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 چکیده
بیمه در عصر حاضر نقش و اهمیت واالیی در تامین مالی، تجارت و صنعتت بنه عهندا دارد ر تنر ت و نهناد      

تکافل با همان اهداف تر ت بیمه ، یتعی به معظور پوتنش سانارت هنا و سارهنای احیمنالی در  یعندا       7
از معظر فقه اهنل  در بیمه میتارف ات موجود اسالمی به معظور دوری از تبه بیمه صعتتطراحی تدا استر 

 ه هم در  شورهای اسالمی و هم غیر اسالمی مورد اسنیقبا  رنرار    ستتاعن الگوی تکافل را مارح  ردا ا
گرفیه استربا وجود ایعکه فقهای تیته بیمه میتارف را ترعی می دانعد،اما اسنیاادا از الگنوی تکافنل باعن      

تکافل، تااوت های  ن با بیمنه میتنارف، مشنم    پیش رو به بررسی مقاله  افزایش ظرفیت بازار بیمه می تودر
در جمن   وری اطالعنات از روک  یابناننه ای    مقاله می پردازدر مالش های پیش روی صعتت تکافل  انداز و

تحلیلی بودا و به لحاظ هدف از ننوع ترویجنی و توسنته ای     –اسیاادا  ردا و به لحاظ روک از نوع توصیای 
مه میتارف میمایز رنیایج نشان می دهد  ه صعتت تکافل ویژگی هایی دارد  ه این صعتت را از صعتت بیاست

برسالف بیمه  ر بتالوابرسوردار استبیشیری عملیات تکافل نابت به بیمه میتارف از تاافیت مالی ر می  عد
رایج،تکافل توندگان در مازاد پذیرا نویای و سود حاصل از سرمایه گذاری سهیم هایعد و از این جهت بنه  

 گاهی مشیریان و توسته محصوالت ، همگن سازی  عدالت نزدیک تر استربرای توسته صعتت تکافل عالوا بر
 راست حائز اهمیتو اسیاندارد سازی الگوهای تجاری و مقررات 

 

 :تکافل،مالش های صعتت تکافل، بیمه میتارفواژگان کلیدي

 JEL :G22  ،B59طبقه بندي 
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 f.mahmodi@ut.ac.ir                                  دانشجوی  ارتعاسی ارتد بانکداری اسالمی دانشگاا تهرانر 2
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 مقدمه

ریف سنادا سنود بنه    تت نیاز به امعیت از جمله مهم ترین نیازهای بشر است  ه براساس گذر زمان از

، در ابیندا ، و مواردی از این ربیل ، باط و گایرک یافیه است ر امعیت در دارایی، سرمایه گذاری ها

تنا   ، مندون تند    سیاادا می تد تا ایعکه نظام بیمهبه معظور رف  این نیازها از ابزارهای میااوتی ا

نکداری،بیمه مهمیرین بنش تمردا ( ر امروزا در اریصادهای نوین،بتد از با 317، ص 1337بنش، 

می تود  ه در هم تعیدا تدا و مکمل یکدیگر هایعد و از عملکنرد هنم حماینت منی  ععدربیمنه      

ماننهله مهمننی اسننت  ننه معارشننه هننای باننیاری را پدینند  وردا است عاننگری و اسننمتیلی      

 (ر64،ص1387گیوی،

اطالعات مته می باتندر تکافل در راسیای جبران ساارات و ماهولیت های مشیرک در میان جا 

حا ی از توجه روز افزون جهان اسالم و حیی  شورهای غیر اسالمی بنه تکافنل و تکافنل اتکنایی و     

، لذا، توجه بیشیر به اینن  و پیانایل بالقوا این بازار است روند رو به رتد این صعتت در جهان اسالم

تواند به بررراری تتامالت اریصادی مقوله مه از بتد نظری و مه در عمل، دارای توجیه استر زیرا می

بیشیر، اعم از بیمه ای و غیر بیمه ای با دیگر  شنورها و بنه وینژا  شنورهای مانلمان و بناالس        

، افنزایش سنات تتنامالت    د  ه دسیاوردهای  ن برای  شور منا  شورهای حوزا سلیج فارس بیعجام

گرفین بنشی از این بازار و در اسییارنابی برسوردار هایعد اریصادی بین المللی است  ه از  ارایی 

بین المللی رو به گایرک و همچعین بهرا معد تدن از تر ت های تکافل اتکایی موجود و  اسنین  

از میزان وابایگی به تر ت های بیمه اتکایی بین المللی است  ه گاهی برسوردهای سیاسنی را در  

، تاسیس تر ت های تکافل و تکافنل  عبارت دیگرود ررار می دهعد ، به تتامل با ما در دسیور  ار س

، تحکیم روابط سیاسی و تضتیف وابانیگی  الت اریصادی، رونق اریصاد داسلیاتکایی به افزایش تتام

 (ر 114، ص 1387  توحیدی نیا،  به  شورهای غیر اسالمی سواهد انجامید

حد مد  ارائه تدا اسنت،   از  نجایی  ه صعتت تکافل در ایران به مرحله اجرا نرسیدا است و در 

بیشیر مترفی و تعاسیه تود، مشم اننداز و منالش هنای  ن منورد     صعتت تکافل   هضروری است 

بنه اینن   تعاسایی ررار گیرد تا زمیعه بومی سازی و اسیاادا از پیانایل  ن در  شور فنراهم گنرددر   

را با بیمه میتنارف تبینین   این مقاله تالک می  عد  ه اوال تکافل را مترفی و تااوت های  ن معظور 

مقاله پیش رو نماید و ثانیا مشم انداز و مالش های اساسی پیش روی صعتت تکافل را مترفی نمایدر

به روک توصیای و با اسیاادا از معاب   یابنانه ای به دنبا  بررسی مالش های پنیش روی صنعتت   

ریت تشن سنسس   تکافل پرداسیه،تارینچه صعتت تکافل است و ابیدا به بررسی فقهی بیمه میتارف و 

، ضرورت تکل گیری صعتت تکافل، مقایاه تکافل بنا بیمنه راینج و    الگوهای رایج در صعتت تکافل

بررسی تکافل در  شورهای دیگر، عملکرد بازار تکافنل و در  سنر منالش هنای پنیش روی صنعتت       
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 گیرد رتکافل مورد بررسی ررار می 

 

 پیشینه تحقیق

هر معد صعتت تکافل در ایران  اربردی نشدا است و معانکه باید و تاید تعاسیه تدا نیانت، بنا   

ماالتناتی صنورت گرفینه اسنتر ماالتنات      در زمیعه بررسی و تبیین سازو ارهای تکافنل  این حا  

 منیلف از جعبه های گوناگون تکافل را مورد بررسی ررار دادا اند  ه به اسیصار مرور سواهد تدر
بررسی الگوهای بیمه اسالمی  تکافل(مبیعی »( در مقاله ای به ععوان 1388مهدوی و همکاران  

 عند و   الگوی تکافل مبیعی بر مضاربه را ارائه می ،«بر مضاربه از نظر سازو  ارهای عملیاتی و فقهی

یمه راینج  و پس از بیان ویژگی های تکافل در مقابل بمیه تاابق می دهدسسس این الگو را با فقه اما

به این نییجه می رسد این الگو از نظر ماائل فقهی با مشکلی رو به رو نبنودا،و بنا توجنه بنه ایعکنه      

تر های متمو  به عدالت نزدیکاز بیمه ها به افراد و تکافل توندگان تتلق دارد،مازاد بر ادعا و هزیعه

 استر

ل و سازو  اری معاسب بنرای ارائنه   تکاف »( در مقاله ای به ععوان 1390سید نورانی و همکاران  

ضنریب نانو    ، پس از تشریت راا  ارهایی جهت افنزایش  «بیمه های سرد در معاطق روسیایی ایران

، به این نییجه می رسعد نقش بیمه های سرد به ععوان یکی از طرح هنای  بیمه در معاطق روسیایی

بردن تکاف طبقنات اجیمناعی   اجیماعی موفق در جهت گایرک رفاا و عدالت اجیماعی و از میان 

 بایار با اهمیت استر

،پنس  «تکافل و اهمیت توجه بیشیر به  ن در ایران»( در مقاله ای به ععوان 1387  توحیدی نیا 

از تشریت مزایای تکافل نابت به بیمه میتارف به این نییجه می رسد  ه با وجود مشنروعیت بیمنه   

 ،توجه بیشیر به  ن در ایران اهمیت داردریای تکافلتیته، با توجه به مزا میتارف از معظر علمای

تحلیل نظری ساسیار بیمه های عمنر  »ای به ععوان ( در مقاله1388عاکری و اسمتیلی گیوی   

،به مقایاه تکافل سنانوادا و بیمنه عمنر راینج از نظنر معناف  و       «نظام تکافل و بیمه های میتارف در

سانوادا منی توانند   ل ییجه گیری می تود  ه محصو  تکافنمحصوالت ارائه تدا  نها پرداسیه اند و 

به صورت ابزاری  ار مد برای مدیریت ثروت سانوادا ها مکمل محصو  بیمنه عمنر بنودا و بنا اراینه      

 محصو  تکافل سانوادا می توان برای افزایش رتد نرخ ناو  بیمه عمر در  شور برنامه ریزی  ردر

بررسی تابیقی نظام بیمه و تنامین اجیمناعی بنا    »( در پایان نامه ای با ععوان 1385  محمدی مهر

،به تبیین ماهیت و اهمیت تتاون و تکافل در جامته پرداسیه و سنازو ارهای   «راسالمدنظام تکافلی 

 برسی الگوهای تر ت های تکافل را به صورت  لی  وردا استر

حلینل نظنری مقایانه ای بیمنه میتنارف و      ت» ععنوان  ای بنا ( در پاینان نامنه  1388  سرا  زادا 
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ی حق بیمنه  های تکافل این امکان وجود دارد  ه بیوانعد با نرخ ها عد برای تر ت،بیان می«تکافل

