد    با استفاده از نرخ مشارکت و سـقف  گاه  ابتداي سال داشته باشد، آن

شـود و   پوشی مـی  ساله، افت شاخص رخ داده باشد، چشم چه طی دوره یک شود؛ چنان محاسبه می

  .شود هاي قبلی محافظت می به عبارتی، از افزایش ارزش

و انتهـاي  شـاخص در ابتـدا     مـالك محاسـبه ارزش  » روش نقطه بـه نقطـه  «در روش اروپایی یا 

در ایـن  . شـود  مـی هاي میانی نادیـده گرفتـه    و خیزهاي شاخص طی سالدوره قرارداد است و افت 

هـا حـق    روش از ساز وکار بازارهاي اروپایی در معامالت حق اختیار گرفته شده اسـت کـه در آن  

  ).Hardy, 2003, pp. 237-245(تواند اجرا شود  می اختیار معامله فقط در تاریخ سررسید آن 

هاي زمـانی مختلـف، مـالك عمـل قـرار       کرد شاخص در دورهدر روش آسیایی، میانگینی از عمل

شود و در سررسید، بـاالترین   عدد شاخص در پایان هر سال ثبت می» حد اعال«در روش . گیرد می

تـرین   پایین »حد پایین«در عمل روش . گیرد عددي که شاخص تجربه کرده است مالك عمل قرار می

در . شـود  عدد شاخص در ابتداي دوره منظور می به عنوانهاي طول قرارداد  عدد شاخص در سال

  ).Hardy, 2003, pp. 237-245( رود این روش، ریسک کاهش شاخص از بین می

  تضمین شده  حداقل ارزش
هایی که داراي سررسید بیشتر از یک سال هستند، معموالً حـداقل ارزشـی را تضـمین     مستمري

. تضـمین اسـتفاده کنـد   تواند از ایـن   صبر کند، می تا سررسید قرارداد گذار بیمهچه  کنند که چنان می

 گذار بیمهاز مبلغ پرداختی % 90معموالً . طور که در ابتداي توضیح این نوع قراردادها ذکر شد همان
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در طـی مـدت قـرارداد     گـذار  بیمـه چه  چنان. شود به عالوه چند درصد نرخ بهره سالیانه تضمین می

توانـد از ایـن مزیـت     ارزش قرارداد او کاهش یافت باشد، نمی بخواهد قرارداد خود را فسخ کند، اگر

  .استفاده کند

  بیمه مرتبط با سهام
پایـان دهـه   (هـاي اخیـر    شـود و کـاربرد آن بـه سـال     ها، که در آلمان ارائه می این دسته از بیمه

هاي مبتنـی بـر شـاخص     اي از همان مستمري گردد؛ در واقع، نسخه  در این کشور باز می.) م1990

حـق    سهام است، با این تفاوت که به دلیل وضع خاص قوانین در آلمان، قراردادها از نـوع پرداخـت  

. گیـرد  هـاي پرداختـی تعلـق مـی     اي به حق بیمـه  شده  هاي سالیانه است و حداقل نرخ بهره بیمه بیمه

. مشارکت با درصد خاصی در عملکرد شاخص سهام نیز جزء جدایی ناشـدنی ایـن قـرارداد اسـت    

)Hardy, 2003, p.112;Hochreiter & et al, 2005, p.12( 

  بررسی فقهی بیمه 
گذاري مالی بحث نشده اسـت، امـا دربـاره     هاي فقهی، درباره بیمه سرمایه ها و پژوهش در کتاب

. وارد فقـه شـد   ه در قرن سـیزدهم قمـري  ماولین بار، بحث بی. قرارداد بیمه مباحثی کلی وجود دارد

اولـین فقیهـی کـه بـه     هـاي اسـالمی رخ داد و    زمان با ورود بیمه بـه سـرزمین   در واقع، این امر هم

عبـدالعزیربن عابـدین دمشـقی،     گیري درباره این موضوع پرداخت، عالم اهل تسنن محمـدبن  موضع

از علمـاي شـیعه،   . )397ش، ص 1380جمـالیزاده،  (بـود   )ق1252-1198(عابـدین   معروف به ابن

آن به اظهارنظر پرداخـت، مرحـوم محمـدکاظم    مطرح کرد و درباره اولین کسی که که بحث بیمه را 

سـایر  ). 73ش، ص  1371عرفـانی،  (است » الوثقی العروه«یزدي، فقیه نامدار شیعه و صاحب کتاب 

  .اند هاي فقهی خود، بخشی را به اظهارنظر در باب بیمه اختصاص داده علماي نیز در کتاب

بیشـتر علمـاي   انـد کـه    ل و برخی آن را صـحیح دانسـته  برخی از علماي دین، بیمه را عقدي باط

انـد؛   نیز از دو زاویـه بـه عقـد بیـه نگریسـته     اما این گروه . گیرند شیعه امامیه در گروه دوم قرار می
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اند و برخی بیمه را با عقـود   و از این دیدگاه حکم آن را بیان کرده  برخی آن راعقدي مستقل دانسته

هـا بـه مشـروعیت بیمـه فتـوا       بیمـه بـا یکـی از آن   کرده، بـه انطبـاق   معهود و نشاخته شده مقایسه 

هایی نیز با عنوان بررسی فقهی موضوع بیمه نوشته شده اسـت کـه    در دوره معاصر کتاب. اند داده

» الفقـه االسـالمی   عقد التامین فی«اثر استاد شهید مطهري، » ربا، بانک و بیمه«هاي  از آن جمله کتاب

اثـر محمدحسـین ابراهیمـی،     »و تامین اجتمـاعی از دیـدگاه اسـالم    بیمه«ري، رضا المنصو اثر خلیل

اثـر احمـد   » بررسی فقهـی عقـد بیمـه   «اثر توفیق عرفانی و » قرارداد بیمه در حقوق اسالم و ایران«

  .توان نام برد جمالیزاده را می

عقـود فقهـی   نتیجه کلی بحث درباره عقد بیمه این است که قرار گـرفتن بیمـه بـا عنـوان یکـی از      

هـا مـاهوي    داراي تفـاوت عقد با هر یک از عقود مطرح شـود،   شده امر مشکلی است و این شناخته

از ). ق 1403ق؛ خمینـی،   1384حلـی،  (دهد بیمه را مندرج در این ابـواب بـدانیم    است که اجازه نمی

شـودند،   بنـدي مـی   قراردادهـاي بیمـه دسـته    گذاري مـالی، جـزو   جا که قراردادهاي بیمه سرمایه آن

