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طاتقرهه
اهمیم اکچوئای در جواتع تدرن :نوزایی اکچوئای در قان 12
اکچوئری دانش نوپا ،بین رشته ای و پیچیده ای است کهه در پاسهخ بهه
نیازهای جوامع مدرن شکل گرفته و به سرعت توسعه یافته است .ریاضی،
آمار ،احتماالت ،اقتصاد ،مدیریت مالی و مدیریت بیمهه مجموعهه علومهی
هستند که یک اکچوئر مدرن باید به حد کهافی بهه آن هها مهسلب باشهد.
اکچوئری تنها دانش نیهست بلکهه ههنر تل یهن دانهش ،مههارت و تهوان
پیشبینی مجموعه متغیرهایی است که همواره در معرض تغییر هستند.
اکچوئرها عالوه بر توانمندی های باال باید هوشمند و خالق بهاشهنهد تها
بتوانند بهترین سناریوی ممکن برای اصالحات را با در نظر گرفتن جمیهع
متغیرها ،عوامل درونزا و برونزا و منافع متباین ذین عان و شرایب سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی برای تصمیم گیران ارائه کنند و به تمام پرسش ههای
سیاست گذاران و سایر ذین عان برای انجام اصالحات پاسخ اقناع کنهنهده
ای داشته باشند.
نقش های زیر را برای دانش و مهارت اکچوئری در جوامع مدررن
میتوان در نظر گرفت:






ارائه طرحهای نوین بیمههای اجتماعی ،تجاری و ....
ارائه مشاوره به سازمان ها و شرکتهای بیهمهه ای ،مهراکهز
تحقیقاتی و ....
انجام پژوهشهای کاربردی و ارزیابی های اکچهوئهری بهرای
بانکها ،بورس ،بیمههای اجتماعی و تجاری و ...
ارائه مشاوره یا انجام تحقین کاربردی برای دولت در حهوزه
تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت دولت در حوزه رفاه و تامین
اجتماعی و ....

نقش اکچوئری در گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی در ایران
تقریبا همه تصمیمات حوزه بازنشستگی در کشور چه در مجلس و چه در
دولت و حتی در سازمانهای متولی بیمههای اجتماعی بدون آگهاههی از
تبعات و منافع و مضرات آن در نسل جاری و نسل ههای آتهی گهرفهتهه
می شود ،این یعنی حرکت بی هدف در تاریکی مطلن که فاجعه بار اسهت.
این نوع تصمیم ها و مصوبات بحران ساز هنوز هم ادامه دارد .مهمهتهریهن
دستاورد گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی افزایش کارایی اقتصهادی
از طرین تخصیص بهینه منابع کمیاب است .امروز دولت ساالنه مهعهادل
 ۷2-92هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را که  4برابر بودجه عمهرانهی
کشور است و ظرفیت بسیار قابل توجهی برای ایجاد اشتغال و توسعه زیهر
ساختها و سرمایهگذاری مولد در کشور محسوب میشود برای جهبهران
کسری تراز پرداختهای صندوقهای بازنشستگی و تعهداتی که در تئوری
متعلن به صندوقهاست پرداخت میکند .این وضعیت فاجعه بار بایهد بها
اراده سیاستگذاران و با دست توانای اکچوئرهای جوان کشور خاتمه یابد.