، همه ریاک های بیمه ای را پوتش دهعد و تااوت نوع رنرارداد تکافنل بنا    مشابه در ترایط ررابیی

لی در  عنار نظنام بیمنه ای در    ایجاد یک نظام  ار مند تکناف   عد و بیمه میتارف مانتی را ایجاد نمی

  عدرسللی ایجاد نمی  شور

هنای  به ماائل مهم تغیینرات و پیشنرفت   ،1ی( مروری بر بیمه اسالم1120سا    5در گزارک تمارا  

، میان تمامی الگوهای بیمنه اسنالمی   می پردازد و بیان می  عد از 2008وار  تدا در بیمه از سا  

، تدا استر در رامت او  اینن گنزارک   تکافل، بیشیر از سایر الگوها توسط علمای اسالمی پذیرفیه

ر سسس، تود نها به طور سالصه ارائه می مهم ترین الگوهای عملیاتی بیمه اسالمی و اندازا بازارهای

  ،پایان نیز ، درتودازارهای عمدا تکافل ارائه مییک نگرک  لی از پیشرفت های مقرراتی در برسی ب

 فرصت ها و مالش های این بنش ارائه می تود ر

مه عمنر در عنرع عقنود مانیقل     صحت بی»( در مقاله ای با ععوان 1392ستدی و میرزا سانی  

،برای تصحیت ترعی و فهم احکام حقوری عقد بیمه دو رویکرد را مارح می  عد و برای نیل «فقهی

مانعد غرر،تتلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهنایی بنرای   به این هدف، ناگزیر از رف  تبهه هایی 

 سازگاری بیمه عمر با مبانی فقه امامیه می پردازدر

مه اسالمی  تکافل( و مقایاه  ار یی بی»( در مقاله ای با ععوان1392عاکری و اسمتیلی گیوی  

ر ت های تکافل و بیمه ، ار یی و عملکرد ت«(AHP)،با فر یعد تحلیل سلاله مراتبی بیمه میتارف

رایج با تاس  های متین و با بهرا برداری از روک تحلیل سلاله مراتبی مقایاه تدا استر نینایج  

حاصل از این تحقیق حا ی از  ار یی نابی تکافل در مقابل بیمه میتارف است و عرضه محصنوالت  

در  شنور  منک تنایانی    تکافل در  عار محصوالت رایج در  شور ایران به رتد مینزان نانو  بیمنه    

 .سواهد  رد

ها فرصت هنا و  ی گویژصعتت تکافل،»( در مقاله ای با ععوان 1387عاگری و اسمتیلی گیوی   

به تشریت سازو ارها و وضتیت فتلی تر ت هنای تکافنل سنانوادا در جهنان     «مالش های پیش رو

معحصر بنه فنردک ،بنه     پرداسیه و نییجه گرفیه اند  ه صعتت بیمه اسالمی با توجه به ویژگی های

 ععوان صعتیی پرسود در حا  رتد و فراگیر تدن استر

گذاریهای پژوهشی در زمیعه عقد بیمه و سرمایه»ای با ععوان ( در مقاله1389لاای و هوتمعد  

، بیمه تکافل را به ععوان جایگزیعی بنرای بیمنه هنای راینج در     «ی و تابیق  ن با موازین اسالمیمال

ی تر مارح می  ععدربا توجه به ردمت بیمه در اینران و تحنو  در صنعتت بیمنه     دنیا به صورت جد

  شور به دنبا  راهکارهای دسییابی به  ن در امر برنامه ریزی پرداسیه تدا استر

                                                                                                                   
1. http : media.swissre.com 
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هنا   مندیریت عقندهای مشنار یی باننک    »( در مقاله ای با ععوان 1392اعیصامی و تریف زادا  

الش های رراردادهای مشار یی پرداسیه است و در راهکار به بررسی م«براساس الگوی تکافل اصعاف

پیشعهادی  بانک های تجاری برای تنصی  معناب  مشنار یی سنود بنه طنور غیرمانیقیم و از راا       

صعوف تولیدی و سدماتی اردام می  ععد و اتحادیه در رالب نهاد تکافل و به ععوان میصدی تکافل با 

ضنمن  دی از تانهیالت در طنرح هنای سود ور   ری درصن تشکیل صعدوق سرمایه گذاری و به  ارگی

 پوتش ساارت های احیمالی واحدهای صعای به پویایی صعوف  مک مضاعف سواهد  ردر

طراحی صعدوق سنرمایه گنذاری مشنیرک    »( در مقاله ای به ععوان 1393سلیمانی و همکاران  

ای اتکنایی را مانرح   بح  ظرفیت محدود بیمه هن  «بیمه ای به معظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

 عد و بیان می  عد یکی از ابزارهای  ار مد برای رف  این مشکل ،ارتباط مایقیم صعتت بیمه با می

با توجنه بنه بررسنی هنای انجنام تندا       ق انیشار اوراق بهادارسازی ریاک بازار سرمایه است از طری

 پیشعهاد تدا استرصعدوق سرمایه گذاری بیمه ای به معظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی 

صکوک و النت بیمنه ای بنرای پوتنش     »( در مقاله ای با ععوان1390رالیباف اصل و همکاران  

به وجود  مدن یکاری از حوادث فاجته  میز و ساارت هنای سنعگین    «ریاک حوادث فاجته  میز

تمام این و بیمه اتکایی ظرفیت پوتش ی ها در معاطق حادثه سیز می تودباع  افزایش ارزک دارای

ریاک را ندارد در نییجه بح  ظرفیت بازارهای سرمایه و انیقا  سهمی از ریاک بیمه ای بنه اینن   

بازار از طریق انیشار اوراق بهادار مارح می تود،این اوراق در دنیا بر پایه اوراق ررضه اسنت  نه بنه    

 مدا صنکوک و النت   به عمل یانیشار نیات و براساس تحقیق ها علت ربوی بودنشان در ایران رابل

 بیمه ای برای اجرایی تدن ساسیار اوراق حوادث فاجته  میز در ایران پیشعهاد تدا استر

طراحی صکوک مشار ت جهنت انیقنا  ریانک    »( در مقاله ای با ععوان 1392نظرپور و سزایی  

  ریانک  تبدیل ریاک بیمه به اوراق بهادار را یکی از روک های انیقا «تر ت بیمه به بازار سرمایه

می دانعد  ه در بازار سرمایه مورد مبادله ررار می گیرد، بر اساس نیایج به دست  مدا با اسنیاادا از  

عقد تر ت می توان اوراق مشار ت بیمه ای معیشر  رد  ه افراد در سود و زینان ناتنی از پوتنش    

 بیمه ای برسوردار توندر

مالی تکافل،فرصت جدیند در رتند بیمنه     سدمات»( در مقاله ای با ععوان 2007 1الیور وای من 

، تکافل را به ععوان تکلی از بیمه مترفی می  ععد برای ارائه بیمه زندگی و غیر زندگی،  ه «جهانی

مزایایی در اسییار مشیریان ررار می دهد  ه سازگار با ترع اسالم است و این محندودیت هنا را بنه    

عوان مدلی جذاب هم برای مانلمانان و هنم غینر    و تکافل به عععوان یک فرصت می دانعد نه تحمیل

 مالمانان مترفی تدا استر

                                                                                                                   
1.OLIVER WYMAN 
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تکافنل در اروپنا: گنام بتندی منه مینزی منی توانند         »( در مقاله ای به ععنوان  2008 1ابوزاید  

نانو   ،نیاز وارتی پوتش ریاک در میان جوام  مالمان اروپا را راضی  ععدا نمنی دانند و   «؟2باتد

 ه دین نقش تتیین  ععدا ای  ر می گرددب تیغا ،اتحصیالت،هب، فرهعگپایین به دالیلی مانعد:مذ

و تعها راا پاسخ به این بی میلی می تواند ارائه مد  تکافل در  شورهای اروپایی باتد  ه دارای دارد

بینعش تکافنل جهنانی در    »ن ( در مقاله ای به ععنوا 2014در   جمتیت مالمان رابل توجهی استر

است  2013نشان می دهد  ه مکمل بیعش تکافل جهانی در 2014بیعش تکافل جهانی در  ”2014

 و روند حر ت تکافل را بازارهای  لیدی و تر ت های بزرگ و تحوالت نظارتی را نشنان منی دهندر   

، به تصرف صعتت بیمه بنا رویکنرد   «2013بیعش تکافل جهانی »( در مقاله ای به ععوان 2013در  

 زد، و به ارائه بیعش سود وری و رتد در این صعتت می پردازدراسالمی می پردا

می، یک ماالته ماائل و مشم انداز بانکداری اسال»( در مقاله ای با ععوان 2010  3موحد ایزهار 

رمعانکنه  رسنی محبوبینت  ن منی پردازد   به تجزیه و تحلیل تکافنل در جهنان و بر  «موردی از تکافل

مالحظه می تود هر  دام از ماالتات بر بنشی از موضوعات و ماائل تکافل تمر ز  ردا اندر با این 

 انندازی ای  ه مشمحا  ماالته حاضر بدنبا  ارائه تصویری  لی از موضوعات و ماائل تکافل است، بگونه

بانیاری از  شنورهای    را مقابل سوانعدا عالرمعد به موضوع ررار منی دهندر از  نجنا  نه تکافنل در     

اسالمی بتعوان نهادی جایگزین برای بیمه های میتارف ارائه تدا استر بعابراین اولنین ماناله اینن    

است  ه  یا بیمه های میتارف از نظر تریتت اسالمی با مشکلی مواجه است  ه بایند نهناد دیگنری    

منرور منی تنودر در ادامنه      جایگزین  ن تود؟ بعابراین ابیدا بررسی فقهی بیمه میتارف به اسیصنار 

تکافل مترفی و سسس  الگوهای منیلف ارائه تدا مرور سواهد تدر  نگاا به تمایزات تکافل با بیمنه  

میتارف و وضتیت تکافل در  شورهای منیلف پرداسیه می تودر در نهایت پیانایل صعتت تکافل و 

