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 .1چین و روسیه تحریمها را به کسبوکارهای جدید در صنعت بیمه ایران مبدل
میکنند
هایبسیارمهماقتصادیاستکهازعقبنشینیایاالتمتحدهاز


درایران،صنعتبیمهیکیازبخش
رسدباتوجهبهتجربهپیشینایراندرزمینهتحریمها،صنعت


نظرمی
ایاثرمیپذیرد .
امابه

معاهده 
هسته
بیمهاینکشورباآمادگیبیشتریعملنماید.
این مطلب را المانیتور اعالم و اضافه میکند :بخش بیمه ایران دارای فرصتهای بسیاری است که
ایبرایسرمایهگذاریدارد.دکترهمتی،رئیسبیمهمرکزیج.ا.ایران()CIIاظهار


همچنانتوانبالقوه
میدارد:درکشور78،درصداز3تریلیونپتانسیلپوششدادهنشدهاست.اخیراً،گردشسرمایهساالنه

صنعتبیمهدرایراناز588تریلیونریال(11/07میلیارددالر)گذشت.
نامههستهای،برجام


هایعمدهرابهویژهازاروپاوپسازتوافق

همینپتانسیلبودکهبسیاریازشرکت
(،1)JCPOAبهایرانکشاند.
گراتکائیجهان،مونیخری2یکقراردادباشرکتبیمهسامانبه


ترینبیمه

،بزرگ
درجوالیسال2817
امضاءرساندکهایناولینبیمهگراتکائیخارجیبودکهپسازبرجامتوانستاینقراردادرابهانجام

برساند.
دراوایلاکتبر،2817مذاکراتبیمهمرکزیباشرکتاسکور3فرانسه،چهارمینشرکتبزرگاتکائی
جهان،بهیکقراردادمنتهیشدکهطیآن،اینشرکتمتعهدشدتامازادخسارتبیمهحوادثطبیعی
درایرانرابپردازد.چندروزپسازاینقرارداد،شرکتاسکوریکقراردادباشرکتبیمهملتباهمین
تعهداتامادرزمینهحوادثآتشسوزیوطبیعیتاسقف288میلیونیورو(235میلیوندالر)بهامضاء

رساند.
شرکتبیمهاتکائیایرانیان،وابستهبهبانکپاسارگادنیزمذاکراتیباشرکتهایاسکور،پارتنرری4و

آیسیری 6هندبازارایرانرابرای
همچنین،سالگذشتهشرکتاتکائیجی 

ناسکو 5بهانجامرسانید.
سرمایهگذاری در نظر داشت .در عینحال ،پس از برجام ،شرکتهای اروپایی در پی خرید سهام

1. Joint Comprehensive Plan of Action
2. Munich Re
3. SCOR
4. Partner Re
5. Nasco
6. GIC Re
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یسجمهور
هاپسازعقبنشینیترامپ،رئ 


گذاری

اما،تمامیاینسرمایه
شرکتهایبیمهایراننیزبودند.

آمریکا،متوقفشدهاست.
هایایالتمتحدهبایدبرآنتأکیدشود،دورههای


حوزهدیگرهمکاریکهزیرسایهبازگشتتحریم
هادربروزرسانیسطحدانشو


اینکالس
گراناروپاییدرتهرانارائهمیدادند.


آموزشیبودکهبیمه
توعملکردایراندرتطابقبااستانداردهایبینالمللیرا

تخصصبیمهگرانایرانینقشبسزاییداشتهاس

بهبودمیبخشید.

نیزاعالمشدهبودوپسازتحریمهایاخیرآمریکا،در 15می،2810شرکت آلمانی

همانطورکهقبالً 
هایخودرادرصنعتبیمهایرانکاهشمیدهدودرعینحال


گذاری

اعالمکردکهسطحسرمایه
آلیانز1
آنرا«ناچیز»عنواننمودهبود.بیشترقراردادهایآلیانزباشرکتبیمهپارسیانبودهاست.
آیسی ری از
آلیانز در گفتگو با المانیتور 2همین ادعا را عنوان کرد اما شرکتهای اسکور و جی 
پاسخگوییدراینزمینهامتناعنمودند.امانمایندهپارتنرریدرپاسخبهالمانیتورعنوانکردهاست«:ما

مانتحلیلمینماییم».


کنیمواثرآنرابرروابطبیمهاتکائی

هارادرایرانرصدمی

اکنون،پیشرفت

هم
نماینده سوئیسری نیز اعالم کرده است که «این شرکت هماکنون به ارزیابی اثر عقبنشینی ایاالت
هاازسازمانهای


استکهدرانتظاردستورالعمل

متحدهنسبتبهکسبوکارخوداستوایندرحالی
مرجعآمریکاییواروپایی استومسائل تطبیقوتنظیممقرراتیبرای اینشرکتبسیارحائز اهمیت
است».
3
بیمهگرانمحتاطاروپایی،
،اظهارمیدارد :

مدیرتوسعهکسبوکارشرکترتبهبندیکپیتالاینتلیجنت


شیازتحریم ها،بیشترعالقمندبهخروجازایرانهستندتااینکهبههمکاریخود

باوجودتهدیدهاینا

ادامهدهندحتیاگرکامالًنسبتبهپتانسیلباالیبازارایرانآگاهباشند.
هایشان برای تصمیمگیری
شرکتهای بیمه اروپایی] منتظر دولت 

وی در ادامه عنوان میکند« :آنها [
نخواهندماندزیر اسطحتجارتآنانباایاالتمتحدهبسیاربیشترازکسبوکارآناندرایراناست».
وی میافزاید ،بیمه مرکزی تجربه تحریمهای بسیار سنگینتر را داشته است و نسبت به قراردادهای
کندبهویژهزمانیکهازکلوزهایاسنپبک4وقراردادهایتحتتحریم


اروپاییبسیاربادقتعملمی
1. Allianz
2. Al-Monitor
3. Capital Intelligent
4. Snapback clause
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مندمیشود.


بهره
سختیتحتالشعاعقراردادوزمانطوالنیگذشتتا


هایچندجانبهپیشین،صنعتبیمهرابه

زیراتحریم
صنعتباشرایطجدیدسازگارگردد.
اروپاییها]اثر

اکنون،حجممعامالتبسیارپاییناستزیراامکانعقبنشینیآنها[

حقیقیوندافزود «:
هم

فوریوشدیدنخواهدداشت».
ایرانسکوتنخواهدکردوزمانیکهمدیرانارشدرسمیدرششمیننشستایران-اروپاکهدرتهران
آوریلسالجاریمیالدیبرگزارشد،تالشنمودندتاروابطکنونیرابهبودبخشندواروپاییها

در20
تشویقبهایستادگیدربرابرفشارهایآمریکانمودند.دکترهمتینیزدرایننشستاعالمکردکهایران
درعینحال،ایراندرحالمذاکرهباکشورهایچین،روسیهوهنداست.

بهشرقچشمدوختهاست.
نامهتازههایبیمه اعالمکردهبود که عقبنشینیایاالت

بیمهمرکزی همچنیندر مجلهخبریدوهفته
بینیمیکردهاست.همچنین،ناظربیمهایرانابراز


پاراپیش
متحدهازبرجامونیزکاهشتجارتهایارو

هیچنوعمشکلحلنشدنیوجودندارد».

امیدواریکردهاستکه«
رانیمیماندکهایرانتالشداشتتاپسازبرجامدرچندینکلوپP&Iعضویتداشته


تنهابیمهکشتی
مالکینکشتیوچارترهاییکهمیخواهندبا

باشد.اماکلوپاسکالد 1دراسلوهشداردادهاستکه«
ایرانتجارتکنندبایدبدانندکهپوشش P&Iبرایایننوعمعامالتامکانکمیبرایابقادارندزیرا
اینریسکوجودداردکهتحریمهاییازطرفایاالتمتحدهصورتپذیرد».

بنابراین،درصورتیکهاروپانتواندنسبتبهبرجامپایبندباشد،ایرانهیچراهیجزتغییرجهتبهشرکای
آتیخودندارد.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:المانیتور،می2810
نکته:
یمهگراروپایی درحالبررسی وارزیابی موقعیت آتی خوددرمواجهبهخروج
ازشرکتهایب 

بسیاری 
شرکتهایی همچونمونیخ ری و

ایاالت متحدهازتوافقهستهای میان ایران و 5کشورجهانهستند.
باشرکتهایبیمه ای ایرانی واردتوافقشدهوحتی زمینهحضورآنهادربورس

آلیانز کهپیش ازاین 
1. Skuld
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تهراننیزمطرحبود،پسازخروجیکجانبهترامپازتوافقهستهایدرحالرایزنیباشرکایتجاری
خوددرخصوصنحوهادامههمکاریدربازارصنعتبیمهایرانهستند.
وانگ یانگژونگ 1تحلیلگر موسسه اقتصاد و سیاست جهانی آکادمی علوم اجتماعی چین 26 2خرداد
اعالمکرد :پکنبدونتوجهبهفشارهایآمریکاروابطخودراباتهرانبهویژهدرزمینهحمایتازبرجام
وهمکاریهایاقتصادیحفظکردهاست.