  .شود ها به عنوان عقد مستقل بررسی می دهیم و آن ها را مالك قرار می استقالل آن

  گذاري مالی به عنوان عقد مستقل اعتبار شرعی بیمه سرمایه
نظـر از   صـرف اعتبار شرعی معامله یا به عبارتی حکم به صحت معامله و مشروعیت یافتن آن، 

 -بـه عنـوان یـک عقـد     -گذاري مالی نیـز  قدین، متوقف بر چند امر است که بیمه سرمایهشروط متعا

تحقـق  » عقـد «کـه   اول آن: باید این شرایط را داشته باشد که از نظر شرعی صحیح و مشروع باشد

کـه مـورد تاییـد شـارع باشـد و ادلـه صـحت         که مورد پذیرش عقال باشد؛ سوم آن پیدا کند؛ دوم آن

  ).293ش، ص  1380جمالیزاده، (مل شود شرعی آن را شا



 23

  گذاري مالی تحقق عقد بیمه سرمایه
دهد که این قرارداد واجد همـه ارکـان عقـد و     میگذاري مالی نشان  بررسی قرارداد بیمه سرمایه

معامله است؛ بنابراین از حیث عقد بودن اشکالی بر آن وارد نیسـت و اعتبـار آن منـوط بـه دو امـر      

  .از باب این که ادله شرعی آن را شامل شود» شرعی بودن«و » عقالیی بودن«: است

  عقالیی بودن
گیـرد، عقالیـی باشـد؛ یعنـی      چه مورد معامله قرار مـی  صحت هر عقدي منوط به این است که آن

ت داشته باشـد؛ بـه همـین دلیـل، معاملـه و اجـرت       اداراي فایده و ارزش باشد و از نظر عرف، مالی

آیـد، باطـل و    غرض عقالیی خالی است و کاري عبث و بیهوده به شمار میگرفتن براي کاري که از 

ق،  1413آملـی،  (گیـرد   حرام است و موردي که نزد عقال قابل اعتنا نیست، مورد معامله قـرار نمـی  

  ).83ص 

گذاري مالی، همین بس که ادبیات اقتصادي دنیا که همـواره اصـل    عقالیی بودن بیمه سرمایهدر 

ضرورت اجتماعی و براساس نیازهـاي  گذارد، این بیمه را به عنوان یک  عقالیی میرا بر رفتارهاي 

را در بخـش اول مقالـه    گـذار  بیمـه دیـد   عالوه بر آن، منافع ایـن قراردادهـا از  . جامعه پذیرفته است

اي  او با انجام عملیـات بیمـه  . توجیه عقالیی استگر نیز این قراردادها داراي  از دید بیمه. برشمردیم

کنـد کـه بـا اداره     آوري و سـازماندهی مـی   هاي متنوع و افراد متفاوت، منابعی را جمـع  راي فعالیتب

  .تواند به سود اقتصادي خود دست یابد ها می کردن آن

و هـم   گـذار  بیمـه گـر و هـم بـراي     گذاري مالی هم براي بیمه در نهایت، قراردادهاي بیمه سرمایه

تـوان بـه    هایی اسـت کـه نمـی    ت و داراي منافع و مطلوبیتبراي نظام اقتصادي امري که عقالیی اس

  .ها را نادیده گرفت راحتی آن
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  صحت شرعی
کـه معلـوم    گذاري مالی یا اعتبار شرعی هر عقدي، پس از آن صحت شرعی قرارداد بیمه سرمایه

چه در مـورد عقـودي    شد عقالیی است، بستگی به این امر دارد که مورد تاکید شرع باشد، اما چنان

گذاري مالی، که اموري مستحدث نو هستند، و دلیل مستقیم و صریح شرعی بـر   مانند بیمه سرمایه

ر، در آن صـورت حکـم   شرعی معتبرند یا خیـ شود که آیا از نظر  میها وجود ندارد شک  صحت آن

اي فساد و بطالن است و بـر ایـن    اولی، حکم چنین معاملهبنا بر اصل : گویند ها میچیست؟ برخی فق

ـ  فی المعامالت کالعبادات الفساد االصلَ نَّا«: ر ادعاي اجماع شده استام االثـر شـرعاً    بِبه معنی ترتُّ

ـ  فما لم یثبت فاالصلُ رعِمن الشّ هالی تبوت یحتاج علیه امر توقیفی بهترتُّ نَّالَ کـونُ  انَّ ه و الظـاهرُ عدم 

البناء ما شُ الفساد فی کلَّ عل اصالهک دلیلٍ فی ورود علی صحته حسـینی  ( »علیه فیمـا بیـنهم   مجمع

  ؛)6ق، ص  1418مراغی، 

توانـد   صحت عقود مستحدث می. مگر این که دلیل شرعی و معتبري بر صحت معامله اقامه شود

مشکوك را فراگیرد، و دومـی و   به دو امر مستند باشد، نخست، اطالق یا دلیل عامی باشد که مورد

  .ها نشود رت قانون کلی بیان شده است، شامل آنمنع شرعی، که به صو

  تمسک به عمومات ادله
دالیـل  معموالً در کتب فقهی، به دالیلی براي صحت عقـود مسـتحدث اسـتفاده شـده اسـت؛  ایـن       

کریم و دو حدیث است که در بیشتر منابع فقهی متـاخر   لفظی هستند، عبارت از دو آیه از آیات قرآن

  :شوند مشاهد می

  )1:مائده( »اوفو بالعقود«آیه : دلیل اول

حـاظ  بـه ل وفا و ایفا » به عقدهاي خود وفادار باشید«اللفظی آیه یاد شده این است که  معناي تحت

جا عمـل   است و منظور از آن در این» آخر رساندن«و به » ل کردنکام«و » تمام«ناي عماده آن به م

مقتضـا و لـوازم عقـد و قـرارداد      بـه  بایـد  به این معناست کـه » اوفو بالعقود«. به مقتضاي آن است
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؛ از این رو فقها از امر به ایفا لزوم نفس عقد و التـزام بـه مفـاد    )3ش؛ ص  1375نراقی، (پایبند بود 

  .اند آن را استفاده کرده

  :به طور کلی سه نظر دارند» اوفوا بالعقود«مفاد آیه فقها درباه 

احتمـال وجـود   چون درباره مفاد آیـه چنـدین   : اند گروهی از ایشان، آیه را مجمل دانسته و گفته

دیگر ترجیح ندارد، از این رو، به عموم آیه بر صـحت و لـزوم هـیچ    دارد و هیچ احتمالی بر احتمال 