 مالش های اساسی پیش روی این صعتت بررسی سواهد تدر 

 

 بیمه متعارف مشروعیت. 1

 موافقان مشروعیت ررارداد بیمه  ه تامل ا ثریت رریب به اتااق علما و صاحب نظران تیته

( و ارلییی از علما و صاحب نظران اهل تاعن هایعد، پیرامون ایعکه  یا عقد 1385 محمدی مهر، 

 نهایی بیمه یک عقد جدید محاوب می تود یا سیر ؟ به سه دسیه تقایم می توندر دسیه او  ، 

تارع  هایعد  ه متیقدند برسی از انواع بیمه در صدر اسالم و ربل از  ن وجود داتیه است و

، لذا، رایل به مشروعیت این انواع بیمه تدا اندر دسیه دوم صاحب مقدس  نها را رد نکردا است

                                                                                                                   
1. Abouzaid chakib 

2.www.meinsurancereview.com 

3. mohd .Izhar ahmad 
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رایج  نظرانی هایعد  ه عقد بیمه را یک عقد مایقل نمی دانعد بلکه  ن را در ضمن یکی از عقود

در فقه ررار می دهد و به جهت همین وابایگی به سایر عقود، این عقد در ضمن هر عقد دیگری  ه 

رانی ررار بگیرد از مهارموب تتریف و ترایط  ن عقد تبتیت سواهد ردر دسیه سوم صاحب نظ

مه ، یتعی بر این اعیقادند  ه در مورد عقد بیک عقد مایقل است، یهایعد  ه متیقدند، عقد بیمه

، لذا نیازی وجود ندارد به ایعکه  ن را به د  ه بر مشروعیت  ن داللت می  عدادله مایقلی وجود دار

، در بین علما و صاحب نظران تیته(ر96، ص 1387د معضم سازیم  توحیدی نیا، یکی از عقود متهو

ما در بین ، ا، غیر مشروع بداند ارداد بیمه میتارف را به طور  لیفردی را نمی توان یافت  ه رر

دو گروا موافق و منالف وجود دارد  ه البیه در این بین منالاان ا ثریت صاحب نظران اهل تاعن 

 متین و محصور هایعدمنالاان متیقدند  ه عقود ترعیبرسی باالیی را به سود اسیصاص دادا اندر 

عدم مشروعیت یگراز  نها معابق نیات و برسی دررارداد بیمه برهیچ  دام و  (1385 محمدی مهر،

غرری بودن، ا ل ما  به باطل بودن، ربوی  موجود در  ن  از جملهایرادات ترعی  به برسی بیمه را

 اتااق البیه رابل   ر است  ه ا ثریت رریب بهدانعدر بودن و مصداق رمار بودن ررارداد بیمه( مربوط می

 اندایرادات فوق به تاصیل پاسخ گایهاند و به بیمه را ترعی دانایه علما و صاحب نظران تیته

 (ر99، ص 1387 توحیدی نیا ،

 

 . تاريخچه و تعريف تکافل2

واژا تکافل از رر ن و سعت گرفیه تدا است و به متعی ضمانت مشنیرک منی باتند  نه هندف  ن،      

در (ر89،ص 1390مشار ت و یاری دو جانبه میان اعضای گروا مشنصی است  نورانی و همکناران ، 

بیمه ماهوم تازا ای نیات و در صدر اسالم ،توسنط مهناجران مکنه و انصنار مدیعنه و پنس از       وار  

ررن پیش نیز روا  داتنیه استرصنعتت بیمنه اسنالمی بنرای ایجناد نظنام         14هجرت پیامبر یتعی 

ربا،غرر،رمار،ا ل  مانعد معظر فقه اهل تاعن ی  ه ازنهادهای مالی اسالمی به معظور دوری از تبهات

 نه  شنورهای اسنالمی و حینی غینر      الگوی جایگزیعی عرضه  رد( در  ن وجود دارد، باطل ما  به

در مالزی به تصویب  1984در سا   اولین رانون تکافل  بیمه اسالمی( اسالمی از  ن اسیقبا   ردندر

تکافل  ر(65،ص1387 عاگری و اسمتیلی گیوی، های تکافل از  ن پس بیشیر تدندرسید و تر ت

جز فلااه تکافل به  تتاون بعا تدا است و مدیریت  ن بایار تبیه به بیمه های تتاونی استربر پایه 

محدودیت های سرمایه گذاری در تریتت و انتااف پذیری بیشیر در تامین حقوق صناحبان سنهام   

، نظامی مبیعنی بنر اصنل  منک میقابنل  تتناون( و همکناری        تکافل به تتاونی بایار نزدیک استر

تبرع( است و در  ن، ریاک داوطلبانه به طور اتیرا ی بین مشنار ت  ععندگان تانهیم    داوطلبانه  

اصاالح  صعتت تکافل( تامل تمامی میصدیان  اب  (ر81ص  ،1390 ،د  نورانی و همکارانمی تو
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و  ار ارائه سدمات و محصوالت تکافل می باتدراین صعتت ، تر ت های بیمه مانیقیم   نه بنرای    

ای از محصوال تکافل پذیرا نویای می  ععد( تر ت های بیمه رایج   نه تتنداد   ارائه طیف گایردا 

های بیمه اتکایی و تکافل اتکنایی را در بنر   محدودی از محصوالت تکافل را ارائه می  ععد( و تر ت

تتهند بنه   بیمه گنذاران از وجنوا سنهامداران     می گیردر تکافل سه ویژگی عمدا دارد: تاکیک وجوا

سرمایه گذاری سازگار با تریتت از طریق عدم پرداست بهرا و عدم ارتباط تجاری بنا  اسیراتژی های 

بعگاا هایی  ه درگیر فتالیت های نامشروع هایعد و الزام بنه وجنود ینک هیهنت مانیقل نظنارت       

 ( ر 2011،  مروری بر بیمه اسالمیداسلی مر ب از علمای دیعی  

ر در حالی  ه بیمه اسنالمی بنه   کیک می تود، تابین بیمه اسالمی و تکافل ها گاهی در گزارک 

، تکافل فقط به الگوهایی اتارا دارد  ه در  ن ، وجنوا بیمنه   ردتمامی مااهیم بیمه اسالمی اتارا دا

گذاران از وجوا سهامداران تر ت تاکیک می تودر امنا تاناوت مینان الگوهنای تکافنل بنا ویژگنی        

منه اسنالمی بنه    وا سهامداران ( و دیگر الگوهنای بی تاکیک وجوا   تاکیک وجوا بیمه گذاران از وج

 (: 2011، مروری بر بیمه اسالمی دالیل زیر مهم است 

الگوهای تکافل پذیرک وسیتی در صعتت یافیه و در مواردی توسط نهادهای بین المللی مانعند  ر1

پذیرفیه تدا انجمن سدمات مالی اسالمی یا سازمان حاابداری و حاابرسی موساات مالی اسالمی 

 استر

جم  تمام انواع منیلف الگوهای بیمه اسالمی تحت ععوان تکافل ، باعن  سنردرگمی مصنرف    ر 2

  ععدا و  اهش موفقیت تکافل سواهد تدر

های بیمه اسالمی فتالینت منی   واگذاری از تر ت هایی  ه در دیگر الگواز دیدگاا تکافل اتکاییر 3

مانهله دار   ایرانی ( به صعدوق تکافل اتکنایی  دی یا الگوی  مانعد الگوی تتاونی عربایان ستو ععد 

 استر

، تکافل د : تکافل عمومی و تکافل سانواداتونهای تکافل به دو دسیه تقایم میدر عمل تر ت 

سانوادا یتعی فنراهم سناسین مصنونیت و امعینت بنرای افنراد و سنانوادا هنای  نهنا در ارتبناط بنا            

 ار مالی مبیعی بر اصنو  تتناون اسنت  نه هندف  ن پدیند سناسین ایجناد          و زندگیشانرتکافل سانوادا ساز

 ،1زاداسنان    ععندا اسنت  ر وابانیگان تنن  مشنار ت   ها، یییمان و دیگماهولیت به معظورحمایت از بیوا

دو الگنوی و النت    عمال در حا  حاضر تودرسدمات بیمه اسالمی تکافل عمومی گایه میسایر به  (ر2006

گونناگون  هنای  در تر ت اندرترین الگوهایی هایعد  ه به صورت تجاری به  ار گرفیه تداو مضاربه مهم

 ،1387 عاگری و اسمتیلی گیوی، نیز سود این دو الگو با تااوت های جزیی به  ار گرفیه می توند

گر میااوت است و به فضنای  (ر اگر مه تیوا های اجرا و پیادا سازی از تر یی به تر ت دی78ص 

                                                                                                                   
1. khanzada 
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، هیهت نظارت ترعی و مدیریت تر ت ها بایگی دارد ، اما در هنر حنا  تکافنل در معند     یمقررات

 ر ه  یال به اسیصار اتارا می تود الگوی عمدا رابل تقایم بعدی است

 

 الگوي وکالت.1-2

یتعی  اجرایی محض برای مشار ت  ععدگان تر ت های تکافل به ععوان عوامل تحت الگوی و الت

 ینک  اجراینی  عامنل  در ن  ه است تتاونی صعدوق تبیه و الت الگوی ر ععد می عمل بیمه گذاران

شار ت پرداسیی توسط بیمه گذاران را م ازسهم ثابت نابت متموالیک تدا توافق ازربل التمل حق

گذاری  ردن وجوا تکافلی و ادارا امور تکافل به نمایعدگی از بیمه گنذاران دریافنت   در ربا  سرمایه

و   ععند ز سرمایه گذاری مبلغی دریافت نمنی گری و سودهای حاصل ااجرایی از مازاد بیمه ععدر عامل می

ی البیه ضررهای مربوط به بیمه گری و سرمایه گذاری را میحمل نمی تنودر عامنل بنه طنور رسنم     

تواند وسوسه تود  ه بدون ارزیابی درست ریاک به بعابراین می  عدگری را تحمل نمیریاک بیمه