تحریمهایاعمالشدهعلیهایرانجهانیبودامااکنونفقط

اینکارشناساموراقتصادیتاکیدکردقبالً
آمریکاازبرجامخارجشدهوسایرکشوربرحفظبرجامپایبندهستندواینامتیازبزرگیبرایایران
است.

وانگگفت :تازمانیکهکشورهایاروپاییوروسیهنیزازبرجامحمایتکنندآمریکانمیتوانددر
موردتوسعهروابطچینوایرانبهپکنفشارآورد.

بینالمللیرارعایتکردهاستاماقوانینیکجانبهآمریکارا
بهگفتهویچیندررابطهباایرانقوانین 
نمیپذیرید.چینکشورمستقلیاستوتحتفشارآمریکاقرارنمیگیرد.
بینالمللی 
بهعنوانقانون 

میگوید بعد از خروج ترامپ از برجام شرکتهای دولتی چینی از تهران خارج نشده اند و
وانگ  
همچنانباایراندرحالهمکاریهستند.

اوبااشارهبههمراهیاروپاباایراندرزمینهفعالیتشرکتهایاروپاییدرتهرانابرازداشت :خیلیاز

ازجملهشرکتهایراهسازی،مترووجادهسازیچینیایرانراهرگزترکنخواهندکرد

شرکتهای

وروابطخودراباتهرانگسترشخواهندداد.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در جلسه اخیر پارلمان اروپا با برشمردن
شرکتهایکوچکومتوسطاروپایی

اقداماتصورتگرفتهبرایحفظتوافقهستهایباایران،گفت:

میدهند.
کهارتباطکمتریبابازارآمریکادارندفعالیتخودرادرتهرانادامه 

ازطرفیبرخینیزمخالفتکیهاقتصادیبهچینوروسیههستند.دیپلماتپیشینوزارتخارجه،علی
آنهابه
خرم،دربارهتکیه بهروسیه وچین گفت«:توانایی این دوکشورمحدوداست.ازطرفدیگر  
ییها ارادهوانگیزه همکاری ندارند.روسیه وچین بیشتر ازایران بهعنوانیک کارتدر
اندازهاروپا 
ییها برای یکسری اصول در حال مقاومت در برابر آمریکا
مقابل با آمریکا استفاده میکنند ،اما اروپا 
1. WANG Yongzhong
)2. Institute of World Economics and Politics (IWEP) Chinese Academy of Social Sciences (CASS
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هستند.درنتیجهاحتمالاینکهبخواهندکارتایرانرابهآمریکابفروشندخیلیخیلیکمتراست».
مانگاهبهشرقرابارها

یهها برای نگاهایران بهشرقاظهارکرد«:
این دیپلمات پیشین دربارهبرخی توص 
امتحانکردهایم.روسیههرجاییکهخواستهاستمشکالتشراباغربحلکندازایراناستفادهکرده
وقتقابلاعتمادنبودهاست،مثالهای فراوانی وجود دارد.آخرین آنمربوطبه

است.این کشورهیچ 
سوریهاست.ایرانازروسیهبرایحضورنظامیدرسوریهدعوتوالبیکرد،بهروسیهپایگاهداد،اجازه
استفادهازفضای ایران برای ارسالموشکبهروسیه دادحاالکهروسیه درسوریه برکارسوار شده
یکند».
است،حرفخروجایرانازسوریهرامطرحم 
عملنکردهاند،اماآنهاهمفقطدنبالمنافعخودشانهستند.در

ینیها درحدروسیه 
خرم افزود«:چ 
آخرینموردآندرجنگتجاریاخیرمیانچینوآمریکا،چینباآمریکاتوافقاتیداشتهکهبخشیاز
آنمربوطبهایرانبودهاست».

 .2نیمی از کسبوکارهای خاورمیانه قربانی جرایم مالی هستند
درصدازپاسخدهندگان،قربانیحداقلشکلیاز

درمنطقهخاورمیانهوآفریقایشمالی(45،1)MENA
ماهپیشازانجامیکپژوهشبودهاند.اینمطلبرانتایج

عملیاتهایجهانیخودطی12

جرممالیدر
دهدومیافزایدکهدرجهان،اینرقم47درصداست.


نشانمی
پیمایششرکتتامسونرویترز2
پردهبرداریازهزینهواقعیجرممالی– باتمرکزبرخاورمیانهو
درگزارش تامسونرویترزباعنوان« 
دهندگانپیمایشگفتهاندکه


درصدازپاسخ
آفریقایشمالی»،آمدهاستکهدراینمنطقهازجهان77،
عمدتاً از مشتریان ،عرضهکنندگان ،کشورها یا صنایعی که در معرض جرم مالی قرار دارند ،اجتناب
میکنند.

دانندکههرنوعارتباط،حتیسهویباهرنوعشکلیازجرممالیمیتواندسبب

شرکتهاکامالًمی

دارشدناعتباروحتیپیگردقانونیگردد.


مقرراتی،خدشه

هایتنظیم

جریمه
همچنین ،این پیمایش دریافت که در منطقه منا 65 ،درصد از روابط با مشتریان ،فروشندگان ثالث،
خواریوفساد،پولشویی،تقلب،جرایماینترنتی،تجارتانسان


کنندگانوشرکانسبتبهرشوه

عرضه
تحتنظارتشدیدقراردارند .تنها 42درصداز اینشبکههادرمرحلهپذیرش سازمانی 3ودرزمان
1. Middle East and North Africa
2. Thomson Reuters
3. Onboarding
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یگردند.
خدمترسانی،غربالوبازرسیم 

درصدمعتقدهستندکهرشوهخواریو فساد موضوعمهمی

اینگزارش میافزاید :دراینمنطقه 16،
درصدحامیبهاشتراکگذاریبهترینعملکردهایپیرویازمقررات1

استکهبایدحلشودو 17
درواقع،اکثریتپاسخدهندگاندراینمنطقهازایدههمکاریدرنبردمستمربا

توسطشرکتهاهستند.

برداریازگستره،اثروهزینهواقعیآندربخشهای


شکپرده

تمامیاشکالجرممالیهستند،امابی
اقتصادی،اجتماعیوانسانی،اولینگامبرایمبارزهبااینتنبیهجهانیاست.
رفتهبهدلیلرشوهخواریوفسادبهطورمتوسط


ماهپیشازاجرایپیمایش،درصدبازدهازدست
در12
3/6درصددرمنطقهمنابودکهبا3/2درصددرسطحجهانقابلمقایسهاست.
در اینمنطقه 57،درصدمعتقدهستند کهپیامد اینرشوهخواریو فسادکمتردر عوایددولتیدیده
میشود.

عالوهبراین،پاسخدهندگانپیمایش 3/0،درصدازبازدهخودراصرفپیشگیریازمسائلمربوطبه

هایجهانیخودطیدورهمشابهکردهاند.


هایمالیدرعملیات

جرم
تامسونرویترز 110،شرکتثبتیدرمنطقهمناباکلحجمبازده 255میلیارددالرراموردتحلیلقرار
میلیارددالرمیرسید.

دادکهتخمینبازدهازدسترفتهدرنتیجهجرایممالیبه0

،تامسونرویترزیکپیمایشجهانیبرایدرکبهترهزینه واقعیجرایممالیبهانجام

درمارس2810
اینپیمایشباهدفآگاهسازیاثراتگستردهایننوعجرایمبرکسبوکارها،افرادوجامعه

رساند.
مدیرارشدازسازمانهایبزرگدر11کشورجهاندراینپیمایش

صورتپذیرفت.درمجموع2388،
شرکتنمودند.درسطحجهان،پیامدجرایممالیدرنتیجهازدسترفتنبازده،بیشاز 1/45تریلیون
دالراست.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ایشاانشورنسنیوز،می2810
نکته:
یمهایوپرداختخسارت،نقشبسزایی ،درپیشگیریو
یمهبهعنوانمتولیارائهخدماتب 
شرکتهایب 

یمهای باید با ایجاد فرآیندهای پایدار در ارزیابی و کارشناسی
شرکتهای ب 

کشف تقلبات دارند .
1. Compliance
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یدار در مدارک و
یمهای تمام تالش خود را به کار گیرد تا بتواند انحرافهای معن 
خسارتهای ب 

یگیریهای ویژه ارسال

مستنداتارائهشدهدرپروندهراشناسایی ،ومواردمشکوکرابرای بررسی وپ
کند.
کهشرکتهای بیمه درمقابلهبا تخلفاتو تقلباتدارند بسیار حائز اهمیت است .برخی از

استراتژی 
ینههای
یمهگذاران را به عنوان بخشی از هز 
شرکتها ممکن است پرداخت خسارتهای جعلی به ب 