  .)25-5ش، صص  1375نراقی، (توان استدالل کرد  عقدي، چه معین و چه نامعین، نمی

پیشینه فقهی حمـل کـرده و اسـتدالل بـه      معهود و متداول باگروهی از فقیهان، عقود را بر عقود 

  ).289ش، ص 1380جمالیزاده، (اند  آیه براي صحت عقود مستحدث را صحیح ندانسته

کـه جمـع   » العقـود «گروهی، به ویژه فقیهان متاخر، عقود را بر مبناي اعم حمل کرده و به لحاظ 

هـد؛ و هیئـت جمـع، افـاده     اند اصل در الف و الم، جنس اسـت و نـه ع   است، گفته» الف و الم«همراه 

بـر آن  » عقـد «از نظر عرف لغت، عنـوان  کند، بنابراین در هر قرارداد و ایجاب و قبولی که  عموم می

مترتـب سـاخت، مگـر    توان به عموم آیه استدالل کرد و آثار و نتایج عقد را بر آن  صادق باشد، می

  ).25، ص ث1418حسینی مراغی، (مواردي که به دلیل خاص استثنا شده باشند 

آید که در آیه صراحتی به صحت عقد وجود ندارد بلکه امر به وفاي به عقـود   این سوال پیش می

یابیم؟ پاسخ این است که معناي امر موجـود در   شده است،؛ چگونه از این امر صحت عقود را درمی

نیـز از ایـن    لـزوم عقـد  . آیه، چه از باب ارشاد و چه از باب تکلیف باشد، بر لزوم عقـد داللـت دارد  

بابت است که وقتی وفاي به عهد واجب باشد، نقض آن حـرام اسـت و میـان حرمـت نقـض عقـد و       

  .لزوم آن، مالزمه شرعی، عرفی و عقلی وجود دارد

  )قاعده تراضی(» تجاره عن تراض«آیه : دلیل دوم

ـ  اضٍرَن تَع هجارِن توکُن تَا اَلّا لِاطبلْابِ مکُنَیب ملکُاَوماَ واْلُکُاْتَ الَ واْنُام ینَذا الَّهییا اَ« ّنکُمنسـاء ( »... م :

  ؛)29
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اما آن بخشـی  هایی از حیث معانی لغات و عبارات صورت گرفته اسـت؛  این آیه نیز بحث درباره 

در ایـن آیـه، مفیـد    » اال«که بین فقها بیشترین بحث را دارد، بحث بر سر این موضوع اسـت کـه آیـا    

چـه اسـتثنا را متصـل بـدانیم، در آن صـورت مفیـد حصـر         صل است یا منفصل، چنـان استتثناي مت

خواهد بود و این بدان معناست که آیه در صدد تمایز اسباب صحیح و باطل تملـک اسـت و اسـباب    

  .داند صحیح تملک را منحصر در تملک از روي رضایت می

ت داخـل در اکـل مـال بـه باطـل      جا که تجارت از روي تراضی در حقیق فقها معتقدند از آنبرخی 

نخسـت،  : شـود  نیست، پس استثنا منفصل است  در این صورت، دو کبراي کلی از آیه استخراج مـی 

تجـارت از  . راه باطل فاسد اسـت و دوم اسباب باطل تملک اموال دیگران ممنوع است و معارضه از 

نـابراین، اگـر در   ، ب)110-95ش، صص 1350انصاري، (روي تراضی از اسباب باطل تملک نیست 

عرف مردم چیزي مصداق سبب باطل تملک یـا مصـداق تجـارت از روي تراضـی باشـد، حکـم آن       

یک از عناوین اسـت، چـون آیـه دربـاره      اگر موردي مردد و مبهم باشد که داخل کدام. روشن است

  .توان تمسک کرد حکم آن مهمل است، در مورد آن به این آیه نمی

تجـاره عـن   «تصل بدانیم مفید حصر خواهد بود و بـا توجـه بـه اطـالق     چه استثناء را م اما چنان

الصـحه را صـحیح دانسـت،     توان با استناد به آیه، همه قراردادهاي نوظهور و مشـکوك  می» تراض

زیرا مالك صحت معامله، صدق عرفی تجارت بر مورد عقد است و هرچه از نظـر عـرف، مصـداق    

برخی از فقها نیز معتقدند که آیـه در هـر   . و صحیح استباشد آن معامله حالل » تجاره عن تراض«

استثنا متصل باشد، ظهور در حصر دارد و اگـر منفصـل باشـد، بـه     اگر . صورت، مفید حصر است

شود، چون شارع در صدد بین اسباب مشروع معـامالت و   حصر استفاده میدلیل قرینه مقامیه، باز 

یکـدیگر اسـت؛ در غیـر ایـن     و تصـرف در امـوال    ها از اسباب باطل و غیر صـحیح تملـک   تمایز آن

پس آیه شریفه بیانگر انحصـار و  صورت، اهمال صورت گرفته و اهمال مخل به این مقصود است؛ 

  .)53ق، ص 1412خویی، (تمایز بین اسباب باطل و صحیح تملک اموال است 
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ف اسـت و آن  شود که تملک اشیاء بـر یـک شـرط متوقـ     به عبارت دیگر، از مفاد آیه استفاده می

  .است که در عرف تجاري همان انشاي عقد و رضایت طرفین است» تجاره عن تراض«

  .)16ق، ص  1412عاملی، ( »عند شروطهم) المسلمون(/ المومنون «حدیث : دلیل سوم

مضمون این روایات از چنان شهرت و اعتباري برخوردار است کـه بـه صـورت قاعـده فقهـی      «

اي نیسـت و   در اعتبار سندي این مضـمون جـاي هـیچ خدشـه    . گیرد میمورد استناد و فقیهان قرار 

، 10ش، ص  1375نراقـی،  (» مـورد وثـوق و اطمینـان اسـت    ) ع(و امامان) ص(صدور آن از پیامبر

  )272ق، ص  418حسینی مراغی، 

هـا اسـتناد    فقهاي متقدم و متاخر به مضمون این روایات عمـل کـرده و در فتـاواي خـود بـه آن     

که بر هر مسلمانی واجب است که بـه التزمـات و تعهـدات و    آید  ز مفاد حدیث چنین برمیا. اند جسته

کاري، براي کسی انشاي تعهد و التـزام کننـد، بایـد    شروط خود حتما پایبند باشد و و اگر در مورد 

  .به آن عمل کرد

ران چه را انسان بـراي دیگـ   در حدیث، لزوم وفاي به شرط است و هر آنعموم مذکور مقتضاي 