ما زیمم  ردن حجم سهم مشار ت باتدر برسی انواع این الگو از پرداسنت پناداک بنه عامنل     دنبا  

 ععدر به همنین  برای ارتقای ارزیابی معاسب ریاک در بیمه گری جهت رف  این مشکل اسیاادا می

میتهد  ردن عامل برای انضنباط در   ،ترتیب، برای تامین ریاک یک وام بدون بهرا در موارد  اری

 (ر2011، مروری بر بیمه اسالمی عد  ریاک انگیزا ایجاد می ارزیابی

 

 الگوي مضاربه. 2-2

عامل اجرایی یک نابت  برسالف الگوی و الت، الگوی مضاربه در اصل یک الگوی تقایم سود استر

 هنای گذاران و سودهای بنه دسنت  مندا از فتالینت    از ربل توافق تدا از مازادهای حاصل از صعدوق بیمه

 هنای تواند به سنود برسند  نه هزیعنه    تعها زمانی عامل میتحت این الگو   عدررا دریافت می گذاریسرمایه

عملیاتی  ن  میر از مجموع دو مقدار سهم عامل در مازاد حاصله از فتالینت بیمنه گنری و سنهم از     

 گذاری باتدربعابراین مدیریت  ارای وجوا و ارزینابی معاسنب ریانک بنه نان  عامنل      در مد سرمایه

 (ر2011، مروری بر بیمه اسالمیسواهد بود  

 

 الگوي تلفیقي.3-2

تر یبی از الگوهای و الت و مضاربه استردر این الگنو عامنل اجراینی، سنهم از ربنل توافنق        الگوی تلایقی

را  گنذاری هنای سنرمایه  ای از پرداسیی بیمه گذاران به عالوا سهمی از سود به دست  مدا از فتالینت تدا

 ر(2011، مروری بر بیمه اسالمی   عددریافت می
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 وقفالگوي وکالت .4-2

ر میدهند  تشنکیل  ورنف  صنعدوق  ینک  اولینه  هبه یک ارائه با اجرایی عامل ورف،تحت الگوی و الت 

 نه بنرای تصنایه     تبرعصعدوروراانجاممیدهعد بنش به را( مشار ت سهم  پرداسیهایی گذارانبیمه

ساارت به  ار می رودرعامل اجرایی بابت انجام امور بیمه گری  یک حق التمل ثابت   حق الو اله ( 

دریافت می  عدرممکن است بیمه گذاران سهمی از مازاد وجنوا بتند از پرداسنت تمنام سانارات را      

به  ار رود ینا بنرای   دریافت  ععد و ممکن است این مازاد برای تشکیل   سایر و پرداست های  تی 

تقایم سود در بنش فتالیت های سرمایه گذاری به  ار گرفیه تودر مانعد الگوی و النت در ایعجنا   

لگو ر انگیزا های عامل اجرایی در این ااسیقراع می  عدل اجرایی به هعگام  اری در صعدورعامنیز 

کینت وجنوا پرداسینی    مشنکل مهنم و تنرعی مال    بایار تبیه الگوی و الت است  اما الگوی ورنف  

 (ر2011، مروری بر بیمه اسالمیمشار ت  ععدگان در الگوی و الت را برطرف می  عد 

 

 الگوي غیر انتفاعي تکافل.5-2

براساس این الگو  ه بیشیر در سودان اجرا می تود، سرمایه اولیه بنرای صنعدوق از طرینق ینک وام     

 توند به صعدوق، مالک و عامل صعدوق میتودر مشار ت  ععدگان با پرداست بدون بهرا فراهم می

( رحیی در درون یک تر ت تکافل ، ممکن است بنا توجنه بنه ننوع      2011مروری بر بیمه اسالمی، 

محصو  از معدین الگو اسیاادا تودربانیاری از تنر ت هنا بنه الگنوی و النت ینا تلایقنی تماینل          

الزی و اندونزی روبه رو تدا است، زینرا  یب رانونی در موراعیزبااربالازایعدهوتصودارندرالگوی و الت 

این الگو ، معدین ماهله ترعی  ه در سایر الگوها وجود دارد را برطرف می سازدردر مقابنل الگنوی   

مضاربه برای بیمه گری و سرمایه گذاری، دیگر برای محصوالت جدید تکافل سانوادا اسنیاادا نمنی   

از علمنا اینن    رسنی د اسیاادا ررار منی گیردرب تود و در مورد محصوالت تکافل عمومی به ندرت مور

منروری بنر   رابل ربو  نمی دانعد  بدلیل ایعکه عامل فقط در سود  و نه در زیان( سهم دارد، الگو را 

 ر(2011، بیمه اسالمی

 

 ديدگاه فقیهان اهل سنت و امامیه درباره تکافل. 3

 نها اعم از عمومی و پیشعهاد پدید ساسین تر ت های تکافل و نوع سازو ار  هماناور  ه گایه تد،

از طنرف مینصصنان و    جامته را تحت پوتنش رنرار منی دهند      ه با عقدهای اسالمی افرادسانوادا 

ن فقیهان اهل سعت بودا و تمام سازو ارهای این تر ت ها به وسنیله  میینه فقهنی ای  نه در این     

بررسی و مورد تاییند رنرار منی گیرنند ر اینن  میینه بنر تمنامی         یعد تر ت ها در حا  فتالیت ها

های تر ت ناارت داتیه و  نها را با فقه اهل سعت تابیق دادا و در صنورت تاییند تنرعی    فتالیت
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دهعدر بعابراین از نظر فقه اهل سعت سنازو ارهای اینن تنر ت هنا     ها را میاجازا عملیاتی تدن  ن

 28اا فقه امامیه از نظرهنای  برای بررسی فقهی عقد تکافل سانوادا از دیدگماابق با ترع است ر اما 

اسیاادا تند ر بنرای انجنام اینن  نار        ،  یت اهلل نوری همدانی،ازی، مانعد :  یت اهلل مکارم تیرسبرا

، متلنق بنودن عقند، سناهی     ، غرری بنودن دربارا، ربوی بودن ، رمار بودن پرسش 14پرسش نامه با 

داتین غیر راتی بنودن  ، جهل به یکی از عوضین ید بودن دسییابی به مورد متاملهد، محل تربودن

مغایر بودن این عقد با ار ان عمومی عقند تترینف   متاوضه پو  با پو  در این عقد  انجام انشای عقد

یشان منالایی بنا  نیایج نشان داد هیچ  دام از ا پرسیدا تدا است و فقه امامیهتدا در رانون مدنی 

 هنایی تکافل در مترع تبههدر نییجه ر (83-82، ص1388، گیوی  عاگری اسمتیلی  قد نداتیعداین ع

 ه علما و صاحب نظران اهل تاعن و تتداد بایار محدودی از علماء و صاحب نظران تنیته مانرح   

اق ، منورد اتان    لینت( تکناف   استر در وار ، مشروعیتمی  ععد، ررار ندارد و از این تبهات مصون 

( ر تکافل در مقایاه بنا بیمنه میتنارف بنا     110-109، ص 1387، مالمانان است  توحیدی نیاهمه 

( 1385اصو  و ارزک های اسالمی، همنوانی بایار بیشیری داردر به ععنوان مثنا  محمندی مهنر      

  عد  ه تکافل :بیان می

 ، و رفاا عمومی می تود رروت، تداو  ثروتموجب تتدیل ث ر1

، مورد توجه دین مبین ارتقای روح اسوت می تود  ه همگی ار وموجب جلوگیری از اسیثم ر2

 اسالم استر 

، معصناانه  می تود و سیایم برای همه طنرف هنا   در تکافل با سرمایه گذاری ها، اسالری عمل

(ر 110ص ،1387  توحیندی نینا،   استدی اسالم است  ه مراعات اسالق و انصاف نیز مورد توجه ج

ای  ه جا دارد در ایعجا به  ن اتارا گردد ،  ن است  ه بنه دلینل  نکنه تکافنل در رالنب ینک       نکیه

ر فرد به میزان ، هامداران  ن تر ت به حااب می  یعد، سهتر ت تکل می گیرد  ه بیمه گذاران

تنر ت تکنافلی منی تنودر     ، حق بیمه می پردازد و به همان میزان هم ، مالک اسیااعت مالی سود

مایعند و در پاینان دورا منالی تنر ت،     ، افراد  م در مد نیز می توانعند سنود را بیمنه ن   یببدین ترت

ر در اینن ننوع بیمنه، بیمنه     دارنند ، این افراد از سود حاصله سهم معانچه سودی به دست  مدا باتد

گذاران، پولی  ه از جیب  نها پرداست می تود تا ساارت یک فرد فقیر جبران گنردد را بنه ععنوان    

بنشش   هبه ( رلمداد می  ععد، لذا  فرد فقیر با وجود پرداست حق بیمه اندک ممکن اسنت  نوعی 

ر این دو ماهله به متعای فقرزدایی و  منک بنه مانیمعدان    اارتش به میزان بایاری جبران تودس

 (ر110، ص 1387، توحیدی نیاجامته است  ه مورد تا ید اسالم است  
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 ارف . وجوه تمايز تکافل و بیمه متع4

، تااوت های دو بیمه رایج و تکافل به صورت مقایاه ای در محورهنای ساصنی   (1در جدو  تمارا  

 ( 218، ص 1392تدا است   عاگری و اسمتیلی گیوی،  شن م

 

 . تمايزهاي تکافل و بیمه متعارف1 جدول
 تکافل بیمه رایج محور مقایاه

 مبیعی بر انگیزا  اب سود استر ماهیت  اب و  ار
مبیعی بر انگیزا حمایت و تامین رفاا اجیماعی 

 بیمه گزار و سانوادا اوستر

 ماهیت ررارداد
مانعد ررارداد بی  است  ه بیمه گر در ربا  پوتش 

 ریاک بیمه گزار، از او پو  دریافت می  عدر
رراردادی است بین تمام تکافل توندگان برای 
 تقایم مناطرات سود و مشار ت در حمایتر