عملیاتی خودتلقی کنندواقدامخاصی رادرجهتمقابلهباآنانجامندهند.نداشتناستراتژی مشخص
یمهگذارانشایددرکوتاهمدت،موجب
یمهایوپرداختسریعخسارتبهب 
برایجلوگیریازتقلباتب 
شرکتهاگرددامادربلندمدتعواقبناگواری رابرای

جلبرضایت مشتریان وافزایش پورتفوی 
صنعتبیمهبههمراهدارد.
یمهای را به عنوان یک
شرکتهایی قرار دارند که جلوگیری از تخلفات و تقلبات ب 

در طرف دیگر 
شرکتهای کهاین استراتژی رادرپیش

یدهند.
استراتژی وفرهنگسازمانی خودموردتوجهقرارم 
یکنندکهبرجامعهو
یگیرنداساساًتقلبرابهعنوانیکپدیدهناشایست اجتماعیوفرهنگیتلقیم 
م 
صنعتبیمهاثراتمخربیدارد.
یگیرند که دیگر
شرکتها با رویکرد پیشگیری ،شناسایی و کشف تقلب اقداماتی را در پیش م 

این 
یتوانند با الگوبرداری از آنها فرآیندهای خود را برای جلوگیری از این اقدام ساماندهی
شرکتها م 

نمایند.
پرسشکهچهنوعتخلفاتوتقلبهاییدربازار

امیرصفریدرگفتگوباخبرگزاریایلنادرپاسخبهاین
میگیرد؟ اظهارداشت:تخلفاتبازاربیمه دربرخی مواردبرمبنای ناآگاهی بیمه
بیمه بیشتر صورت  
میگیرد.بهعنوانمثال،کماظهاری ارزشمورد بیمه کهدرزمان
گذارانازجنبههایمختلفصورت  

میشود
میدهد،تخلفیاستکهباعثاعمالقاعدهنسبیدرزمانپرداختخسارت 
خریدبیمهنامهرخ 
یدانستندچنینتخلفیمرتکبنمیشدند.
وبسیاریبیمهگذاراناگرتبعاتآنرام 
ویبااشارهبهبرخیتخلفاتدیگرگفت:نمونهایدیگردرقالبعدمارایهاطالعاتکاملوشفافدر
میدهد که با هدف
زمان خرید بیمه نامه یا کتمان برخی اطالعات مهم موثر در ارزیابی ریسک رخ  
میگیرد.حالآنکهاینمواردمصداقعدمرعایتاصلحسننیتاستوبیمه
کاستنازحقبیمهانجام 
میتوانددرزمانبروزحادثهکهبیمهگذاربیشتریننیازبهبیمهرادارد،بهاستنادماده12قانونبیمه،
گر 
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اقدامبهابطالبیمهنامهکند.
صفریتصریحکرد:بنابراین،تخطیازمفاد18تا11قانونبیمه(،تفاوتارزشبیمهشدهوارزشواقعی
موردبیمه ،کتمانعمدی اطالعاتوعدمرعایت حسننیت ،ایجاد خسارتدراثرتقصیر بیمه گذار،
یمهگر پساز
عدممراقبتبیمه گذارازمالخودبهواسطهبرخورداری ازبیمه ،اطالعرسانی حادثه بهب 
مهلتتعیینشده،تشدیدخطردرزماناعتباربیمهنامهوعدماطالعدادنآنبهبیمهگر،وقوعخطرقبل
میدهد.
ازخریدبیمهنامهومواردیمشابه)ازعمدهترینتخلفاتیاستکهدرصنعتبیمهرخ 
اشخاصوشرکتهاعمداًدراعالممیزان

رئیسپژوهشکدهبیمهخاطرنشانکرد:دربرخی موارددیگر،
میکنندکهاینمعموالًدرزمانیکهموردبیمهخاصبودهوبرآوردارزشیامیزان
خسارتواردهاغراق 
میبیند)
خسارتآننیازبهتخصصخاصداردیاتابعسلیقهاست(مانندیکاثرهنریکهآسیبجزئی 
میشود.
مشکلساز 
یها نیز درصنعتبیمه وجودداردکهکامالآگاهانهوعمدی
وی گفت:بعضی ازتقلباتوکالهبردار 
یمهنامه خود
یمهگذار ممکناستموجباتبروزخسارتی رافراهمکندتاازطریق آنازمحلب 
است.ب 
منفعتیکسبکند(تقلبسخت).دراینشرایطفردآگاهانهسعیدرایجادخسارتیااغراقدرمیزانو
یهای
یتوان تصادفاتساختگی ،آتشسوز 
یتهای هدفمندم 
نوعخسارتدارد که ازموارد این فعال 
ساختگی،اسنادجعلیوارایهاطالعاتنادرسترانامبرد.
یمهای کهدرسیستم
بااستفادهازفرمهای ب 

یندهای 
صفری افزود:همچنین این امکانوجودداردکهنما 
یمهایبهمردمبفروشدوحقبیمهرابجایواریزبهحساب
شرکتبیمهثبتومستندنشدهاست،پوششب 
یمهگذاربهشرکتبیمه
شرکتبیمهبهنفعخودبرداشتکندکهفقطدرصورتوقوعحادثهومراجعهب 
یمهایوجوددارد.اینهابرخیازتخلفاتوتقلباتیاستکهدرصنعتبیمهرخ
امکانکشفاینتقلبب 
میدهد.

یمههای
رئیس پژوهشکدهبیمه افزود:آنچهکهمشخصاستغالبتخلفاتبرحسبتعداددرحوزهب 
صورتحسابهایغیرواقعیوهمچنینسوءاستفادهاشخاص

میگیرد.تهیه
شخصثالثودرمانصورت 
است،نمونههایی ازتقلبات

یمهگذار 
یمههای درمانکهناشی ازعدمآگاهی ب 
ثالثطرفقرارداددرب 
یتواند باشدکهدربسیاریازمواقعکنترلآنهابسیاردشواراستوحتیاین معضلدر
صورتگرفتهم 
کشورهای پیشرفته نیز ،بطورجدی وجوددارد.البتهگاهی نیز تقلبوتخلفازسوی شرکتبیمه یا
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میگیرد.
نمایندهبیمهبهزیانمشتریبیمه(بیمهگذار)صورت 
یمهایکهبهعنوانمتولیامربررسیوپرداخت
شرکتهایب 

درذیلبرخیازراهکارهایعملیاتیبرای
یشود:
خسارت،بایدبرایپیشگیریوکشفتقلباتدرپیشگیرنداشارهم 
یهای
یمهایبایدبرایمبارزهباکالهبردار 
شرکتهایب 

درشرکتهایبیمه:

.1تشکیلادارهتحقیقویژه
یمهای باید بابهکارگیری
شرکتهای ب 

نسبتبهراهاندازی این ادارهدرشرکت،اقدامنمایند.

یمهای ،
ب 
یها وتحقیقات
وراهاندازی این ادارهنمایند.این ادارهبابررس 
کارشناسانتحقیقِ زبده،اقدامبهتشکیل  
میدانی درخصوصپروندههایی کهتوسطارزیابان وکارشناسانخسارت،مشکوکبهتقلبتشخیص
دادهشدهاند،صحتوسقمحادثهوسایر مواردمشکوکبهکالهبرداری رابررسی نمودهومدارکو

شرکتها دردادگاهراتهیه نمودهتاازپرداخت

شواهدالزمبرای اقامهدعواتوسطواحدهای حقوقی 
خسارتهایجعلیبهکالهبردارانجلوگیریشود.

ازمهمترینمراحل

یمهای:یکی
.2استفادهازکارشناسانارزیابخسارتباداشتناطالعاتوتخصصب 
یمهای
متاسفانهشرکتهای ب 

یباشد.
فرآیند تسویه خسارت،ارزیابی پروندهتوسطکارشناسانخسارتم 
یتوانند بهدرستی ،تمام مواردمشکوک
بهعلتنداشتنکارشناسانارزیاب خسارتخبرهوباتجربهنم 
ازپروندههای جعلی خسارت،قابل پرداخت

بهتقلب و تخلفرا تشخیص دهند .نتیجه اینکه بسیاری 
واردهبهشرکتهای بیمه ،کالهبردارانرابرای تشکیل پروندهای

تشخیص دادهشدهوعالوهبرزیان 
یکند.ازاین رواستفادهازکارشناسانارزیاب پرونده
خسارتهای ساختگی ترغیب م 

جعلی ودریافت 
پروندههایجعلیشود.

یتواندبهخوبیمنجربهتشخیص
یمهایداشتهباشندم 
خسارتکهتخصصب 
یمهای باید با
شرکتهای ب 

پروندهها:

.3لزومنظارتبرمراکز/شعبپرداختخسارتبرای ثبتدقیق 
نامههایالزم،نظارتکافیخودرابرمراکز/شعبپرداختخسارتاعمال
یین 
دستورالعملهاوآ 

تدوین
نمایند تا این مراکز مدارک الزمو مستندات الزم را بهدرستی دریافت نمایند تاضمن جلوگیری از
بهترپروندههایمشکوکنیزفراهمشود.