دهد الزم است انجام دهد و به آن وفا کنـد، خـواه شـروط     شود و به او وعده می ملتزم و متعهد می

  ).48-45ش، صص  1375نراقی، (ابتدایی یا شروط ضمن عقد باشد 

ابی جمهور،  ، ابن)272ق، ص  1403مجلسی (» الناس مسلطون علی اموالهم«حدیث : دلیل چهارم

  .222ق، ص  1403

نظر سند مرسل است، اما در کتب فقهی مورد استناد فقیهان قـرار گرفتـه و از ایـن    از این حدیث 

آید، به دنبال بیان ایـن مطلـب اسـت کـه      طور که از متن حدیث نیز برمی همان. رو اشتهار یافته است

تواننـد هـر گونـه تصـرفی      افراد نسبت به اموال خویش داراي تسلط و اختیار هستند و بنابراین، می

تواند تصرف تکـوینی باشـد یـا تصـرف اعتبـاري، امـا از        تصرف می. ل خویش انجام دهنددر اموا

آن وجود نـدارد، مقتضـاي ایـن اطـالق،     جا که حدیث به صورت مطلق آمده است و استثنایی در  آن
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صحت تصرف مالک اموال خویش است؛ حتی اگر این تصرف از نوع تملیک مال به دیگري باشـد و  

  .رف مندرج نباشددر عقود و عهود متعا

اسـت و   »تجاره عـن تـراض  «گذاري مالی، مصداق عقد و  سرانجام، این که قرارداد بیمه سرمایه

اند، یعنی آیات و روایاتی کـه   ها وارد شده عمومات و اطالقاتی که در باب عقود و تعهدات و ضمانت

  . گیرند ها بحث کردیم، این قراردادها را نیز در برمی درباره آن

  و غرر گذاري مالی ت وارده بر بیمه سرمایهانتقادا
و نامعین بودن مقـدار  ) گذاري کاهش ارزش سرمایه(احتمالی حادثه مورد بیمه با توجه به وقوع 

تـوان جـزو عقـود احتمـالی و غـرري       گذاري را مـی  ، بیمه سرمایه)میزان خسارت(یکی از عوضین 

چنـین،   یمـه مسـتمري و بازنشسـتگی و هـم    تواند در همه اقسام بیمه عمـر و ب  این شبهه می. دانست

بیمه اشیاء وارد شود؛ بدین معنا که غرر و ضرر ناشی از احتمال و جهالت، مالزم بـا عقـد بیمـه و    

ــیار    ــاحش و بس ــرر ف ــت و در آن، غ ــیات آن اس ــود دارداز خصوص ــه  . وج ــر، بیم ــوي دیگ از س

  .صحت آن توجیه شودنیست تا              گذاري مالی از جمله مصادیق ضرورت و سرمایه

عـاملی،  (» نهـی النبـی عـن بیـع الغـرر     «گذاري، روایت  مستمسک قول به بطالن عقد بیمه سرمایه

  .است) 1330ق، ص 1412

در پاسخ باید دید منظور از غرر چیست؟ اگر مقصود از غـرر، فـریفتن و گـول زدن اسـت، ایـن      

رایط بیمه آگـاهی دارنـد؛ اگـر مقصـود     از ش گذار بیمهگر و  معنا در عقد بیمه منتفی است، چون بیمه

رساند بلکـه   جهالت است و از این بابت غرري است، باید گفت که هر جهالتی به صحت عقد خلل نمی

گـذاري مـالی چنـین     درباره بیـه سـرمایه  . رساند که موجب ابهام عقد شود جهالتی به عقد ضرر می

حـق بیمـه را    گـذار  بیمـه هـا،   ند سایر بیمـه گذاري، همان در قرارداد بیمه سرمایه. ابهامی وجود ندارد

  .آورد؛ بنابراین مجهولی وجود ندارد پردازد و در مقابل آن تامین و امنیت خاطر به دست می می
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گر سـبدي از انـواع بیمـه     گر نیز منتفی است، چون بیمه عالوه بر این، عنصر احتمال درباره بیمه

. کنـد  هاي بیمه را سـودآور مـی   فعالیت شرکترا در اختیار دارد و خصوصیت جمعی بیمه است که 

گذاري مـالی از غـرر و مشـمول     خطر و زیان است؛ با این معنا نیز بیمه سرمایه» غرر«معناي دیگر 

نه تنها خطري نیست بلکه قـراردادي اسـت کـه در پـی پوشـش خطـر        عقد غرري خارج است؛ چون

کـرد کـه در همـه قراردادهـاي بیمـه       تـوان ادعـا   نمـی البتـه  . پدید آمده استاست و براي رفع خطر 

جـا کـه    در قراردادهـاي مبتنـی بـر شـاخص، از آن    . گذاري مالی، ایـن اشـکال منتفـی اسـت     سرمایه

مبتنی بودن قرارداد بیمه بـر قـرارداد دیگـري کـه      لگیرد و به دلی گذاري واقعی صورت نمی سرمایه

. براي مطالعه بیشـتر رك (ود ش ، موجب ابطال قرارداد می)قرارداد آتی شاخص سهام(غرري است 

  ).ش 1381آبادي،  صالح

  گذاري مالی و تعلیق بیمه سرمایه
قانون مدنی ایـران،   189یکی از شروط صحت عقد، تنجیز است، یعنی عقد باید منجز باشد، ماده 

بـه  موقـوف   حسب انشاءعقد منجز، آن است که تاثیر آن بر «: کند عقد منجز را این گونه تعریف می

در عقد، موکـول بـه   چه اثر منظور    ، به عبارتی دیگر، چنان»ري نباشد و اال معلق خواهد بودامر دیگ

  .وقوع شرط دیگري باشد، عقد معلق است

، حسـینی  100ش، ص 1350انصـاري،  (عقدي که در آن تعلیق باشد، به حکم اجماع باطل اسـت  

اصل انشاي عقد، یـا در اثـر   یا در : تعلیق به طور کلی، سه قسم است). 204ق، ص 14178مراغی، 

دربـاره اشـکال   ). 231ش، ص 1380جمـالیزاده،  (و یـا در متعلـق عقـد    ) مانند مالکیت و تعهـد (عقد 

در عقد بیمه نـه انشـاء معلـق اسـت و نـه تعهـد       : توان گفت گذاري می تعلیق در قرارداد بیمه سرمایه

) یعنـی متعلـق عقـد   (گـر   د بیمـه گر بلکه هر دو منجزند، تنها، جبران خسارت و عملی شـدن تعهـ   بیمه