 روانین و مقرراتمعاب  
جه تجارت  اب و  ار ،تاکرات در نیی

، پایگاا ها و فرهعگ  ن  شور ادبیات رضایی،بشری
 استر

مبیعی بر وحی الهی  رر ن و سعت (و نظرات و 
فیاوای ترعی علما و  مییه های فقهی موجود 

 در این تر ت هاستر

 مبیعی بودن بر اصل تتاون
کی نیات و معاف  بیمه گزار و بیمه گر با هم ی
 تتاون وارتی وجود نداردر

،در  لیه ا ، هم بیمه گزارند و هم بیمه گراعض
ساارت ها تریک می توند و در انیقا  

 مناطرا نیز مشار ت دارندر

 تاافیت و افشاء
در تر ت های بیمه رایج، افشاء و تاافیت وجود 

 ندارد  به جتبه سیاا تشبیه تدا اند(ر

را به صورت تر ت های تکافل ، اطالعات 
تااف در اسییار تکافل توندگان ررار می دهد 
و فتالیت ها و عملیاتش تااف تر از تر ت 

 های بیمه رایج استر

 سرمایه گذاری وجوا
، وجوا را در امور و گاهی اورات بتضی تر ت ها

برنامه های غیر ترعی به  ار می گیرند و از 
 ابزارهای با بهرا ثابت اسیاادا می  ععدر

در ابزارهای ترعی  ه با مبانی مضاربه و وجوا 
و الت و اجارا و رر  ار می  ععد،سرمایه گذاری 

 می تودر

 الیزامات و معاف 
،  ل پولی را  ه بیمه گزاران در صورت بروز سار

در بیمه نامه  مدا است، می گیردراما در صورت رخ 
 ندادن ، نمی تواند ادعا داتیه باتعدر

ر صورت بروز سار، تکافل توندا می تواند د
 ل مقدار در تتهد تکافل  ععدا    ه از 
صعدوق مناطرا پرداست می تود(،  ل 

موجودی حااب مشار ت  ععدا و سهم سود 
از سود  اب تدا را تا  ن زمان از تر ت 

بگیردراما اگر تا زمان سررسید صبر  رد و سار 
پوتش دادا ،رخ نداد ،فقط می تواند موجودی 

دا و سهم سود را از سود حااب مشار ت  عع
 تا  ن زمان ،درسواست  عدر

 ارزک بازسرید

اگر بیمه گزار بنواهد ربل از سر رسید، از بیمه 
–سار  تود،تر ت بیمه به او مقداری پو  

 - هازمجموعسرداسییهایاوبهبیمهگر میراست
 رپرداسینواهد رد

در تکافل اگر  ای بنواهد سار  تود تمام 
 حااب مشار ت موجودی حااب تنصی او 

 ععدا ( به عالوا سهمش از  ل سود تا  ن 
مور  ، به او بازپرداست می تود و میصدی 
تکافل فقط مقدار نامیزی بابت راا اندازی 
 تر ت و مدیریت وجوا از او  ار می  عدر

 بین معاف  بیمه گر و بیمه گزار تتارع وجود داردر توزی  مازاد معاف 
گزار تتارع وجود بین معاف  بیمه گر و بیمه 
 نداردر

حق رای و حق تر ت در 
 مجم  عمومی

د ر بیشیر موارد این ربیل تاهیالت برای تر ت 
  ععدگان برنامه های بیمه رایج وجود نداردر

، حق رای و حق تر ت در مجم  اعضاء
عمومی را برای انیناب هیهت مدیرا و نیز 
 مالحضه حااب های سالیانه و ترازنامه دارندر
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 جهانتکافل در  سترشگ. 5

،روسنیه و معند   ای اسالمی بلکه در  مریکای تمالی، اسنیرالیا، مین بیمه اسالمی نه تعها در  شوره

(رمحیط مقرراتی و حضور 65،ص 1387 شور اروپایی فتالیت می  ععد  عاگری و اسمتیلی گیوی ،

 ردا استر تکافنل  جمتیت مالمان رابل توجهی در اروپا برای توسته تکافل محیط مااعدی فراهم 

 ،امارات میحندا عربنی و بحنرین میمر نز    مدا در بازارهای مالز، اندونزی، عربایان ستودیبه طور ع

، برسی اردامات ترین مقررات محاوب می تود رمالزی،پیشرفیه استرمقررات تکافل مالزی و بحرین

حالی  ه بحرین رتد نظیر مشوق های مالیاتی را پیادا سازی  ردا  ه برای تکافل مالوب استر در 

تکافل را از طریق همگن سنازی و اسنیاندارد سنازی تانری  منی  عندرمالزی و بحنرین بنه ععنوان          

  شورهای پیشرو در بررراری روانین تااف و ویژا برای تر ت های تکافل تعاسیه تدا اندر

دنینا ،از نظنر پیشنرفت هنای     مالزی با توجه به هندفش در رسنیدن بنه رانب مالینه اسنالمی        

،تکافل پیشگام استربانک مر زی مالزی به ععوان نهناد نناظر بیمنه ای ، بنه طنور فتنا  از       رراتیمق

عملیاتی  ه باع  رتد تکافل می تود، حمایت می  عندربحرین اولنین  شنور ساورمیاننه بنود  نه       

مچعنان  عرضنه  ردرمهنارموب تکافنل معانجم بحنرین ه      2006مقررات ساص تکافنل را در سنا   

، این مهارموب رویکرد سعثایی به تکافل داتیه است بنه گوننه ای   می تود پیشرفیه ترین محاوب

 ه زمیعه یکاانی را برای فتالیت تر ت های تکافلی در مقایاه با تر ت های بیمه مرسوم فنراهم  

 ردا استرمهارموب مذ ور از طریق وض  اسیانداردهای اجباری برای تر ت های تکافل در منورد  

، به درک مشیری از تکافل و همگن سازی در این صعتت  مک منی  عند   بکارگیری الگوی تلایقی 

 (ر2011، مروری بر بیمه اسالمی 

نهاد پولی عربایان ستودی  سما( با اسیاادا از مد  بیمه تتاونی به  ارگردانی همنه اپراتورهنا    

طرینق   پرداسیه است و بزرگیرین بازار بیمه اسالمی را به سود اسیصناص دادا اسنتر اینن  شنور از    

اصالح ترایط و تغییر جهت از مد  تکافل سال  و هماهعگ سازی توانایه است تاثیر رابل توجهی 

در صعتت ایجاد  عدرمشم انداز حا م تبدیل تدن امارات به یک سرمایه جهانی در زمیعنه صنعتت   

ردها در امور مالی اسالمی است و این ابیکار عمل از طریق ایجاد تورای تریتت برای نظارت اسیاندا

 زمیعه امور مالی اسالمی و مر ز داوری حل و فصل اسیالفات در عقود اسالمی گایردا می تودر

تر یه در حا  توسته مقررات است و به صادر ععدگان اجازا می دهد از هر ساسیار ترعی برای  

 توسته اسیاادا  ععدر

 ه عالوا بر افزایش حااظت از مالزی به تازگی روانین مالی اسالمی جدیدی را اعالم  ردا است  

تودر موجب جریمه های تیب دار و زندان نیز میز طریق مشاوران مذهبی و رانونی سسردا گذاران ا

اندونزی هم به  رامی در حا  سبقت از  شورهای عضو سلیج فارس است و در حا  تبدیل تدن بنه  
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 یک صعتت رابل توجه استر

اندازهای تکافل را در  وتاا مدت به تاسیر می انندازدر   بحران های موجود در اروپا حدارل مشم 

ینک راا  تکافل را با مشکل مواجنه منی  عند    راا اندازی صعتت  زایش نیاز ، توانایی پرداست بدهیاف

حل برای ارائه بیمه اتکایی سازگار با تریتت برای ریاک های بزرگ ایجاد بازار مشیرک اسنت  نه   

، در حنوزا هنای نظنری و عملنی تکافنل     (ر2013افنل جهنانی ،  در لعدن ارائه تدا است   بینعش تک 

 شنورهای  پیشرفت های رابل توجهی در  شورهای اسالمی و برسی  شورهای غیر اسالمی   مانعد 

ننار  تندا اسنت و    صورت گرفیه است بعابراین تکافل از جرگه یک نو وری (عربی، مالزی و سعگاپور

و این امر فرصت هایی را برای  شور ما در بهرا  تودامروزا به مشم یک صعتت به  ن نگریایه می 

هماهعگی بایار زیاد  ن با سایر حوزا از مهمیرین مزایای تکافل برداری از این صعتت ررار می دهدر 

اسنالمی و بنازار پنو  اسنالمی اسنت لنذا        بنازار سنرمایه   می های مالی اسالمی یتعی بانکداری اسال

باعن  انانجام بیشنیر سیانیم     کداری بدون ربا بهرا معند اسنت   انبکارگیری  ن در  شور ما  ه از ب

بانکنداری اسنالمی براسناس     این است  ه هماناور  ه ی اسالمی می تود ر دلیل این امر تامین مال

، 1387راین عقنود تنرعی اسنت   توحیندی نینا،      ، تکافل نیز بن است مون و الت و مضاربهعقودی ،

 ( ر114-115

 

 پیش بیني تکافل جهاني. 6

رتد بازار تکافل توسط مشم انداز بانکداری اسالمی و بنش مالی  شورهای عمدتا اسالمی به دست 

 مدا استر در طو  دهه های اسیر رتد دو ررمی دارایی های بانکداری اسالمی همراا رتد مشابهی 

از سهم تکافنل ناسنال  در بازارهنای منالی  شنورهای در حنا  توسنته مانلمان مانعد:عربانیان          

،امارات میحدا عربی، مالزی استربا وجود رتد دو ررمی روی تکافل، نرخ ناو  بیمه در اینن  ستودی

بازارهای  لیدی به طور میوسط  م استردر دراز مدت، با توجه به جمتیت و ساسیارهای اریصادی، 