ارجاعاتمتعددبرایتکمیلپرونده،امکانبررسی
 .4لزوم آموزشهای الزم برای کارشناسان و ارزیابان خسارت :با توجه به اینکه برخی کارشناسان و
ارزیابانخسارتافرادکمتجربههستندونیزباتوجهبهماهیتپویایتقلبوروشهاینوینکهبهمرور
الزموکارگاههای آموزشی مستمر ومنسجمی رابرای

آموزشهای 

یشود ،شرکتهاباید 
زمانایجاد م 
کلیهکارشناسانخسارتبرگزارنمایند.
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یههایافزایش
یههایافزایشسرمایهموردبیمه:برخیازافراداقدامبهصدورالحاق 
.5لزومنظارتبرالحاق 
خسارتهای عمدی و ساختگی برای مورد بیمه ،پرونده

سرمایه برای مورد بیمه مینماید و با ایجاد 
یکنند.باتوجهبهاینکهمقداریکهموردبیمه
یمهگردرخواستجبرانزیانم 
خسارتتشکیلدادهوازب 
یباشد لذاکالهبردارحتی باکسر
تحتپوششقراردادهشدهاستبیشتر ازارزشواقعی موردبیمه م 
یمهایبایدبااصالح
لذاشرکتهایب 

ییابد.
فرانشیز،بهخسارتیبیشترازارزشواقعیموردبیمهدستم 
پوششهای اضافی وبه

یههای افزایش سرمایه مانعازخرید 
فرآیندهای مربوطهونظارتجدی برالحاق 
ارزشبیشترازارزشموردبیمه،شوند.
یمهای در شرکتهای بیمه:
 .6ایجاد اداره حقوقی با داشتن کارشناسان حقوقی و مسلط به قوانین ب 
شرکتهای بیمه باید اقدام به ایجاد اداره حقوقی با استفاده از کارشناسان حقوقی و مسلط به قوانین

ازپروندههایخسارتیبیمهبرایاقامهدعوادردادگاهنیازمندکارشناسانحقوقی

یمهای،نمایند.بسیاری
ب 
ازحقوقشرکتهای

یمهای
یمهایدارندتابتوانندبااستنادبهشواهد،مستنداتوقوانینب 
مسلطبهقوانینب 
بیمهدفاعکنند.

 .3استانداردهای جدید برای تقویت نقش اکچواری در شرکتهای بیمه توسط
سازمان نظارتی
آخرینبستهاقداماتمربوطبهشفافسازیوتقویت

سازمانتنظیممقرراتاحتیاطیاسترالیا(1)APRA

نقشاکچوارهایرسمیدربیمههایعمومی،زندگیوسالمتخصوصیرااعالمکرد.

تمامیبیمهگرانتحتنظارت

اینخبرکهدروبسایترسمیاینسازماننظارتیاعالمشد،میافزاید:

مشترکالمنافع (شامل استرالیا) 2بایدیکاکچواررسمی که به

این سازمانو تحت قوانینکشورهای
هیئتمدیرهومدیرانارشددرزمینهریسکهایمالیکلیدی،مشاورهمستقلارائهدهد،استخدامکنند.

جیاف سامرهیز ،3یکی از اعضای اجرایی  ،APRAدر این زمینه اظهار میدارد« :تحت این تغییرات،
اکچوارهایرسمیبایدقادرباشندتمرکزبیشتریبرمسائلملموسداشتهباشندوبهتربتوانندازمنابع
هدفسادهسازییافتنوحفظاکچوارهای

گرانوبیمهشدگانآنانحمایتنمایند.اینتغییراتبا 


بیمه
ایدرنقشکلیدیخودبرایبیمهگراناعمالشدهاست».


حرفه
1. Australian Prudential Regulation Authority
2. Commonwealth legislation
3. Geoff Summerhayes
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استانداردهایجدیدپسازدریافتبازخوردونظراتازصنعتبیمهاسترالیااعالمشدهاستوپیشبینی

میشودزماناجرایآن1،جوالی2811باشد.

ماندهتاتاریخاجراادامهمیدهدتابه


همکاریباصنعتدرزمانباقی
سامرهیزمیافزاید APRA«:به

گرانکمککندبتوانندچارچوبهایاثربخشیبرایتحققالزاماتایناستانداردهاداشتهباشند».


بیمه
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:سازماننظارتمالیاسترالیا،ژوئن2810
نکته:
اولینومهمترینمرحلهدرمدیریتکردنریسکشناساییهمهخطراتیاستکهامکانمواجههباآنها
وجودداردتابتوانخطراتی راکهممکناستدرصورتعدمکنترلمنتجبهخسارتشود،شناسایی
شوند.
برای این کارالزماستافرادی گردهمآیند کهتجربهزیادی درصنعتداشتهونیز قادربهتعیین و
یشبینی روند امری است کهدرآن ،فردبامشاهدهعالئمو
یشبینی روندهاباشند .پ 
مشاهدهوحتی پ 
یشبینیوبرآوردوقایعیخواهدپرداختکهبهاحتمال
شواهدموجودوبررسیرویدادهایگذشته،بهپ 
یدهند.اینکارنیازمندتجربهوبینشزیاداست.
زیاددرآیندهرخم 
روشهایی برای مدیریت ریسک هستند.این
برهمین اساسآکچوئرها،افرادمتخصصدرزمینه یافتن  
افرادترکیبی ازسطوحمختلفتحلیلی مانندآمار،احتمال،مالی وتجاری بهمنظورکنترلانواعریسک
رادارند.اینمتخصصاننقشکلیدیدرتیممدیریتریسکدارند.
یکنند:
آکچوئرهاکسانیهستندکهعمدتادرسهحوزهزیرکارم 
-1ارزیابیاحتمالحوادثآینده؛
روشهاییبرایکاهشاحتمالحوادثنامطلوب؛
-2طراحی 
-3کاهشاثراتحوادثنامطلوبدرآینده.

 .4ارزیابی جهانی نشان داد :سبقت حقبیمههای سایبری از دیگر رشتههای بیمهای
بازار رشتههای تجاری  738میلیارد دالر ارزش دارد و با نرخ سالیانه  5/3درصد تا سال  2821رشد
اوان()AONدرگزارشاخیرخودازبازاربیمهتجاری
گرای 


اینمطلبراشرکتبیمه
خواهندداشت.
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بیمههادرمحصوالت
ترینرشدحق 


،سریع
داردومیافزاید:تاسال2821


اموالوحوادثجهاناظهارمی
رود،مؤسساتمالی،بخشهایمعدنوموادمعدنیو


عالوهبراین،انتظارمی
بیمهسایبریخواهدبود.
هانسبتبهدیگربخشهایصنعتتوسعهپیدانمایند.


آوریورسانه

فن
هایسایبری،عمدهترینرشدرابا 23درصددرسالشاهدبودهاستو


طیپنجسالگذشته،حقبیمه
بیمههادرجهانارزشیمعادل4میلیارددالرداشتهباشدکهنرخرشد
،حق 
بینیمیشودتاسال 2821


پیش
درصدیرانشانمیدهد.

ساالنهترکیبی14/1
2
1
،دراینزمینهاظهارمیدارد«:بانگاهبهآینده،ماشاهدیک

اواناینپوینت


،مدیرعاملای
مایکلموران

هاهستیمکهارزشبسیاربیشتریبرداراییهاینامشهود3مانندسایبریومالکیت


تغییرعمدهدرشرکت
بیمههاوجودداردمانندحفاظت
معنوی4قائلهستند.چندیندلیلبرایاینتمرکزفزایندهوافزایش حق 
هایمالیبهسببتوقفدرکسبوکاروتکاملمستمرفضایتنظیممقرراتیدرجهاناز


ازگزارش
جملهمقرراتعمومیحفظدادههای5اتحادیهاروپا».

هایتجاریاموالوحوادث،بخشتولیدی،باالترینمیزانحقبیمهرادرجهاندر


درتمامیانواعبیمه
سال  2817تولید کرده است که ارزشی معادل  111میلیارد دالر بوده است .پس از بخش تولیدی،
بخشهای کشاورزی ،شیالت و جنگلداری با ارزشی معادل  72میلیارد دالر قرار دارد که بیشتر آن

درحالیکه بخش تولیدی به قوت خود ادامه میدهد،

مربوط به چین و ایاالت متحده میشود .
آوریورسانهها


هایفن
بیمههایی که توسط مؤسساتمالی،بخش معدن ومواد معدنیوشرکت
حق 

خریداریمیشودنیزتاسال2821نرخرشدی6درصدیرابهخودخواهددید.