  .معلق به وقوع خسارت است
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در هیچ یک از منابع، دلیلی بر بطالن تعلیق عقد نیست و چنین تعلیقی باعث بطالن عقـد  از طرفی 

فکل مقام رجع الشرط و التعلیق الی قید فی متعلق موضوع العقد فهو خارج عـن المسـاله   «: شود نمی

  ).195ق، ص 1417غی، حسینی مرا(» التنجیز غیر مضر فی

  مالی و عقد سفهی يگذار بیمه سرمایه
احیاناً مبالغ بسیاري به شـرکت بیمـه    گذار بیمهاي معتقدند که بیمه عملی سفیهانه است، زیرا  عده

کنـد، بـا بـروز     گر هم مبالغی دریافت می کند گرچه بیمه پردازد و در برابر آن چیزي دریافت نمی می

کنـد، بـا بـروز     گر هم مبالغی دریافت مـی  گرچه بیمه. کند غی دریافت نمیو وقوع خسارت، مبلحادثه 

پردازد و چنـین   ي که دریافت کرده است، میا رت، مبلغی چندین برابر قسط بیمهحادثه و وقوع خسا

در قبال پرداخت حق بیمه، تـامین و   گذار بیمهطور که گفتیم،  اي سفهی و باطل است، اما همان معامله

در تعیـین میـزان   گر نیز با توجه به محاسبات دقیق فنی و تجربی  کند و بیمه سب میآرامش خاطر ک

  .کند حق بیمه، تا حد امکان از زیان خود جلوگیري می

  گذاري مالی و قمار بیمه سرمایه
طور که قمار باز به تصور برنده شدن، بـه قماربـازي    ممکن است این اشکال وارد شود که همان

گذاري مالی هر یک بـا تصـور جلـب منـافع      گر نیز در قرارداد سرمایه و بیمه گذار بیمهکند،  اقدام می

چـه از   کنند و احتمـال دارد هـر یـک از طـرفین قـرارداد، در ازاي آن      خود، اقدام به قرارداد بیمه می

، چیـزي بدسـت نیـاورد، قمـار نـوعی مخـاطره و از دسـت دادن مـال اسـت و بیمـه           دهـد  دست می

  .نیز چنین استگذاري مالی  سرمایه

هاي ماهوي در انگیزه اثر و نتیجه اقتصادي، اثرات روحی و روانـی، اثـرات    نظر از تفاوت صرف

بـر شـانس و اقبـال    گـذاري مـالی قـراردادي مبتنـی      اخالقی و نتایج اجتماعی، قرارداد بیمه سرمایه

ي مفیـد اقتصـادي   گـذار  نیست که بتوان آن را به قمار تشبیه کرد بلکه یک فعالیت منجر بـه سـرمایه  
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هـاي متعـارفی را    شود بلکـه هزینـه   است و فرد با قصد کسب درآمد بدون زحمت وارد قرارداد نمی

  .کند براي حفظس سود خود تقبل می

چـه طـرفیین معاملـه بـه      در قراردادهاي مبتنی بر شاخص این اشکال وارد شده است کـه چنـان  

شـاخص سـهام مبـادرت کننـد، در ایـن      اتکاي بخت و شـانس و بـدون تحلیـل بـه انجـام معـامالت       

تـوان   در پاسخ به ایـن اشـکال نیـز مـی    ؛ )ش1381آبادي،  صالح(صورت، معامله قمار و باطل است 

گفت که هر فعالیت اقتصادي که بدون تحلیل و بـه اتکـاي بخـت و شـانس صـورت گیـرد، از لحـاظ        

  .ستنی بر شاخص نیعقلی مردود است و این اشکال، مختص به قراردادهاي مبت

  ابگذاري مالی و ر بیمه سرمایه
ربـاي  . شـود  تقسـیم مـی  » رباي قرضـی «و » رباي معاملی«ربا در فقه اسالمی به دو دسته کلی 

افتد، عبارت است  اتفاق می )و به عقیده برخی، در معدودات(ن مکیل و موزون معاملی که در عوضی

ه مشـتمل بـر زیـادي یکـی از     اي کـ  از هرگونه زیادي در معامله دو شـیء هـم جـنس و یـا معاملـه     

قرضی نیز در نوع خاصی از عقد قرض تحقـق  رباي ) با فرض تحقق شرایط خاص(عوضین باشد 

شده باشد، به این معنا که فرد براي تامین نیاز مالی، بـراي امـور   » زیادي«یابد که در آن، شرط  می

چـه را   شود آن د میکند و در ضمن عقد قرض متعه گذاري، تقاضاي فرض می مصرفی و یا سرمایه

  . گیرد، همراه با زیادي برگرداند می

تواند بـه عنـوان یـک اشـکال در قراردادهـاي       چه در موضوع مورد بحث ما مطرح است و می  آن

گذاري مالی مطرح شود، رباي قرضی است و ایـن از بابـت شـباهتی اسـت کـه ممکـن        بیمه سرمایه

قرض وجود داشته باشـد، قـرض، بـه عنـوان یـک      است در نگاه نخست، بین این قراردادهاي و عقد 

بسیاري از فقیهان به علت روشن بودن تعریف قرض و ایـن  . در ابواب فقه بررسی شده است -عقد

انـد تـا    اي کوشـیده  اند، لیکن عـده  که امري شناخته شده براي عموم مردم است، آن را تعریف نکرده

  :تعریف مشخصی براي این امر عرفی ارائه کنند
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تملیک مال به دیگران بـه شـرط ضـمان اسـت؛ بـدین صـورت کـه قـرض کننـده متعهـد           قرض «

  ).647، ص 2ق، ج1403خمینی، (» ...شود که خود آن مال و یا مثل و یا  قیمت آن را بپردازد  می

گذاري ماهیـت قـرض    در نگاه اول ممکن است این تصور پیش بیاید که قراردادهاي بیمه سرمایه

به ملکیت شـرکت بیمـه    گذار بیمههاي پرداختی از جانب  قراردادها، حق بیمه ؛ چون در این امردارند

هـاي خـود در ترازنامـه     گذاري را در فهرست دارایـی  هاي سرمایه آید و شرکت بیمه، صندوق درمی

در ایـن حالـت،   . کند که اصل مبلـغ را بازپرداخـت کنـد    از طرفی شرکت بیمه تعهد می. دهد نشان می

مطابق با تعریف قرض اسـت و مبلـغ   همراه به تضمین رخ داده است که در واقع، تملیک مال به غیر 

  .شود، حکم رباي قرضی را دارد گر بازپرداخت می ها توسط بیمه زیادي که به نسبت این حق بیمه