ی بنازار  در میان مدت اپراتورهای تکافل دری پیدا سواهعد ردر سریترتد بازارهای تر یه و اندونزی 

مدیریت  الن سوب و جمتیت جوان مالمان رابل توجه مانعد مالزی و امارات با اریصاد پایدار داسلی

میحد عربی ،تر یه و اندونزی می توانعد به فرصت های سنود وری در  یعندا برسنعدربه طنور  لنی      

یج ی تودردر میان  شنورهای سلن  عربایان ستودی به احیما  زیاد به بازار اصلی در جهان تبدیل م

اسیرا عمان برای توسته محصوالت تکافل برای ترق میاننه و غنرب   و امارات میحدا عربی، رار فارس

بازارهای  سیایی وارد  ار تدا استر بازار تکافل  سه  ن به رهبری مالزی و اندونزی، در حا  حاضر 

ی هایعد  نه  یک سوم سهم از بازار تکافل جهانی را داردراین  شورها دارای مشم اندازهای رتد رو

 توسط عوامل زیر تکل می گیرد:
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 جمتیت جوان مالمان با مشم اندازهای اتیغا  روی ر1

 و تعاور توسط پویایی بازار  سیا مشم انداز رتد اریصادی پایدار ر2

 اصالحات در مقررات به ویژا در بازارهایی  ه رتد سری  دارندر ر3

سازگار با تریتت به ینک جنایگزین    می توان با یک برنامه ریزی دریق مبیعی بر اسالق تکافل و 

 19حندود   2016بر ورد سنهم ناسنال  تکافنل جهنانی در سنا       معاسب برای بیمه میتارف رسیدر

بینعش  دالر  مریکا پیش بیعی تدا اسنتر   میلیارد  16حدود  2015میلیلرد دالر  مریکا و در سا  

 (2014تکافل جهانی،

 

 2016تا  2010سال هاي  پیش بیني سهم تکافل در بازارها در. 1نمودار 
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 2015. سهم تکافل در بازار کشورها در سال 2 نمودار

 
 . پتانسیل تکافل7

رتد جوان و در حا  رتد ررین تدا اسیفضای ردرتمعد اریصادی  شورهای مالمان  ه با جمتیت 

نانو  بیمنه   اریصادی این  شورها را در  یعدا تقویت سواهد  ردر عالوا بر این در حا  حاضر ضریب 

در  شورهای ساورمیانه   به ویژا در بیمه زندگی و بیمه های مربوط به افراد ( و  شورهای جعنوب  

ترری  سیا   بیمه های مربوط به موساات و تر ت ها ( بایار پایین اسنت ر در اینن مینان سنهم     

تکافنل از  نل   سنهم  زی توسته یافیه ترین بازار است تکافل نیز بایار اندک است ر به طوری  ه مال

است ر وجود این عوامل زمیعه معاسبی جهت ورود به بازار تکافل و فتالینت   % 10بازار بیمه  میر از 

در این عرصه را فراهم  ردا است ر به طوری  ه تتنداد روزافزوننی از تنر ت هنای بیمنه ای معند       

فتالینت هنای تکافنل    ملییی به سمت بازار تکافل جذب تدا اند ر بیشیر بیمه گران اتکایی جهانی ، 

اتکایی را نیز برپا  ردا اند تا نیازهای رو به رتد بازار به ایجاد ظرفیت و ارائه سندمات را پاسنخ گنو    

باتعد ر علمای دیعی برای بایر سازی و رتد تکافل و تکافل اتکایی در حا  افنزایش  گناهی هنای    

یب می  ععد ر پیانایل بازار اسالمی هایعد و موساات و تر ت ها را به انیناب پوتش تکافل ترغ

رابنل گانیرک   مالمانان  شورهای توسته یافینه   حیی با عرضه تکافل به  شورهای غیر مالمان و

 ( ر2011، مروری بر بیمه اسالمیاست  

صعتت تکافل تا حد زیادی در بازارهای ساص میمر ز است و در بازارهای  اب و  نار محندود    

یعدا ای برای  شنف بازارهنای پعهنان وجنود داردر گزارتنی      استر این نشان می دهد فرصت های  

47%

32%

14%

3% 2% 2%

عربستان سعودی

آسه آن

کشورهای عضو خلیج فارس

آفریقا

جنوب آسیا

شام

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            16 / 25

https://mieaoi.ir/article-1-290-fa.html


 23                                           1395ترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره چهاردهم، بهار  –فصلنامه علمي 

شنان دادا اسنت   درک   محصنوالت ن  حوزا بازارها مشیریان  3ی فرصت هایی در دربارا تکافل جهان

 (2013تکافل جهانی

 

 بازارها

 بازارها جهانيالف( 

مرا نز  اپراتورهای تکافل باید بیشیر برای جذب مشیریان نابت به بیمه میتارف در سراسنر   -1

 ساوط تولید تکافل تالک  ععدر

 باید در مرا ز اصلی تکافل ناو  بیشیری الزم است    سه  ن، ترق میانه( -2

پیشیازان در این صعتت اغلب به مقیاس معاسب بنازار و تقوینت حضنور سنود در معاقنه و       -3

 مشیریان پایه نیاز دارندر

 کشورهاي پر جمعیتب( 

هعنند،  ،ای تکافننل در بازارهننای  لینندی تر ننیاپراتورهننراا اننندازی طننرح هننای نظننارتی ،  -1

 ،مین و بازارهای مرزی  سیا و  فریقا باع  رونق رتد در این بازارها می تودرروسیه

 تاافیت رانونی برای تکافل به رتد این بازارها سرعت می بنشدر -2

 مشتريانج( 

ه هنای  توانایی فعی یک حر ت  لیدی بنرای تتامنل بنا مشنیریان جدیند و  ناهش هریعن        -1

 عملیاتیر

اپراتورهای تکافل به معظور اناباق محصوالت با نیاز مشیریان باید به دنبنا  ینک تجزینه و     -2

 تحلیل دریق از نیازهای مشیریان باتعدر

اپراتورها باید از طریق مد  تقایم بعدی، مشیریان هدف سود را تعاسایی  ععد و به دنبا   -3

 هدف سود باتعدرایجاد نو وری بیشیر در محصوالت مشیریان 

 محصوالتد( 

 تجزیه و تحلیل دریق از نیازهای مشیریان برای توسته محصوالتر -1

اپراتورهای بزرگ تکافل برای ارائنه پوتنش الزم در مقابنل ریانک سراسنر اپراتورهنا بایند         -2

 های یکسارمه سازی تکافل را در برنامه های سود بگعجانعدرگزیعه

ی رف   ن منی تنوان بنا باننک و  نارگزاران بنزرگ       توزی  عاملی محدود  ععدا است  ه برا -3

 مشار ت  ردر

در  شورهای پر جمتیت مالمان  ه متموال در مدهای میوسط رو به پایین دارند می توان  -4

 از میکرو تکافل اسیاادا  ردر
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 تکافل. چالش هاي اساسي 8

مالش های عمدا ای نینز در اینن مینان     اریصادی و رتد باالی صعتت تکافل با وجود فضای مثبت 

همگنن   ررابنت، رابل تقایم بعندی اسنت : مشنیریان     موضوع عمدا 6ها در وجود دارندر این مالش

 تر  اناانی، و رعایت احکام تریتسازی فتالیت ها، فضای بازار مالی، معاب

 

 از تکافلآگاهي مشتريان عدم . 1-8

تصنورات  بایاری از مشیریان در  شورهای مالمان یا هعوز از مزایای بیمه بی اطالع اند یا به دلیل 

، منالف بیمه اندر برسی موار  حیی تکافل نیز به ععوان بیمه سازگار با تریتت تلقی نمی غلط دیعی

سنا    20 ازتود ر افزایش  گاهی ها و اطالعات در مورد تکافل حیی در مالزی  ه تر ت هنا بنیش   

( سنوییس در منورد مصنرف    2011   گوسنت  ر در گزارک اسیرفتالیت داتیه اند، یک ضرورت است

 گاینه  درمنالزی  مانلمان  دهعندگان  پاسنخ  درصند  30 اریانوسنیه،فقط ، بازار  سیا 11 ععدگان در 

سوبی در مورد تکافل برسوردارندر با وجود این  گاهی پایین ، در گزارک سوییس  ازاطالعات بودند ه

 مدا است  ه پاسخ دهعدگان مالمان ادراک و دریافنت مثبینی از صنعتت تکافنل دارنند ر در اینن       

ا بنودن صنعتت تکافنل در اینن      شورهای ساورمیانه لحاظ نشدا بودند، اما با توجه بنه نوپن   ،گزارک

 رودر یایج مشابهی می، انیظار ن شورها

 

 هاي بیمه اي متعارف. رقابت با شرکت2-8

تر ت های بیمه ای میتارف با سابقه طوالنی و برسورداری از صرفه های ناتی از مقیناس فتالینت   

مرا یاادا از ععصر ریمت برای ررابت گزیعه معاسبی نیات استر ت های تکافل را مشکل می  عدر 

انعد  نها صنرفه هنای    ومک تر از تر ت های بیمه مرسوم بودا و م ه تر ت های تکافلی متموال 

ر عالوا بر این تر ت های تکافلی متمنوال هزیعنه هنای عملیناتی بناالتری بنه دلینل        مقیاس ندارند

اما تر ت های تکافل باید با ارائه محصوالت ممیاز و معحصر سازگاری با تریتت میحمل می توندر 

ب تری برای ررابت را فراهم  ورندر بتالوا تر ت های تکافل باید در به فرد به مشیریان فضای معاس

جهت افزایش  گاهی های مشیریان از ممیاز بودن محصوالت تکافل در سازگاری بهیر با  موزا هنا و  

از اهمیت فوق التادا ای برسوردار استر ابداع در محصوالت تکافل ارزک های اسالمی تالک نمایعدر 

محصوالت تکافل سانوادا جدید مورد نیاز  رف  نیازهای ساص جمتیت مالمان ت جهدر ساورمیانه 