ایاوانعبارتنداز:
دیگرمواردمهمدرگزارش 

بیمههایتجاریاموالوحوادثجهان،تقریباً738میلیارددالردرسال2817بودوتاسال2821
حق 
 
بهتقریباً188میلیارددالرخواهدرسید.
بیمههای بیمه تجاری خودرو در جهان سریعترین رشد را بین
 در میان طبقهبندی محصوالت ،حق 
سالهای2817–2813شاهدبودودرسال2817به112میلیارددالررسید.

1. Michael Moran
2. AON Inpoint
3. Intangible asset
4. Intellectual property
5. General Data Protection Regulation
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میلیارددالررسیدکهعمدهیآندرایاالتمتحده

بیمههایغرامتکارگران1به03
حق 
بهطورجهانی ،
 
بود.
هایتجاریدرجهانتوسطشرکتهایخرد(ازجملهافرادو


میلیارددالربازاررشته
 درحدود 17
خریداریمیشود.

نهادهایخوداشتغالتا1کارمند)
شدهای که اندازه و بخشبندی
دادههای استانداردسازی 
موران میافزاید« :در حال حاضر ،مجموعه  
رشتههای تجاری بیمه را در بازار نشان دهد ،وجود ندارد .پژوهش ما که بازار جهانی را بر اساس

بندیکرده،کمبودقابلتوجهیرارفعنمودهاست».


محصول،صنعتواندازهمشتریطبقه
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
ایاوان،ژوئن2810
منبع :
نکته:
وشکلگیری یک جامعهاطالعاتی بزرگناشی ازحرکتبهسمتکسبوکارهای

درعصردیجیتال 
یستمهایامنیت
اطالعاتودادههاامری استحیاتی کهمتاسفانهباس 

الکترونیکی مسئلهحفاظتامنیت 
نمیشود واینجاست کهبیمه سایبری بهعنوانیک راهحل نقش
شبکهو… به طور کامل پوشش داده  
یگیرد.
پررنگتریبهخودم 

آنهادر
یتوان ابزارکمکی کسبوکارهای کوچکومتوسطدانست؛زیرا اکثریت  
بیمه سایبری رام 
معرضریسکباالیحمالتسایبریهستندوتواناییپرداختناشیازیکنقضراندارند.
یسکها درحوزهفضای تبادلاطالعات(سایبر)بهچهاردستهمخاطرات)1:قابلپذیرش)2 ،

عمدهر
یشود .در هر کدام از ابعاد براساس مکانیزم
یمبندی م 
تاثیر پایین )3 ،تاثیر متوسط )4 ،تاثیر زیاد ،تقس 
خصوصشرکتهایبیمهمعموالازهفت

درجهبندیواستانداردسازیشدهاست.دراین
تاثیراتامنیتی 
یبرند کهشامل:نگهداری (آنرابه
دراکثرپروژههای مختلفبهرهم 

استراتژی برای مدیریت ریسک 
یدارد)،گریز(حالتکوتاهیوقصورازایفایتعهداتمقرر
یکندوبرایخودنگهم 
دیگریمنتقلنم 
یدهد)،
یکند و انجام نم 
است) ،اجتناب (برای اجتناب از درگیری با ریسک امور خاصی را ترک م 
اقدامهای ایمنی الزمبرای کاهشاحتمالبروزخطر)وحفاظتو
کاهشریسک کهشامل:پیشگیری ( 
یدرنگ برای کاهشخسارتوزیان واردهبعدازوقوعحادثهانجام
اقدامهای ایمنی استکهب 
تامین ( 

1. Worker compensation
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یشود) ،ترکیب
یپذیرد) است ،انتقال (کل زیان یا دست کم بخش عمده آن به دیگری منتقل م 
م 
یسازی
یگویند) ،خنث 
یکهای ترکیبی م 
یسکهای گروهی که روشهای معتدل کردن آنها را تکن 

(ر
شرکتهای

یشود.
یکنند)م 
(برای کاهشریسک ،اقدامبهانجاممعامالتجبرانی درمقابلدیگران م 
بیمه برای رویارویی و پوشش بیمه فضای سایبری ،عمدتا ترکیبی از روشهای باال را برای مدیریت
یکنند.
پوششهاانتخابم 

ریسکاین
یتوان دربخشخساراتمالی،سرقتاطالعاتصنعتی
یمهایدرفضایسایبریرام 
پوششهایب 

عمده
پوششهای ارائهشدهدراین بخشعمدتاً بهسهدسته

وفردی ،وقفهدرتجارتونیز ارتباطاتدانست.
یشود:
کلیتقسیمم 
یستمهای اطالعاتی ،اخاذی در
 )1پوشش بیمه شخص ثالث :شامل پوشش از دست دادن یا خرابی س 
فضایسایبریونیزکالهبرداریدرزمانانتقالپولالکترونیکی.
یستمها بهویروس وبدافزارونیز دزدیده
)2بیمه مسوولیت شخصثالث:شاملپوششآلودهشدنس 
شدنکارتهایتجاریواعتباری.

یستمهایارتباطیراهدورهمانندبدکارکردنماهوارهیا
)3بیمهاستثنائات:شاملپوششمحرومیتازس 
شرکتارائهدهندهخدمات

یرمنصفانه وکالهبرداری ازسوی 
پستهای ارتباطی شرکتونیز عملیات غ 

شرکتها ،شرکتهای بیمه عموما نسبت به

یمهای سایبری مورد تقاضای 
الکترونیک .برای پوشش ب 
یکنند:
دریافتاطالعاتونیزسیرقانونیطیمراحلذیلاقدامم 
وسختافزارینصب

نرمافزاری
یستمهای 
)1تعییننوعپوششدرخواستی)2،دریافتاطالعاتکاملس 
یمهای)4 ،تعیین حقبیمه
مراحلوزمانبندی پوششب 

شدهونیز میزان آمادگی کاربرانوپشتیبانان )3
بهصورتتوافقیو)5نگارشمتنحقوقی،امضاوتبادلاسناد.

یتواندر:
یمهایفضایسایبریرام 
عمدهمشکالتدرپوششب 
یهای مشترک و نیز
)1عدم شناخت کافی دو طرف قرارداد از خواستهها در هنگام صدور ،کارشناس 
منطقهای
بخشهابرایتوزیع 
یمههایاتکاییدراینبخشهمانندسایر 
پرداختخسارتو)2عدمرشدب 
وجهانیریسکدانست.
معاونافتایسازمانفنآوریاطالعاتنیز

درراستایتأکیدبربیمهسایبریدرایران،گروهامورزیربنایی،
اندازیبیمهسایبریبرنامههاییداردگفت:دراینزمینهبابیمه


کهاینسازماندرزمینهراه
بااشارهبهاین
مرکزینیزصحبتهاییصورتگرفتهاست.
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 .5شرکت رتبهبندی  S&Pپاسخ میدهد :اثرات استانداردهای  IFRS17بر
بیمهگران چیست؟
هایبیمهجهانباعمدهترینتغییراتدراستانداردهایحسابداریروبرو


سال،شایدشرکت
پساز 28
المللیگزارشگریمالی 17یاهمان IFRS17استکهدرسال2821


باشندوآن،استانداردهایبین
میشوند،
اجرایی خواهد شد .برای آندسته از شرکتهایی که از  IFRS4وارد   IFRS17
رتبهبندی  S&Pمعتقد است که پیچیدگی مقررات و تغییرات هزینهبر در گزارشگری سود و
شرکت 

زیانونیزارائهترازنامه،میتواندشفافیتمالیراافزایشدهداگرچهبانوسانبزرگیدرنتایجهمراه

دازهماکنونمدیریتاینانتقالرادردست

گرانتوصیهمیکن


بندیبهبیمه

اینشرکترتبه
خواهدبود.
دارانخود،ارتباطاتگستردهایبرایجذبنظرآناناتخاذکنند.


گذارانوسهام

بگیرندوباسرمایه
کهنیازبهتحلیلعمیقحسابهایدفتری2بیمه

برایمثالدررویکردگذشتهنگر1

ممکناستIFRS17
حال،ممکناستریسکهاییدراجراوسطحوابستگیبه


کندامادرعین
زندگیدارد،تغییرمثبتیایجاد
مفروضات3خاصشرکتیایجادنماید.
نکات کلیدی:
 از منظر شرکت رتبهبندی  IFRS17 ،S&Pترازنامه بیمهگران را به سمت بازارمحور بودن سوقهاوارزشدفتریتعهداتراازبینمیبرد.بنابراین،این


هایبازاریدارایی

تطابقارزش

دهدوعدم

می
پذیریبرایگزارشگری


اماقیاس
پذیریوثباتراایجادمینماید.


استانداردها،فرصتیبرایبهبودقیاس
بیمهگرانغیرکاربرIFRSتقریباًغیرممکنخواهدبود.

شاخصهای کلیدیعملکرد( 4)KPIوافشای

 بر اساس پیشبینی  ،S&Pتدوینمقررات مربوط بههایعمدهوپرهزینهبرایبیمهگرانخواهدبود.


