
ها و کارکردهاي یک رویکرد سیستماتیک کتاب حاضر، به بررسی روش
درخصوص حاکمیت ریسک و کنترل داخلی که قادر به مقابله با پیچیدگی 

هاي اصلی که در این کتاب بر گرایش. پردازداي است میکسب و کار بیمه
هایی ازجمله گذارند، و داراي مشخصهحال حاضر بر صنعت بیمه تاثیر می

هاي اتورهاي جدید، محصوالت و خدمات جدید، ابزارهاي جدید، سبکاپر
. جدید رقابت و خطرات جدید هستند، تاکید دارد

هاي تجربی در زمینه نقش کنترل داخلی کتاب، نکات کلیدي و کمک
هاي مدیریت ریسک در بازنگري مداوم مقررات احتیاطی را دقیق و مدل

اي آن هاي بیمهعالیتفل تحولی که براي مواجهه بهتر با سناریوي در حا
. دهدشوند، ارائه میبه طور روزافزونی ریسکی و پیچیده می

این کتاب مورد توجه ویژه پژوهشگران، دانشجویان بیمه، کارکنان امور 
صفحه به 126فصل و 6مالی و شاغلین در صنعت بیمه است که در 

.رشته تحریر در آمده است

:فوائد کتاب بطور خالصه

هاي حاکمیتی مطلوب به منظور تضمین بر اهمیت استراتژیک شیوه•
.هاي بیمه تاکید داردمدیریت درست و محتاطانه تعهدات شرکت

در تعهدات 2هاي تحقیق مرتبط با مدیریت ریسک سازمانیزمینه•
.کندهاي بیمه را بررسی میشرکت

در زمینه حاکمیت  شرکتی، مدیریت IIنقش اصول مقرراتی توانگري •
ریسک و سیستم کنترل داخلی را از لحاظ انتقادي مورد بحث و بررسی 
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