تکافل سرد است  ه تامین فل می توانعد در  ن فتا  باتعد استر عرصه دیگری  ه تر ت های تکا

تکافل می تواند ماائل مربنوط بنه پینری و    مد فراهم می  ورد ر در درازمدت مالی برای افراد  م در 

  و رائه محصوالت پنس انندازی بلعند مندت رفن   عندر بنه معظنور رعاینت اصنو           هولت سن را با ا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            18 / 25

https://mieaoi.ir/article-1-290-fa.html


 25                                           1395ترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره چهاردهم، بهار  –فصلنامه علمي 

سادا و تااف و بندون هنیچ گوننه    براساس رراردادهای محصوالت باید اسیانداردهای احکام اسالمی 

 (ر2011، مروری بر بیمه اسالمیروزنه و راا گریزی طراحی گردند  

 

 همگن سازيضرورت . 3-8

امنا عملیناتی تندن     ،سمت الگوهای تجاری تلایقی میمایل تدا اندتر ت های تکافلی به اگر مه 

در  وجهی میااوت استر به ععوان مثا این امر در عالم وار  از تر یی به تر ت دیگر به طور رابل ت

هر معد تعوع از جهاتی حق التمل ها و ساسیارها و همچعین رواعد توزی  مازادها تااوت وجود داردر 

 رگیری اسیانداردهای جهنانی تکافنل  وجود همگن سازی بیشیر و توسته و به  ابا این مالوب است 

 جعبنه  نارایی  تت سواهد بودر همگن سازی بیشیر سردرگمی مصرف  ععدگان را  اهش به نا  صع

، مروری بر بیمه اسنالمی و همچعین از نقاه نظر تکافل اتکایی ماید است   ها را ارتقا هزیعه فتالیت

نه تعها در تکافل بلکه در تکافل اتکایی نیز الزم اسنت ر در گردهمنایی اسینر    رهمگن سازی ( 2011

 :ئه گردید ارا یی مصوبات زیر با هدف همگن سازی علمای متروف دیعی و فتاالن تکافل اتکا

رراردادهای تکافل اتکایی باید براساس اصو  دیعنی بنودا و منعتکس  ععندا اصنل تکافنل        -1

 باتعدر

 نباید هیچ گونه پوتشی برای بیمه گران مرسوم ارائه  ععد رتر ت های تکافل اتکایی  -2

 تر ت های تکافل اتکایی صرفا باید بیمه نامه های سازگار با تریتت را ربو   ععدر -3

تر ت های تکافل اتکایی نباید هیچ گونه صعدوق مجزایی برای یک تر ت تکنافلی متنین    -4

 داتیه باتعدر 

ماهولیت رراردادی عامل تکافل اتکایی نیانت ر بنا اینن    از نقاه نظر دیعی، ارائه ررع جزو  -5

 ، معین  اری انجام دهد ر  اری در صعدوق  تکافل اتکایی( وجود عامل می تواند به هعگام

عامل تکافل اتکایی نباید به هعگام  اری، هیچ گونه مازادی بنه مشنار ت  ععندگان ارائنه      -6

  عدر 

ایی مجدد مرسوم داتیه باتعد مگر ایعکنه  تر ت های تکافل اتکایی نباید پوتش بیمه اتک -7

رانون  ن را مجاز دانات، تر ت تکافل اتکایی فقط باید تا حدی  ه رانون مشن  نمنودا پوتنش   

معین اموری، برای تایید و راهعمایی همیشه باید به هیهنت   ربیمه اتکایی مجدد مرسوم داتیه باتد

 دیعی ارجاع دادا تودر

 ارمزد معاف  به یک ررارداد مشن  بدهعد مرا  ه معابق  های تکافل اتکایی نبایدتر ت -8

 با تریتت نیاتر

های تکافل اتکایی نباید درصد از ربل تتینین تندا ای از منازاد را بنه ینک تنر ت       تر ت -9
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تکافلی مشن  بدهعدر در عوع می توانعد درصد مشنصی از  ل مازاد را به  سایر و توزین  مینان   

 مشار ت  ععدگان اسیصاص دهعدر

 رداست های   ساارت ( ارفاری باید به هیهت دیعی محو  تود رپ -10

برای توسته تکافل در  شورهای توسته یافیه با جمتیت مالمان معد فرهعگی یا حیی جمتیت 

می تواند به اینن  ر هم گرایی مقرراتی در مورد تکافل همگن سازی یک عامل مهم استغیر مالمان 

فی برای توسته تکاافل رها ، فضای مقرراتی هعوز به اندازا  ااما در بایاری از  شو فرایعد  مک  عد

، تا ید اند ی بر وجوا اسنیالف  شورهایی  ه مقررات ساص وجود داردر همچعین در  مااعد نیات

 (2011، مروری بر بیمه اسالمیتکافل و بیمه مرسوم وجود دارد  

 

 اسالميمالي  هايبازارمحصوالت و  عدم توسعه. 4-8

گنذاری دسیرسنی   های مالی نقدیعنه بنرای سنرمایه   بیمه باید به طیف وسیتی از داراییهای تر ت

داتیه باتعدر بازدهی سرمایه گذاری ها باید با تتهدات فتالیت های بیمه گری از نظر مدت و واحند  

، تر ت های بیمه مرسوم نوعا در اوراق ررضه با یادی داتیه باتدر به همین معظورپو  هم سوانی ز

اسنالمی از نظنر    ثابت سرمایه گذاری می  ععندر متناد  اوراق ررضنه بنا بهنرا ثابنت در مالینه       بهرا 

اسالمی است ر در این میان صعتت رو به رتد تکافل باع  ایجناد   صکوک، اوراق سازگاری با تریتت

تقاضا برای فرصت های سرمایه گذاری سازگار با تریتت گشیه  ه  ن نیز بنه توسنته بننش منالی     

ی سرمایه اسالمی توسنته  عدر از طرف دیگر تکوفایی صعتت تکافل نیز وابایه به بازارها مک می  

عدم توسته و گایرک بازارهای اولیه صکوک و در نییجه توسته نیافیگی بازارهای ثانویه ر یافیه است

 در بر می ساز،  ن را برای سرمایه گذاری هزیعهدر بازار ثانویه نها نقدتوندگی پایین  نها و لذا 

 

 منابع انسانيکمبود . 5-8

هم تنص  هنای اجیهنادی و   دانش بیمه ای و   ه هممجرب و  ار عان با صالحیت  نیروی اناانی

اگر مه تالک های مداوم برای برپایی برنامه های  موزتی تکافل اسالمی داتیه باتعد محدود استر 

 ادامه دارد، اما پر تدن این تکاف نیاز به زمان داردر

 

 رعايت احکام و قواعد شريعت. 6-8

تکافل و تکافل اتکایی هعوز صعای  نوپا هایعد، در نییجه بایاری از فتالیت هنای بیمنه مرسنوم در منورد     

، فتالیت ها و امنورات بننش تکافنل بایند در درون صنعتت      ر اما در طو  زمانتگرفیه تدا اس نها به  ار 

محنور   ععندگان  و همکاری مشیرک میان مشنار ت  ای  ه تاهیم میقابل ریاکتوسته پیدا  عد به گونه
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 (ر2011، مروری بر بیمه اسالمی ار ررار گیرد  

 

 نابررسي داليل عدم اجراي صنعت تکافل در اير. 9

 دسیه تقایم بعدی  رد: 3می توان دالیل عدم اجرای صعتت تکافل در ایران را به 

 

 .عدم ضرورت شکل گیري صنعت تکافل در ايران1-9

 ه به نظر می رسد از نظر علما و صاحب نظران تیته،بیمه میتارف،مغایرتی با ترع مقندس  از  نجا 

اسالم ندارد این نییجه گیری صورت گرفیه است  ه ضرورتی برای ماالته و تحقیق راج  به تکافنل  

در  شور ایران وجود ندارد،زیرا نیازی به اسیاادا از این نوع بیمه نیاتردر سصوص اینن مالنب دو   

 ه رابل   ر است:نکی

در شنور منا   الف(به رغم  نکه به نظر می رسد،مشروعیت ررارداد بیمه میتارف در همه انواع  ن 

 رپذیرفیه تدا است با این حا  جزئیات برسی از انواع  ن می تواند محل تأمل باتد

مننالف تنرع تشننی  دادا     دید همه فقها و صاحب نظران تیتهب(حیی اگر بیمه میتارف از 

باز هم این مااله ،دلیل معاسبی جهت توجیه  م توجهی به تکافل نمی تواند باتدرزیرا تکافل  نشود،

 ه سازو ار و جعبه های منیلف  ن در رامت های ربل توضیت دادا تد،نابت بنه بیمنه میتنارف    

رص 1387در  شنورایران را توجینه منی  عد توحیندی نینا،     ، رامزیت هایی دارد  ه به  ارگیری  ن 

ر بتالوا ارائه تکافل ردرت انیناب بیشیری به مشیریان ارائه می دهد و گذتنیه از  ن صنعتت   (109

 معد تودر تکافل می تواند از ظرفیت بازار  ن در سایر  شورها بهرا

 

 عدم آگاهي درباره صنعت تکافل در ايران. 2-9

دالیل اصلی بنرای نانو     یکی از بزرگیرین دالیل عدم  گاهی مشیریان با صعتت تکافل است ریکی از

سوء تااهمی گایه تدا است در دهه های گذتیه   م بیمه عدم توسته بیمه عمر است رهماناور  ه

پیانایل صعتت تکافنل  .در  هن مجموعه ای از مالمانان به وجود  مد  ه مان  توسته بیمه عمرتد

باید این  گاهی را ایجاد  عیم تااهم را از طریق تکافل سانوادا رف   عدر در نییجه ءمی تواند این سو

ر راا اندازی و  ه تکافل این محدودیت های ترعی را ندارد و نابت به بیمه میتارف اسالری تر است

منی توانند بنه     ITاجرای حرفه ای  تر ت های تکافل و اسیاادا از ظرفیت های تکعولنوژی مندرن   