شفافوارتباطات،نیزازچالش
ری،تغییریدررتبهبندی

بندیاعالمکردهاستکهتغییراتحسابداریوگزارشگ


اینشرکترتبه
بیمهگران نخواهد داشت اما نمیتوان از نظر دور داشت که درصورت وجود برخی نقصانها مثالً در

بندیواعتبارسنجیشرکتهانیزاز


گذارد،رتبه

هایبیمهاثرمی

،کهدرنهایتبرمدیریتشرکت
KPI
آنتبعیتننماید.
1. Retrospective approach
2. Back book
3. Assumption
4. Key Performance Indicator
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،انتظارمیرودکهبرخیاز

باتوجهبهارزشگذاریکاملبازار ،نسبتبهتعهداتتحتIFRS17

گذاری،بهصورتپیشگیرانهبرسرمایهاحتیاطی1خودتاسال


گرانبرایاجتنابازضعفدرسرمایه

بیمه
2821اضافهکنند.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
اساندپی،ژوئن2810
منبع :
نکته:
ازسال،1307فعالیتهای بیمه عمومی درکشورماندردامنهکاربرداستانداردحسابداری شماره 20قرار
بهویژه
یعالی بیمه  
نامههای شورا 
یین 
گرفته است ،لیکن استاندارد مزبور از ابتدا در برخی موارد با آ 
ییننامهذخایرفنیموسساتبیمه)مغایرتداردوتاکنونرفعنشدهاست.
ییننامهشماره(50آ 
آ 
پیش از تدوین استاندارد حسابداری شماره ( 20فعالیتهای بیمه عمومی) ،شرکتهای بیمه برای محاسبه
یعالی بیمه مصوب
ییننامه شماره 22شوار 
یمههای غیرزندگی وگزارشگری آنازآ 
یرههای فنی ب 
ذخ 
کهبهدلیل ویژگیهای متفاوت ومنحصر
یکردند.استانداردحسابداری شماره  20
 1367/0/11استفادهم 
یمههای غیرزندگی ومستثنی کردنفعالیتهای بیمه عمومی ازدامنهکاربرداستانداردحسابداری
بهفردب 
یکسانسازی روشهای متفاوت حسابداری بیمه و لزوم شفافیت بیشتر

شماره ( 3درامد عملیاتی) ،
یمهگریو
گزارشهایمالیشرکتهایمزبورباتوجهبهوجوداستانداردحسابداریخاصبرایفعالیتهایب 
ورودبخشخصوصی بهصنعتبیمه کشورتدوین گردید ودرتیرماه  1305پسازتصویب درمجمع
الزماالجراشد.لیکن درسال1306شرکتهای بیمه بنابه
عمومی سازمانحسابرسی ،ازتاریخ   1306/1/1
ییننامه
یعالی بیمه باتنظیم آ 
دالیل مختلفازپذیرش کاملآنخودداری نمودهودرسال،1307شورا 
شماره50وتصویبآندرتاریخ1307/18/28کهدرتاریخ1307/12/26بهتاییدوزیراموراقتصادیو
شرکتهای بیمه راملزم

بهعنوانرییس مجمععمومی بیمه مرکزی وسازمانحسابرسیرسید ،
دارایی  
یعالی بیمه جهت محاسبه
ییننامه شماره  50شورا 
نمودبه جای استاندارد حسابداری شماره  ،20از آ 
یرههایفنیخوداستفادهکنند.
ذخ 
بانک و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار23 ،
در فروردین   27 ،1315
شرکتبیمهثبتشدهنزدسازمانبورسواوراقبهادارو27شرکتپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار
1 Capital buffer
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صورتهای

تهرانوفرابورسکهسرمایه ثبتشدهآنها 18هزارمیلیارد ریال بهباالاست،ملزمبهتهیه 
مالیطبقIFRSهستند.
هدفاولیههررژیمازتوانگریبیمهاطمینانبخشیدنبهبیمهگذاراناست.یکیازعناصرکلیدیتحقق
پرداختهای آتی به بیمه گذاران خصوصاً هنگام

یمهگران ،داشتن سرمایه کافی برای 
این امر برای ب 
خسارتهایپیشبینینشدهخواهدبود.

ینالمللی ویکپارچه شدنخدماتمالی واقتصادی (دربرگیرنده صنعتبیمه)بازارآنبهطورروز
باب 
یشود کهاین امرموجبافزایش طرحمسئلهچگونگی تنظیم ونظارتبربازاربیمه در
افزونجهانی م 
میشود.
ینالمللی 
منطقهایوب 
سطحمحلی ،
دکترهمتی در اینزمینهاذعاننمود :اتحادیه اروپایی رژیم توانگری  IFRSبرپایه ساختارنظارتی باسه
رکن(پایه) ازاولژانویه  2816درتمامکشورهای اتحادیه اروپاعملیاتی شدکه توانگری  IFRSدر
برگیرنده و شامل مقررات کمی راجع به سرمایه مبتنی بر ریسک ،مقررات کیفی مرتبط با حاکمیت
شرکتی وچرخهنظارتی ومقرراتمرتبطباافشاءعمومی وگزارشگری نظارتی است.بنابراین براساس
آنچهدرحالجهانیشدندرصنعتبیمهاستدونکتهمهمقابلیتمقایسهاطالعاتدرسطحبینالملل
یمهایاست.
یسکهایب 

وافزایششفافیتوافشاءمواردمرتبطبار
بینالمللی استکهتوسط
همتی درخصوص IFRS-4نیزگفت:این یک استانداردگزارشگری مالی  
یمهای» یک راهنما
هیئت استانداردهای حسابداری بین الملل()IASBصادرشدهوبرای «قراردادهای ب 
فراهم سازد .این استاندارد در سال  2884صادر و در  2885اصالح شد تا بتواند نشان دهد ،عمده
میدهد.
قراردادهایتضمینمالیراپوشش 
بینالمللی()IASBتصمیمگرفتکهIFRS-
ویافزود:درنوامبر2816هیاتاستانداردهایحسابداری 

میدهد،
 17راجایگزین آنکندکهباید از 2821اجرایی شود.بطورکلی  IFRS-4بهشرکتهااجازه  
یمهای ادامهدهندامابایستی مقرراتافشاء راتقویت
روشحسابداری قبلی خودرابرای قراردادهای ب 
کنند.
رئیس کلبیمه مرکزی گفت:باتوجهبهبحثقبولریسک توسطبیمه گردرازای دریافت حقبیمه از
یکندباتعاریفخودبین"ریسکبیمهو"ریسکمالی"تمایزقائلشود.
بیمهگذار،استانداردتالشم 
بهگفتهاو،IFRS-4شرکتهایبیمهراازبرخیاستانداردهایمشخصIFRS-5تاتکمیلفازدومعاف
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یسازد ،لیکن برخی مقررات خود را جهت تغییرات در حسابداری معرفی میکند که در بین آنها
م 
ییهای اتکایی ،ممنوع شدن تعیین
مقرراتی در مورد تست کفایت تعهدات بیمه ای ،عدم زیان دارا 
مسئولیتبرایشرکتبیمهدرموردخسارتهاییکهمحققنشدهاست،وجوددارد.
بینالمللی نیز اذعان داشت :فقدان دانش اجرای
همتی در خصوص چالشهای پذیرش استاندارد  
بینالمللیدربینعواملدخیلدرایرانازجملهشرکتهایبیمه،ضرورتتربیتافراد
گزارشگیریمالی 

میکند .همچنین اجرای استانداردهای
متخصص در حوزههای ارزیابی ،مالی و اکچوئری را تاکید  
یهگذاری،مدیریتریسکو
بینالمللیتاثیرقابلتوجهیبرفرآیندهای مالی خزانهداری،مدیریتسرما 

مالیات خواهدداشتکهباید آمادگی الزمدرشرکتهاایجاد شود.انطباققوانین ومقرراتوهمسو
قانونگذارانوناظرانبااجرای استانداردفوقبسیار مهماستوتکنولوژی تهیه اطالعات
بودنمجریان  
مالیبایستیطراحیمجددشود.

 .6نتایج پژوهشهای زبانشناسی :عدمدرک متن بیمهنامهها توسط  08درصد افراد
و وظیفه مضاعف ناظران
قراردادهایبیمهبرایهرهشتنفرازدهنفربیمهگزاربسیارپیچیدههستندوحداقلبهتحصیالتدر

سطح Aبرایدرکآنهانیازدارند.اینمطلبیاستکهدرنتایجیکمطالعه جدیدتوسطمتخصصین
زبانشناسیدانشگاه ناتینگهام ( 1)UONعنوانشده است .در اینمطالعه ،پیش از استفاده ازفنآوری

نامهها برای شرکتکنندگان ،چند
بیمه 
ردیابی چشم 2و دیگر آزمونها برای تعیین میزان سختی متن  
بیمهنامهتحلیلشد.

هایبیمهنامهتوسط 07درصدازجمعیتدرابتدای امرقابل


اینمتخصصیندریافتندکهبرخیعبارت
درکنبودهوتنهاکسانیکهفارغالتحصیلکارشناسیارشدیادکتریبودند،تواندرکآنراداشتند.

