
  

برنامه مدل مقرراتهاي  و  قیمتی  رقابت  بیمه:  جدیدي   ،مالیثبات  گذاري  ریزي  کتاب 
سازمان اسرار  به  را  خوانندگان  که  کسباست  داخلی  مدرن  ودهی  عمومی  بیمه  کار 

می  .بردمی مردم  از  به بسیاري  که  است  دولتی  شدید  مقررات  تابع  امر  این  که  دانند 
و براي حمایت    در سودموجب آن هدف حفظ کارایی بلندمدت، صداقت، امنیت و ثبات  

بیمه استاز  ازاما  .  گذاران  فشرده   فارغ  محاسبات  با  بیمه  نظام  بدانیم  که  این 
شرکتمی  گذاريمقررات موشود،  داراي  بیمه  هستند، قعیتهاي  بازار  در  متفاوتی  هاي 

و یکی از ابزارهاي این    دارندکنند و حتی با یکدیگر رقابت  اهداف متفاوتی را دنبال می
دانند چگونه به این اهداف شایسته دست  نامه است. افراد زیادي نمیرقابت، قیمت بیمه

 .یابند

  گان مقررات کنندب، تنظیمگران رقیی به بیمههاي کمّها و دستورالعملدر تدوین توصیه 
در مورد    که هایی ارائه شد، چنین مدل1900در دهه   .کنندهاي خاصی تکیه میبر مدل 

 براي کاربرد مستقیم براي مشکالت عمالً   ولی  ماهیت احتمالی فرآیند بیمه مفید بودند،
  پویاي هاي  این کتاب راهنمایی براي مدل .مثمرثمر نیستند گذاري بیمه دار مقرراتمعنی

ی با استفاده از  هاي کمّگذاري و توسعه توصیههاي مقرراتبلندمدت با هدف بهبود روش
اي  طیف گسترده  سازي کامپیوتري است. مخاطبان این کتابمحاسبات تحلیلی و شبیه

گذاري،  ه و مقرراتگذاران و  اقتصاددانان عالقه مند به مدیریت بیمبیمه  از افراد از جمله
 .که مایل به گسترش دامنه کاربرد دانش خود هستند هستندو ریاضیدانانی 

به   کتاب  اندازه    موضوعاتاین  به  یا  که  دارد  اختصاص  ارائه  خاصی  ادبیات  در  کمی 
ندارداند  شده وجود  ادبیات  در  حتی  یا  نقطه .و  از  نفوذ  براي  است  تالشی  نظر  این 
اهدافیمدل به  ریاضی  شرکت  ايبیمه  مقرراتکنندگان  تنظیمکه    سازي  مدیران  ها  و 

هاي واکنشی  هاي مربوط به سیستمیا حتی بحران  عدم توانگري مالیبراي جلوگیري از  
  مواجه هستند. گذاري شده با آن بد مقرراتپیچیده 
قوانین  هاي احتمالی دقیق کسباین مدل اساس  بر  را  بلندمدت  بیمه   اعداد بزرگ وکار 

م مدلندهیارائه  کمبودهاي  آنها  کاهش  د.  را  شده  ساده  حد  از  بیش  ریسک  هاي 
پیشرفت  دهند.می کتاب  تکنیکاین  در  را  میهایی  ارائه  احتماالتی  براي  هاي  که  کند 

دستورالعمل توصیهجستجوي  و  کمّها  با هاي  ایمن  کنترل  مورد  در  کیفی،  جاي  به  ی، 
 . اندهدف دستیابی به اهداف مختلف تجاري طراحی شده
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