تندوین برنامنه هنای  موزتنی در      (ر11، 2010و همکاران،  1موحد ایزهار مترفی تکافل  مک  عد 

صدا و سیما و توجه به مترفی تکافل در برنامه سازی ها اهمیت بازایی داتیه و می تواند نقش بنی  

                                                                                                                   
1. Mohd. Izhar Ahmad 
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 بدیلی در مترفی صعتت تکافل در  شور ایاا  عدر 

 

 عدم توان رقابتي صنعت تکافل با بیمه متعارف. 3-9

اانه موانتی غلبه می  عد بر تحقق این صنعتت  پیانایل صعتت تکافل فراتر از این حد است اما میاس

مانعد:  مبود نیروی اناانی مجرب  ه هم دانش بیمه فعی  را داتیه باتد و هم  گاهی  افی از امور 

مالی تریتتر از جهت دیگر مون صعتت تکافل در ایران نوپا است توان ررابنت بنا بیمنه میتنارف را     

تاا مدت مانعد صکوک و بازار پو  سازگار با تریتت ، از دسیرسی محدود به ابزارهای مالی  و نداردر

 مالش های اصلی توسته تر ت های تکافل استر
 

 خالصه و نتیجه گیري

ن صعتیبیمهاسالمیبه معظور دوری از تبهات موجود از معظر فقه اهل تانع ماالتات نشان می دهد 

،الگوی تکافل را مارح  ردا اند  ه هم در  شنورهای اسنالمی و هنم      به باطلا، غرر،رمار،ا ل مربا

 عوشنر متیته بیمه میتنارف   براساس فقهغیر اسالمی مورد اسیقبا  ررار گرفیه استربا وجود ایعکه 

صنعتت تکافنل ویژگنی     ر ،اما اسیاادا از الگوی تکافل باع  افزایش ظرفیت بازار بیمه می تنود است

از صعتت بیمه میتارف میمایز می  عد،عملیات تکافل نانبت بنه بیمنه     هایی دارد  ه این صعتت را

،تکافنل تنوندگان در منازاد    ر است و همچعین بنرسالف بیمنه رایج  میتارف از تاافیت مالی برسوردا

پذیرا نویای و سود حاصل از سرمایه گذاری سهیم هایعد و از این جهنت بنه عندالت نزدینک تنر      

 راست
در زمیعه تکافل، ررابت پذیری  م بدلیل  ومک بنودن نانبت بنه    عدم  گاهی و عدم اطالعات  

بیمه های میتارف، همگن نبودن و عدم وجود اسنیانداردهای بنی المللنی در تکافنل، عندم توسنته       

محصوالت، عدم وجود یا توسته نیافیگی بازارهای مالی اسالمی،  مبنود نینروی انانانی مجنرب در     

رواعد اجرایی صعتت تکافل با تریتت از اهم مشکالت  تکافل و مینص  در مباح  تریتت، تابیق

و مالش های پیش روی صعتت تکافل استر مشروعیت بیمه های میتارف از نظنر فقنه تنیته و در    

نییجه عدم احااس ضرورت برای تکل گیری صعتت تکافل، عندم  گناهی عمنومی و تنصصنی در     

رف، توسنته نینافیگی بازارهنای منالی     مورد تکافل، ررابت ناپذیری تکافل نابت به بیمه هنای میتنا  

اسالمی در ایران از جمله اهم مواردی اسنت  نه ایجناد و گانیرک صنعتت تکافنل در اینران را بنا         

محدودیت مواجه می  عدر برای رف  مالش ها و مشکالت صعتت تکافل در ایران و امکان اسیاادا از 

 رظرفیت رو به گایرک تکافل بویژا در  شورهای اسالمی

برنامه های  موزتی در صدا و سیما و توجه به مترفنی تکافنل در برنامنه سنازی هنا      تدوین  -1

اهمیت بازایی در مترفی صعتت تکافل و  گاهی مشیریان دربارا مزایای صنعتت تکافنل نانبت بنه     
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بیمه میتارف سواهد داتتر عالوا بر  موزک های عمومی  ه این صعتت را بصورت عمومی مترفنی  

صصی برای فتاالن اریصادی مایل به ورود در این عرصه نینز حنائز اهمینت    های تنمی  عد،  موزک

المللی بالقوا می توانند سنرمایه   های پیش روی این  اب و  ار و بازارهای بیناستر مترفی ظرفیت

 گذاران را به این صعتت سوق دهدر 

 همینت حائز اتوسته محصوالت ، همگن سازی و اسیاندارد سازی الگوهای تجاری و مقررات  -2

ارائه دهعدگان صعتت تکافل باید نو وری محصوالت سود را افزایش دهعد و سنات بناالتری از   ر است

سدمات را به مشیریان ارائه دهعدرصعتت تکافل باید رادر به درک تحوالت مشیریان و بنازار باتند، و   

ک میمایل به مهعدسی مجدد در طراحی محصو  و سودهای بایه ای مشیریان و همچعنین گانیر  

مهمیر  نکه با توجه به بی سنابقه بنودن صنعتت     رسیدن به مشیری در سراسر  انالهای توزی  باتدر

تکافل در ایران تدوین مقررات و روانین الزم برای این  اب و  ار  ه فضای حقنوری معاسنبی و بنا    

 ااییی را برای این فتالیت در  شور فراهم  ورد، بایار ضروری استر توجه به تجارب سایر  شورها 

 رانونگذاران  مک رابل توجهی ارائه نمایدر برای تدوین روانین و مقررات می تواند به

توسته و گایرک بازارهای اولینه صنکوک و در نییجنه توسنته ینافیگی بازارهنای ثانوینه و         -3

 نقدتوندگی  نها ورود به این صعتت را تاهیل می  عدر

 هنای تربیت نیروهای مینص  در حوزا صعتت تکافل بایار ضروری استر بعنابراین ایجناد درس   -4

شگاا ها و بویژا در دانشکدا های بیمه و برگزاری دورا های  موزتنی در سنایر مرا نز    رسمی در دان

 موزتی و اجرایی گام مایدی برای تربیت نیروی اناانی در این مایر استر تدوین پایان نامه هنا و  

انجام پژوهش های مربوط در دسیگاا های اجرایی برای گایرک اطالعات عمنومی و تنصصنی الزم   

 و گایرک موفق این صعتت بایار سازندا استر  برای ایجاد
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 و مآخذمنابع 

بنر  هنا  مدیریت عقدهای مشار یی بانک»(، 1392اعیصامی، سید امیر حاین و تریف زادا، محمد جواد  

، 50، تنمارا  13، فصلعامه علمی پژوهشی اریصناد اسنالمی، سنا     «اساس الگوی تکافل اصعاف

 ر1392تابایان 

بررسنی الگوهنای بیمنه    »(، 1388 را مهدوی، اصغر و اسمتیلی گیو ، حمیدرضا و  اونند، مجیبنی    

، دوفصنلعامه  «اسالمی تکافل مبیعی بر مضاربه از نظر سازو ارهای عملیاتی و فقهی  فقه امامیه(

-1448، صن  1388 ، پناییز و زمانیان  12 ، ک 6 پژوهشی جایارهای اریصادی، س–علمی 

 ر121

 ، بی جا : رنگینر«بیمه، انواع و ترایط  ن»(،  1337تا  بنش، محمد بارر،  

، فصلعامه صعتت بیمه، سا  «تکافل و اهمیت توجه به  ن در ایران»(، 1387توحیدی نیا، ابوالقاسم  

 ر91-119، ص  88، تمارا مالال 1386، زمایان 4بیات و دوم، تمارا 

، پاینان نامنه   «ای بیمنه میتنارف و تکافنل   نظنری مقایانه  تحلیل »(، 1388سرا  زادا، محمدجواد  

  ارتعاسی ارتد، دانشگاا امام صادق  ع(ر

، «صحت بیمه عمر در عرع عقود مایقل فقهی»(،  1392ستدی، حاین علی و میرزا سانی، رضا  

، صن   111، تنمارا مالانل   1392، پناییز  3پژوهشعامه بیمه، سا  بیات و هشنیم، تنمارا   

100-73 

 گنذاری طراحنی صنعدوق سنرمایه   »(، 1393ستید و صادری تاهدانی، مهدی و فاانت، محمد   سلیمانی،

، فصنلعامه علمنی و پژوهشنی داننش     «مشیرک بیمه ای به معظور افزایش ظرفیت بیمه اتکنایی 

 ر1393سرمایه گذاری، سا  دوم، تمارا نهم، بهار

ای سناسیار  نظنری مقایانه  تحلینل  »(، 1388عاگری، محمد مهدی و اسمتیلی گیو، حمید رضنا،   

های عمر در نظام تکافل اسالم و بیمه های میتارف، اریصاد اسالمی، سنا  هشنیم، تنمارا    بیمه

 ر 91-63، ص   32

و هنا  هنا و فرصنت  صعتت تکافنل : ویژگنی  »(، 1387عاگری، محمد مهدی و اسمتیلی گیوی، حمید رضا،  

 امام صادق  ع( و بانک  شاورزیر ، همایش ملی مالی اسالمی ، دانشگاا«مالش های پیش رو

مقایانه  نارایی بیمنه اسنالمی     »(، 1392عاگری، محمد مهدی و اسنمتیلی گینوی، حمیدرضنا     

، اندیشنه مندیریت راهبنردی،     «AHP تکافل( و بیمه میتارف با فر یعد تحلیل سلاله مراتبی 

 ر13، تمرا پیاپی 1392سا  هایم، تمارا او ، بهار و تابایان 

صکوک و الت بیمنه ای بنرای پوتنش حنوادث فاجتنه      »(، 1390، حان و همکاران  رالیباف اصل

 ر1390، زمایان 44، تمارا 11، فصلعامه علمی پژوهشی اریصاد اسالمی، سا  « میز
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( در پژوهشی در زمیعه عقد بیمه و سنرمایه گنذاریهای   1389لاای، عباستلی و هوتمعد، محمود  
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