نامههای پیچیده،آنانرامنسجمو
همچنین،نتایجاینمطالعهنشانداد کهبازنویسیمجددبرخیبیمه 
منطقیتر نموده کهبرایدانشآموزانمقطع 0نیزقابلدرکخواهد بودودرصد افرادی کهآنهارا

درصدافزایشمیدهد.

میفهمندراتا13الی01

3
هانشانمیدهد


هریکازیافته
،اظهارمیدارد«:

مدیرتوسعهکسبوکاردانشگاهناتینگهام،کیاسنولی

1. University of Nottingham
2. Eye-tracking technology
3. Kay Snowley
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امهمیافزاید:

کهباکمیتغییر،طیزمان،میتوانخوانایی1ودرکایناسنادرابهبودبخشید».ویدراد

وبینقص]،اساساًغیرممکناستاماپژوهشمابهروشنینشان
نامهباعبارتهایکامل[ 


تنظیمیکبیمه
«
دادکهمیتوانبرایبهبودچگونگینوشتاریآنهاکاریانجامداد».

شرکتکننده صورت پذیرفت.

این مطالعه با مشارکت شرکت حقوق بیمه براون جکوبسون 2و با  27
نامههای مربوط به کسب و کارهای کوچک را تحلیل نمودند و از نرمافزار
پژوهشگران بیمه 
تصویربرداریپیشرفتهبرایردیابیچشمانشرکتکنندگانهنگاممطالعههرقراردادبهرهجستند».

استفادهازضمیرهایناآشنا،استفادهگستردهازاصالحاتمعینوجمالتطوالنی،موانعیدرمطالعه
نامهمیتواندآنهارابرای


هایبیمه

هایاینپژوهشنشاندادکهبازنویسیعبارت

همچنین،یافته
بودند.
بیشاز48میلیوننفرقابلدرککند.
تیم جانسون ،3شریک شرکت براون جکوبسون میگوید« :صنعت بیمه ،وظیفه تنظیممقرراتی برای
هاوقراردادهابهزبانسادهوقابلفهمدارد.ناتوانیدرانجاماینکار

اطمینانازوضوحاطالعاتبیمه 
نامه

هایحقوقیازطرفبیمهگزاران


کندبلکهصنعترانسبتبهچالش

نهتنهاامکانفروشراکمترمی
مقرراتیرابیشترمینماید».


نمایدوامکانواقعیدخالتتنظیم

پذیرترمی

آسیب
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:اکچواری،ژوئن2810
نکته:
« مؤسسهبیمهموظفاستبیمهنامهوشرایطآنراباحروفخوانا،وعباراتقابلدرکبرایعموم
بیمهگذاران تهیه نماید .مسئولیت درج صحیح اطالعات در بیمه نامه بر عهده بیمه گر است و موارد

گذاریاذینفعتفسیرمیشود».


نامهیاسایرمستنداتبهنفعبیمه

اجمال،ابهامیااختالفدرمندرجاتبیمه
اینماده،14آییننامهشماره،71فصلسوم:فروش،پیشنهادوصدوربیمهنامه ومصوبشورای عالی
بیمه است و این موضوع قراردادهای بیمهای را کامالً نظارتی مینماید .اما قرارداد حقوقی چگونه به
هاومقاالتعدیدهاینوشتهشدهاستاماذیالًبه


آید؟درزمینهنگارشقرارداد،کتاب
نگارشدر 
می

طورخالصهبهاینمقولهپرداختهمیشود.

1. Readability
2. Browne Jacobson
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ازآنهاتابعاصولیاستکهدردوبخش
بهطورکلینوشتنقراردادها،فارغازموضوعخاصهریک 
میبایست درکلقرارداد
میباشند.بخشنخستشاملمواردشکلی ونکاتکاربردی که  
قابلارائه  
میباشدکهدربرگیرندهظاهرقرارداد،فونت،اندازهمتون،ادبیاتحقوقیوسایرمواردی
رعایتشوند ،
میباشد.
ازینقبیل 
امابخشدومآییننگارشکهبهطورتخصصیواردماهیتآنشدهوشاکلهاصلیقراردادازآننشأت
میشود.مواردی همچونموضوعومبلغقرارداد ،تعهداتطرفین ،خاتمهقرارداد ،حل
میگیرد راشامل  

اختالفاتو....

 .7لویدز :حوادث ناشی از عوامل انسانی ،ریسک بیشتری برای اقتصاد جهانی دربر
دارد تا حوادث فاجعهبار طبیعی
یکمطالعهجامع توسطلویدزلندنودانشگاه کمبریجنشانمیدهد کهریسکهایناشی از عوامل
انسانی مانند جرایم سایبری ،مناقشات بین کشوری و افت بازار ،تهدیدهای بزرگتری برای خروجی
اقتصادجهانهستندتاحوادثطبیعیمانندطوفان،سیل،زلزلهوآتشفشان.

بردارینمودهاست،نشانمیدهدکه


شهررانقشه
اندکس ریسکشهریلویدز 1که 22تهدیددر 271
حوادثناشیازعواملانسانی328/1،میلیارددالرازکلخروجیاقتصادیساالنهدرخطریعنی546/5
میلیارددالرآنرادربرمیگیرد.

شودوحوادثفاجعهبارطبیعیتنها 226/4

میلیارددالریراشاملمی
مجموع شهرهای مورد مطالعه با تولید ناخالص داخلی  35/4تریلیون دالر ،موتورهای کلیدی رشد
اقتصادیجهانمحسوبمیشوند.

دهندهیفضایفعلیاقتصادجهاناستکهدرآن

این51درصدمجموعخطرات(طبیعیوانسانی) 
نشانه
جهانمحسوبمیشودکه 183/3میلیارد

افتبازارمالیبهتنهاییبزرگترینتهدیدبرایثباتمالی

خسارتبالقوهدرسالراداراست.
ثباتیجغرافیاییدرجهان،مناقشاتبینکشورهارادارندهدومینخطرپرهزینهدرجهان


سطوحفزایندهبی
بهحسابمیآوردکهدرآنتوکیو،بغداد،اوساکووریاض 28،میلیارددالرازکل 08میلیارددالر

رنسبتبهتولیدناخالصجهانیرابهخوداختصاصمیدهند.

خط
تغییرات آب و هوایی ،ریسک عمدهای است و بههمراه حوادث جوی 123 ،میلیارد خسارت را رقم
1. Lloyd’s City Risk Index
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زندکهانتظارمیروداینرقمطیزمانافزایشیابد.


می
هایایناندکسنشانمیدهدکه 18شهردارایباالترینتولیدناخالصداخلیبا


براین،گزارش

عالوه
 126/0میلیاردخسارتبالقوهروبروهستندکهتقریباًیکچهارمکلرقمجهانیوبیشترازکلتولید
ناخالص داخلی درخطر در کل قاره آفریقا ،خاورمیانه و آمریکای التین است .این یافتهها بر تمرکز
داردوبنابراین،آسیبپذیریاقتصادجهانینسبتبه

فزایندهیثروتبربرخیمناطقجغرافیاییتمرکز

گررانشانمیدهد.


حوادثاخالل
باریکاولویتضروریمحسوبمیشود.همچنین،ایناندکس


مقاومتپیشرفتهنسبتبهحوادثفاجعه
توانارتجاعیهرشهرنسبتبهبرخیمعیارهامانندتأمینمالیبرایخدماتاورژانسیوسطحبیمهرانیز
لحاظمیکند .درصورتیکههرشهرمندرجدرایناندکس،توانارتجاعیوانعطافخودرانسبتبه

باالترینسطحبهبودبخشد،ریسکهایتولیدناخالصجهانیتا73/4میلیارددالرکاهشخواهدیافت.