گـذاري   نخست، مستقرض در قرض ممکن است بـا یکـی از اهـداف مصـرفی یـا سـرمایه      : پاسخ

کنـد و   رنده براي تامین نیازهاي جاري خود اقـدام بـه قـرض مـی    گی قرض کند، در حالت اول، قرض

دهد که اصل مال را به مقرض برگرداند و در حالت دوم نیز قرض گیرنـده بـا اسـتفاده     ضمانت می

پردازد و منـافع حاصـل از آن را بـراي     گذاري می از مال قرضی، به کسب و کار و یا انجام سرمایه

گذار مـالی،   گرداند؛ اما در قرارداد بیمه سرمایه به مقروض برمی دارد و اصل مال را خویش نگاه می

اســت کــه بــه منظــور پوشــش خطــر کــاهش ارزش ) ایفــاگر نقــش قــرض دهنــده( گــذار بیمــهایــن 

گر قصد استفاده از منابع مـال وي   کند و در واقع، بیمه گذاري خود، اقدام به عقد قرارداد می سرمایه

در  گـذار  بیمـه خاطري که بـراي  ري را ندارد بلکه در ازاي تامین گذا براي اهداف مصرفی یا سرمایه

کنـد، دوم،   گـذاري ایجـاد کـرده اسـت، کـارمزدي را دریافـت مـی        مقابل خطر کاهش ارزش سرمایه

کند و در این میـان مـال دیگـري مطـرح      مقرض در قرض صرفاً اصل مال را پرداخت و دریافت می

گـر مبادلـه    و بیمـه  گـذار  بیمهذاري مالی، مبالغ مختلفی بین گ نیست، اما در قراردادهاي بیمه سرمایه

کنـد و در طـول مـدت قـرارداد نیـز       ، حق بیمه و کارمزد بیمه را پرداخت میگذار بیمهابتدا . شود می

شـود، در پایـان قـرارداد نیـز      گذاري انجام شده کسر مـی  هاي اداره صندوق از محل سرمایه هزینه
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اصـل مـال خـویش بـه عـالوه       گـذار  بیمهها افزایش یافته باشد،  ريگذا چه ارزش روز سرمایه چنان

کند، سوم، مستقرض در قـرض، صـرفاً ضـامن اصـل      سود حاصل از افزایش ارزش را دریافت می

گـر موظـف اسـت در صـورتی کـه ارزش       گذاري مـالی، بیمـه   مال است اما در قرارداد بیمه سرمایه

گر مسـترد   اصل مال و افزایش ارزش آن را به بیمهگذاري در سررسید افزایش یافت باشد،  سرمایه

  .کند

از طرفـی  . گـذاري مـالی و قـرض وجـود دارد     نهایت، تفاوت زیادي بین قرارداد بیمه سرمایه در

شود، هـر یـک داراي مقاصـد عقالیـی و اقتصـادي کـامالً        مبالغ و اموالی که در این میان مبادله می

  .مال در قرض و در نتیجه ربا دانستتوان آن از نوع زیادي  مشخصی است و نمی

  من له الغنم فعلیه الغرم
کنـد و خسـارت آن را     گر اصل مال را تضمین مـی  گذاري مالی، بیمه در قراردادهاي بیمه سرمایه

  »من له الغن فعلیه الغرم«گیرد، پس باید منافع حاصل از مال نیز به او برسد،  برعهده می

سط شرکت بیمه در ازاي دریافت حـق بیمـه و مطـابق بـا     پاسخ این است که پرداخت خسارت تو

ممکن است کـاهش ارزشـی رخ ندهـد و شـرکت بیـه      . گیرد سایر قراردادهاي بیمه رایج صورت می

موظف به پرداخت خسارت نشود، در واقع با پرداخـت خسـارت در مقابـل دریافـت کـارمزد بیمـه،       

مـن لـه الغـن    «ده و این امر دقیقـا مطـابق   کسی که منافعی را دریافت کرده، خسارت را نیز متقبل ش

  .است» فعلیه الغرم

  اکل مال به باطل
این اشکال مختص قراردادهاي مبتنی بر شاخص است در قراردادهاي مبتنی بر شـاخص سـهام   

معاملـه بـا    عدم امکـان تحویـل شـاخص، صـرفاً    گذاري واقعی و در نتیجه،  با توجه به عدم سرمایه

بینـی درسـتی از وضـع آینـده      گیرد و هر کدام از طرفین که پـیش  میبینی وضع آینده صورت  پیش

بینـی   شود و طرف دیگر بازنده خواهد بود، لذا کسی که پیش ارادئه دهند، در این صورت، برنده می
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دیگـر پرداخـت کنـد و ایـن     بینـی را بـه طـرف     وي غلط است، بدین زیان ناشی از غلط بـودن پـیش  

و در نتیجـه، غیـر عادالنـه و    مصـداق دارا شـدن بـدون جهـت     اسـت و  » باطل اکل مال به«مصداق 

  .نامشروع است

با توجه به مطالب یاد شده و با عنایت به نتایج تحقیقاتی که پیشـتر صـورت گرفتـه اسـت     : نتیجه

فقهی منهی است و لذا ایجاد بازار آتی شـاخص   قرارداد آتی شاخص سهام از نظر«مبنی بر این که 

آبـادي،   صـالح . بـراي مطالعـه بیشـتر رك   ( »فقهـی امامیـه میسـر نیسـت    سهام با توجـه بـه مبـانی    

ش، صص-(توان نتیجه گرفت که به دلی عدم امکان معامالت بر روي شاخص،  ، می

گذاري مالی که مبتنی بر شـاخص سـهام هسـتند، از نظـر فقـی کـاربردي        قراردادهاي بیمه سرمایه

اي کـه مخـل بـه صـحت ایـن نـوع        اب مجزا، اشکال عمـده نخواهند بود، اما درباره قراردادهاي حس

  .قرردادها باشد، وجود ندارد

کارهاي رفع  هاي بیمه و ارائه راه گذاري و تخصیص وجوه شرکت بررسی مشکالت سرمایه
  مشکل

از . کنـیم  هـاي قسـمت قبلـی اتکـا مـی      براي بررسی دقیق مشکالت در این قسمت مجدداً بـه گفتـه  

هاي صـنعت بیمـه، عمـده تیترهـایی وجـود       شود که در ترکیب دارایی هاي قبل مشخص می بررسی

دارد که اغلب از جهت بازده اصالً قابل بررسی نیسـتند و ایـن وجـوه تخصـیص اصـالً از مجـاري       

ها و توسعه بحث مشخص شد که سـهم عمـده    پس با کنار گذاشتن آن. کنند بازار سرمایه عبور نمی

گذرنــد ســه عنــوان، اوراق قرضــه دولتــی،  رمایه مــیوجــوه تخصصــی را کــه از کانــال بــازار ســ

  .دهد هاي بانکی را تشکیل می ها و موجودي سپرده گذاري در سهام شرکت سرمایه

رغم درك این مهم که صنعت بیمه حال حاضر کشور باید  شود که علی حال این سوال مطرح می

تغییـر و بـازبینی در   تغییر جدي و بازبینی کلی در نظـام تخصـیص وجـوه خـود اعمـال کنـد، ایـن        

  سیستم انتقال جریان وجوه تخصیص چگونه باشد؟
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پذیر نیسـت، بلکـه بایـد ابتـدا از طریـق رفـع        مسلم است که این تغییر سیستم به یک مرتبه امکان

هـاي   موانع و حل اختالفات در بین مراحل اجرایی اقالم حال حاضر صورت گیـرد و سـپس شـیوه   

اجتمـاعی و   -کـن اسـت الزم شـود در مقـررات، مسـائل سیاسـی      جدیدتر با علم به این که حتی مم

و یا حتی ساختار بازار سرمایه دست کـاري انجـام شـود،      اقتصادي حاکم بر بازار بیمه و سرمایه

  .اعمال گردد

ها در تغییر سیستم انتقال جریان وجوه تخصیص نهفته اسـت کـه    پاسخ به این سوالبه هر حال 

تـر وجـوه    اهم نیازهایی که بـراي مـدیریت بهتـر و راهبـردي دقیـق      گویی به در زیر سعی در پاسخ

  : تخصیصی الزم است، خواهیم داشت

ترین بخش بازار سـرمایه کشـور مبنـاي کـار      توان بازار بورس تهران را به عنوان متشکل می -

گذاري یا تشکیل سـرمایه را بـه عنـوان حجـم بـازار سـرمایه        قرارداد و حجم ارزش کل سرمایه

هـا، اوراق   گـذاري در سـهام شـرکت    تصور شد و سپس دید که در این شرایط سـرمایه کشور م

تـوان دو تـدبیر    در این خصـوص مـی  . صنعت بیمه چه نقش و سهمی را دارد... قرضه دولتی و 

اي در بـازار سـرمایه بیشـتر شـود و ثانیـاً       گـذاري بیمـه   اندیشید تا اوال زمینه گسترش سـرمایه 

بـراي بـاز شـدن بهتـر     . نفع قضایا حل شـود  هاي ذي یمه و دستگاهمشکالت بر سر راه صنعت ب

بحث این توضیح الزم است که سر رسید بسیاري صنعت بیمه رسیده است و اصـل پـول اوراق   

را بانک مرکزي تا امروز پرداخت کامل نکرده است و از تاریخ اتمام سررسید تا کنون نیـز هـیچ   

  .سودي به آن پرداخت نشده است

ــدهاي     گذاري باید گفت که  سرمایه خصوص هم چنین در ــام فرآینـ ــیاري از انجـ ــس از بسـ پـ

هـا پـس از مجمـع، قسـمتی از آن بـه عنـوان سـود         محاسبه پس از مشخص شدن سود شـرکت 

شـود نیـز    ماند و از قسمتی که براي تقسیم بین سـهامداران مشـخص مـی    تقسیم نشده باقی می

البتـه  (کنـد   ازده این سهام را با مشکل مواجـه مـی  شود که این امر عمالً ب مالیات زیادي کسر می
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هـا   فوق خـود سـبب شـده اسـت شـرکت     ها و مشکالت  گذاري وجود دالیل محدودیت در سرمایه

  .)سهمی از این وجوه خود را به سمت موجودي و سپرده بانکی سوق دهند

راق را بـه  توان انـی او  ها گذشته است می راه حل این مشکل اوراق قرضه دولتی که سررسید آن

  .شکلی که وجوه قابل انتقاب به حساب خزانه باشند درآورد

هـا بهتـر اسـت پـیش از تشـکیل       براي رفع مشکل وجوه سودهاي بسیار پایین در سهام شـرکت 

) بـه صـورت کلـی یـا مقـداري از آن را     (ها، سهام مورد بررسـی را   جلسات و مجمع این شرکت

  .کرد فروخت و سپس در موقعیت آتی مناسب خریداري

  .پیشنهاد در این خصوص است) ترین و نه کامل(ترین  هاي فوق ساده حل  البته راه

هـاي   هـا و خریـد دارایـی    شاید بهتر باشد که در بازبینی، تعریف دقیقی بر دالیل ایجاد سـپرده  -

ن اسـت کـه از   یکی از توجیهاتی که در حال حاضر در صـنعت بیمـه وجـود دارد ایـ    . ثابت شود

شـود و   هاي کوتاه مدت و کوچک تامین مـالی مـی   هاي بانکی، خسارت و سپردهطریق موجودي 

مسـلم اسـت کـه ایـن     . هاي بزرگ تـامین مـالی خواهنـد شـد     هاي ثابت، خسارت از طریق دارایی

. توان از طریق کارشناسان خبـره تعـدیل کـرد    توجیه  تعریف از این نوع تخصیص وجوه را می

هـایی کــه   گـذاري صـنعت بیمـه را بـر گسـترش منطقـه       هبـراي مثـال بایـد تاکیـد بیشـتر سـرمای      

این توضـیح الزم اسـت   . اي کمتري است، منظور کرد ها داراي ریسک بیمه گذاري در آن سرمایه

. کننـد  ها و تاسیسات زیادي مـی  هاي بیمه براي مثال در تهران اقدام به خرید ساختمان که شرکت

گـذاري از   هران اتفاق افتاد آیا این تجمع سـرمایه اي در ت حال نکته این جا است که اگر زمین لرزه

هـاي   گویی به خسـارت  توان قابلیت نقدینگی و پاسخ خرید دارایی ثابت یا سهام شرکتی میطریق 

اي  لـذا اهمیـت منطقـه   . اي است که باید تامل بیشتر بر آن شود تحقق یافته داشته باشد این مسئله

  .اري بسیار زیاد استگذ خطرهاي تعهد شده و مناطق مورد سرمایه
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از طرف دیگر شاید بهتر باشد که صنعت بیمه به جاي آن که حجم زیـادي از وجـوه خـود را در     -

بانـک  «کننـد، اقـدام بـه تاسـیس بـانکی تحـت عنـوان         انداز نگهداري مـی  حساب سپرده جاري و پس