1
،رئیسکللویدزمیگوید«:هیچشهریکامالًبدونریسک

درهمینزمینه،بروسکارنیجی-بروان

اختاللها همواره اتفاق میافتد و میتواند ناشی از طوفان یا یک حمله سایبری باشد .ما این

نیست .
به فردراایجادکردیمتابهشهرهایجهانکمککنیمتاحدودریسکخودراشناسایی،
اندکسمنحصر 

گذاریهاوایجادتوانارتجاعیکمک


بندیسرمایه

درکوعددیکنندکهدرنهایتبهآنهادراولویت
خواهدنمود».
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
ریانشورنس،ژوئن2810
منبع :
نکته:
نظامدرانعطافپذیریدرونی،برخورداریاز

آنچهامروزهدرنظامشهریاهمیتبسیاردارد،تواناییاین
امربرنامهریزان

اصولومقرراتوپاسخگویی بهانتظاراتبیرونی نظاماستکهاین

قابلیتبهکارگیری
یکند.
وطراحانشهریآگاهرادرایجادشهریسالموامنطلبم 
یکسو و افزایش عدم قطعیت و
یچیدگیهای موجود در پروژهها از  

با توجه به افزایش هزینه و پ
یسکهای موجود از سوی دیگر باعث شده است که مدیران پروژه بهمنظور کاهش خطرپذیری و

ر
پروژهها،سر
رادربرنامهریزی وکنترل  

یینشده ،استفادهازمدیریت ریسک 
انحرافپروژهازاهدافتع 
1. Bruce Carnegie-Brown
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ومهمترینشهر

کالنشهرتهرانبهعنوانبزرگترین
یتهایخودقراردهند.درپژوهشیدرباره 
لوحهفعال 
دستآمده ،وزنواهمیت نسبی هریک از
به 
کشوروبهمنظورطبقهبندی وتجزیه وتحلیل اطالعات 
تهدیدات موردبررسی ازنظرکارشناسانوبااستفادهازمدل ANPومدلهازوپاستفادهشد.نتایج
حاصلازمدلتحلیلشبکهمشخصگردیدکهتروریسموشورشبهترتیببا2/7و2/6بیشترینامتیاز
یدهد کهجنگوحملهدشمنو
رابهخوداختصاصدادهاست ،همچنین نتایج مدل HAZOPنشانم 
یباشند کهبا مدیریت ریسک
یطهای شهری م 
تروریسم به عنوانفاجعهبارترین نوع تهدیدات درمح 
بارآنهاتاحدودزیادیکاست.برایناساسدرشرایطفعلی


ازخساراتفاجعه
یتوان
چنینتهدیداتیم 
یرساختهای این شهردچار

شهرتهرانچنانچه تدبیری اندیشیده نشود،دراثراولین اقداماتدشمن،ز
یآید.درنتیجه درنقطهآغازین بحرانبسیاری
یشود ،بهدنبالآنمشکالتاساسی بهوجودم 
اختاللم 
یتهای مردم ،مسئولین و حتی
یتهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی شهر دچار وقفه شده و فعال 
فعال 
یشود.
مدافعانشهربامشکلروبهروم 
مالحظات دفاع غیرعامل در برنامهریزی و شهرسازی تأثیر بسزایی در مدیریت ریسک کاهش
یبپذیری شهروعناصرشهری بههمراهداردوباعثافزایش مقاومتشهرونداندرشرایط حادو
آس 
جلوگیری از دست یافتن دشمن به اهداف خود که همانا واردکردن فشار سیاسی و درنهایت تصرف
یدارد .تحولدر مفاهیم ،مدلوماهیت تهدیدات باعث تحوالتعظیمی درشیوه
شهرها است ،باز م 
شدهوبهتبعآندفاعدرشهرهاوحفظامنیتوحفاظتازجانومالمردمدرشهرهانیزتابعی

تهدیدات
ازاینتحوالتاستکهمیبایستموردبررسیقرارگیرد.
یتبندیتهدیداتو
طرحریزیواجرایاقداماتدفاعغیرعامل،اولو 
گامهادرفرآیند 
ازمهمترین 

یکی
یگردد.
محاسبهواندازهگیریم 

وشاخصههایکمیوکیفی

اهمیتمراکزثقلاستکهبراساسمقادیر
یباشند.مورداستفاده
حوزههایفرعینیزم 
درارزیابیمراکزثقلهفتشاخصهاصلیکههریکدارای 
یهای
یگیرد دراین ارزیابی ،مراکزثقلبراساسنمرهارزیابی اخذشدهدریکی ازتقسیم بند 
قرارم 
یگیرند.
حیاتی،حساسویامهمقرارم 
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 .0کاهش کمبود پوشش بیمه در جهان تنها با عملکرد سیاستگذاران میسر میشود
سیاستگذاران باید افراد را برای پسانداز برای بازنشستگی خود تحریک ،برای خرید بیمه ریسک

اهشاثراتحوادثطبیعیفاجعهبارتالشکنند.اینمطلبراآندریاس

سایبریتشویقونسبتبهک
دردهمینهمایشبینالمللیبیمهعنوانکرد.

برانشتتر،1رئیسکلسازمانبیمهاروپا2
همایش ساالنه سازمان بیمه اروپا یا همان فدراسیون بیمه اروپا ،درماه جاری میالدی و با تمرکز بر
هابهاقتصادوفاصلههایپوششیدرمیانافرادبرگزارشد.


وکاهشآسیب
بیمهگی3
کم 
روشهایغلبهبر 

ویدرابتدایسخنرانیخودبهدولتهایجهاننسبتبهچالشبزرگتأمینشهروندانبازنشستههشدار

داد .تغییراتجمعیتیبهمعنایآناستکهسهمکارگراننسبتبهافرادبازنشستهدربیشترکشورهادر
اثرمیگذارد.

ایبرنظامهایمستمریمبتنیبرپرداختمطابقمصرف4


طورعمده

حالکاهشاستوبه
اندازنمیکنند.


سادگی،بسیاریازافرادبرایدرآمدبازنشستگیمناسب،پس

عالوهبراین،به
برانشتتراضافهکرد:درجهان،کمبودپوششیبه78تریلیوندالر(51تریلیونیورو)رسیدهاست.براین
اساس،سیاستگذارانبایدبسیارجسورباشند.آنهابایددربارهامورمالیدولتشفافبودهوروشن

سپس،سیاستگذارانبایدآنهاراازطریق

کنندکهمردمبرایبازنشستگیخودنیازبهپساندازدارند.

ارائهمشوقهایصحیحتشویقکنند.

بیمهگینسبتبهریسکحوادثفاجعهبارطبیعیاشارهنمودوافزود:


نشتتربهمیزانکم
همچنین،برا
برایمثالدرسال،2817حوادثطبیعی،خسارتیبیشاز 388میلیارددالر( 258میلیاردیورو)ایجاد
دولتها،

شده بودند .این بدان معناست که تنها در یک سال ،
کرد اما تنها یکسوم خسارتها بیمه  
بایکهزینهی 288میلیارددالری( 178میلیاردیوروی)مواجهشدند.باوجود

شرکتها– وافراد– 

اینکه بیمهگران نقش خود را دارند ،اما سیاستگذاران باید عملکردی جسورانه برای محدود کردن
تغییراتآبوهواییانجامدهندونیزازانعطافبیشترجامعهنسبتبهتغییراتجویاطمینانحاصل
نمایند.
گرانبرایارائهپوشش،بامانعفقداندادهها


هایسایبری،برانشتترهشداردادکهتوانبیمه

دربارهریسک
گذارانمیخواهندتاریسکراازجامعهبردارند،


اگرسیاست
برایپذیرهنویسیروبرواست.ویافزود:

1. Andreas Brandstetter
2. Insurance Europe
3. Underinsurance
4. Pay-as-you-go
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جمعآوری
حمالتسایبریموجودوبهصورتتجمیعیوناشناس  1

بایداطالعاترابراساسماهیت
گرانراقادرمیسازدتاپوششراتعریفوبهمشتریانارائهدهند.


اینعملکرد،بیمه
کنند.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:انشورنسیوروپ،ژوئن2810
نکته:
شوندامانظارتهایاعمالشدهازسوی


هایاقتصادیادارهمی

هایبازرگانیدرقالببنگاه

اگرچهبیمه
نهادهایناظربراهمیتسیاستگذاری،هدایتوتعمیماشارهدارد.

هامتکفلوظایفیهستندکهنهتنهادرچارچوبمأموریتهاییکبنگاهقابلتعریفاست


بهعالوهبیمه
تصمیماتیکهدرحوزهبیمههایبازرگانیدر

فرادستگاهینیزمیشوند.

نینمأموریتهاییبعضاً

بلکهچ
ودستگاهقضاییاتخاذمیشوندوشاملمواردبسیاراساسیوکلیدینظیرتعییننرخ

سطوحقوایمجریه
ستهای کالن
دیه از سوی دستگاه قضا ،قانون بیمههای شخص ثالث توسط دستگاه قانونگذار و سیا 
بازارهایپولیومالی توسطدستگاه اجراییاست و حکایتازاهمیتموضوعو پیوند آنبابرخی
تصمیماتباالدستیدارد.
اگرچه وقوع حوادث فاجعهبار ،ریسکهای سایبری ،مشکالت صندوقهای بازنشستگی را در نظر
آوردیم،بهطورطبیعیاهمیتهریکازاینمواردبهگونهایاستکهروشمؤثرمواجهبهآنهاازطریق

هایکالنامکانپذیراست.


گذاری

سیاست
پذیرنمودنآحادجامعهبرایپساندازبازنشستگی


آنچهرئیسکلسازمانبیمهاروپادرزمینهمشارکت
آسیبهابهاقتصادجوامعازطریقورودسیاستگذاراندرتشویقو

وغلبهبرکمبیمهگیبهمنظورکاهش

تهییجعمومیمطرحمینماید.اشارهبراهمیتموضوعوورودشفافسیاستگذارانبهاینعرصهدارد.



1. Anonymised
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