مکلـف شـود بـه     نماید و کلیه وجوه خود را در آن متمرکز کند و این بانک» توسعه و گسترش بیمه

  .گذاري کند هاي مختلف سرمایه اي این وجوه را در جهت فعالیت  طور کامالً حرفه

گذاري صحیح صنعت بیمـه قـرار    عالوه بر موارد فوق مشکالت دیگري نیز بر سر راه سرمایه -

  :ها به قرار زیر است دارند که مشروع آن

  .ایه کشوررسانی مناسب در بازار سرم جامع اطالع  فقدان سیستم -

  گذاري در بازار سرمایه کشور فقدان امنیت الزم براي سرمایه -

  اي عدم شناخت دقیق بازار سرمایه براي ایجاد شرایط جذب و هدایت وجوه نقد بیمه -

  هاي تنظیم بازار وجود مسائل و مشکالت در بازار سرمایه از ناحیه سیاست -

  مشکالت دیگر صنعت بیمه
  .گذاري صنعت بیمه هاي سرمایه یفاي وظایف درست در مدیریتگذاري و ا ضعف سیاست -

  هاي عملی دانشگاهی با صنعت بیمه دار بین قطب فقدان ارتباط معنی -

فقدان اتحاد رویه صحیح از محاسبات حسابداري شرکت بیمه و نداشتن برنامه حسـابداري و   -

وضـعیت  راي نشـان دادن  هـا بـ   مسائل مخدوش کننده حسـاب حسابرسی دقیق و خالی از هر گونه 

  هاي بیمه واقعی مالی شرکت

گـذاري   سـرمایه   انگیـزه کـردن فعالیـت    وجود نظام مالیاتی با نقش منفـی در جهـت ایجـاد بـی     -

  هاي بیمه شرکت

ریـزي در   هـاي مشـخص برنامـه    چنین تاکتیـک  عدم اتخاذ استراتژي مدون و طالعه شده و هم -

  هاي بیمه رکتخصوص استفاده بهینه از تخصیص وجوه در ش
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و در ایـن  اي اسـت   سخن آخر این که صنعت بیمه در شرایط حال حاضر مواجه با موانـع عمـده  

هـاي   شرایط البته مشکل ساختار تولیدي کشـور و بـازار سـرمایه در جهـت نـاتوانی ایجـاد جاذبـه       

سودآور براي جذب سرمایه نیز مزید بر علت است بدین ترتیب مجمـوع ایـن موانـع بزرگـی را بـر      

ــر راه تخصــیص صــحیح وجــوه بیمــه     اي بــین امــر نقــدینگی و تضــمین مــالی از طریــق       س

صنعت بیمه در درون خـود نیـز مواجـه بـا مشـکالت      البته . کند اي ایجاد می هاي بیمه گذاري سرمایه

بسیاري است که سهمی از آن متاثر همین مشکل ساختار تولید و بازار سـرمایه کشـور اسـت کـه     

ت بـین تصـمیمات نقـدینگی و تضـمین مـالی و سـودآوري بـه صـورت         سبب ایجـاد نـوعی مغـایر   

هاي بانکی است، شده است البتـه بـر    تخصیص حجم بزرگی از وجوه به حساب موجودي و سپرده

تواننـد از محـل ذخـایر     هـا مـی   گذاري توضیح داده شده در متن مقاله شرکت نامه سرمایه طبق آیین

هـاي بلنـد مـدت و     سـهم انـدك بیمـه نامـه    ولـی بـه علـت    گذاري کند  فنی و ریاضی اقدام به سرمایه

هـاي   گـذاري  هاي عمر در پورتفوي صنعت بیمه، امکان به کار گرفتن ذخایر فنی در سرمایه نامه بیمه

انـد افـرادي را بـا     هـاي بیمـه نتوانسـته    مـورد دیگـر ایـن اسـت کـه شـرکت      . بلندمدت مقدور نیسـت 

رمایه یا جذب و یا هدایت و راهبري کنند که ایـن  هاي الزم جهت تحلیل بازارهاي مالی و س تخصص

هاي بیمه که اقدام بـه گسـترش    امر خود سبب شده است ارتباطی منسجمی بین متخصصان شرکت

  .هاي بیمه به وجود نیاید گذاري شرکت نامه دارند و واحدهاي سرمایه هاي فروش بیمه شبکه

ت خود مبین ریسک گریزي مـدیران  گذاري صنعت عالوه بر وجود موانع و مشکال نحوه سرمایه

هاي مالی صنعت بیمه در قالـب حجـم زیـاد     توان در صورت این گفته را می )ادله(صنعت بیمه است 

جست و جو کـرد  ) گذاري سرمایه(هاي غیر دیداري   در مقابل سپرده) موجودي(هاي دیداري  سپرده

هـاي   هاي بیمه، قـانون مالیـات   رکتگذاري ش و باالخره یکی دیگر از دالیل سرد شدن انگیزه سرمایه

هـاي بیمـه را    گـذاري شـرکت   سـرمایه درصد از سود  50ها حتی تا  گاهی این مالیات(مستقیم است 
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بـه هـر حـال برطـرف شـدن مشـکالت فـوق امیـد تحـول در مـدیریت وجـوه و            . )شـود  مـی  شامل 

  .نماید ر میها بیمه و در بعد عالیه آن صنعت بیمه را بیشتر و بیشت گذاري شرکت سرمایه

  منابع
هـاي بیمـه، تهـران، دانشـکده علـوم اداري و مـدیریت        آسوده، سیدمحمد، حسابداري شرکت -1

  .بازرگانی دانشگاه تهران

  .هاي مختلف اداره آمار بیمه مرکزي ایران، آمارهاي مختلف منتشره براي سال -2

 3بیمـه، سـال اول، ش  نامـه، صـنعت    ایثاري، بهزاد، نقش امور مالی در موسسات بیمه، فصل -3

  .)1365پاییز (

  .1370-79هاي  هاي بیمه دانا، البرز، آسیا و ایران براي سال ترازنامه شرکت -4

هـا،   ارزیـابی مـدیریت منـابع و دارایـی    : ثبات، غالمعلی، نقش صنعت بیمه در بـازار سـرمایه   -5

  .1374، دانشکده اقتصادي دانشگاه تهران، )نامه کارشناسی ارشد پایان(

 92-91هاي بیمه، مجله حسابدار، شـماره   گذاري در شرکت جهانخانی، علی، مدیریت سرمایه -6

  .)1371دي (

-79هاي  هاي بیمه دانا، البرز و آسیا و ایران براي سال صورت حساب سود و زیان شرکت -7

1370.  
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