اکچوئرها تنها کسانی هستند که سیاستگذاران و تصمیمگهیهران حهوزه
بازنشستگی را از تبعات تصمیمات خود آگاه میکنند و در واقهع چهرا
بدستانی هستند که مسیر و موانع راه را برای سهیهاسهت گهذار روشهن
میکنند .اکچوئرها در شرایب امروز کشور نقش معماران اجتماعی را بایهد
ای ا کنند .اصل  31قانون اساسی و بسیاری از مواد قانون نظام سهاخهتهار
جامع رفاه و تأمین اجتماعی به دلیل فقدان طرحهای عمهلهیهاتهی بهرای
اجرای آنها مسکوت گذاشته شدهاند .این طرحها منتظر ورود اکچوئرهای
توانمند ،باتجربه و مسئول هستند تا ساخته و پرداخته شوند و امیهد کهه
مورد حمایت سیاسی و  ...قرار گیرند و غبار فقر را از چهره کشور بزدایند.
نوزایی اکچوئری بیمه های اجتماعی در قرن 1۰
هر چند اکچوئری در جهان دانش نوپایی محسوب میشود و در سهیهر
تکاملی خود تنها سه نسل را پشت سر گذاشته است ،در ایران هنوز دوره
ط ولیت را پشت سر نهاده است .به همین دلیل مخاطبان دانش اکچوئری
اعم از مراکز علمی ،دانشگاهی و حوزههای سیاست گهذاری تها اجهرا و
بازارهای مالی و سرمایهگذاری در ایران میتوانند درس ههای زیهادی از
تحوالت علمی و عملی جهانی کسب کنند .این تجارب حاصهل دههه هها
مطالعات و تجارب تاریخی جوامع مختلف است که تهوسهب مهحهقهقهان
اکچوئری گردآوری و مستند شده اند .بخشی از این تهجهارب در حهوزه
بیمههای اجتماعی در ادامه مرور میشود:
طرح های مزایای معین با اندوخته گذاری جزئی در سهال ههای -3222
 3223در اروپا و آمریکا با مشکالت جدی تامین مالی مهواجهه شهدنهد.
بسیاری از کشورها برای بهبود وضعیت مالی این صندوقها و با تهغهیهیهر
قوانین موجود الیه جدیدی را به نظام بیمه های اجتماعی افزودند .برخهی
دیگر از این بحران را کوتاه مدت ارزیابی کرده و ترجیح دادند تغهیهیهرات
کوتاه مدتی در نظام تامین مالی صندوقها ایجاد کنند .به نظر میرسد بها
توجه به پیچیدگی شرایب و سازوکارهای مالی سیستمهای بازنشسهتهگهی
دولتها در مدیریت مشکالت مالی طرحهای بازنشستگی به راحتی قادر به
انتخاب گزینه بهینه نیستند.
می توان چنین استنباط کرد که به سه دلیل یا سه خهال اطهالعهاتهی و
عملیاتی بزرگ جهان نمی تواند در انتخاب الگوی بهینه برای طهرح ههای
بازنشستگی به اجماع برسد:
 نمیتوان در دورههای مشخصی از رکود اقهتهصهادی فهراگهیهر
تضمین کافی برای بیمه گزاران و نهادهای مالی حهامهی ایهن
طرحها فراهم کرد.
 نمی توان مشکالت پیچیده و برون سیستمی اقتصاد کالن را بها
مداخالت درون سیستمی حل و فصل کرد.
 نمی توان در اقتصادهای ناپایدار از گسترش و توسعه طرحههای
بازنشستگی سخن گ ت و انگیزه کافی برای مشارکت بهخهش
خصوصی در این عرصه را ایجاد کرد.
به رغم ناتوانی در اجماع جهانی برای معرفی ساختارها و سیهسهتهم ههای
کارامد بیمههای جهان به این اجماع رسیده است که طرحهای بیمهای بها
مجموعه پیچیدهای از ریسکهای سیستمی و غیر سیستمی و در بهلهنهد

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

مدت با عدم قطعیت های متعددی در متغیرهای اصلی مالی ،جمعیتی،
سیاسی و اقتصادی روبرو هستند و تصمیم گیری در این سیستم ها
مستلزم ایجاد نهاد مستقل ،غیرسیاسی و تخصصی رگوالتوری و نظارت
مؤثر در سطوح عالی است که بتواند با بهره گیری حداکثری از
تخصص های متعدد به ویژه دانش و تخصص اکچوئری وظی ه اصلی خود
در توزیع مناسب و متناسب عرضی و طولی درآمد در داخل نسلها و بین
نسل ها را به نحو مطلوب انجام داده و جامعیت ،ک ایت ،پایداری و
توانگری مالی الزم برای تضمین یک زندگی قابل قبول برای جوامع مدرن
را فراهم سازد .ساختار غالب تنظیمگری مقررات در طرحهای بازنشستگی
در کشورهای مختلف مت اوت است .اما در موضوع نظارت بر پایداری
مالی بلند مدت صندوق ها الگوی نظارت مبتنی بر ریسک متداول ترین
الگو در کشورهای  OECDاست .این الگو اخیرا در بسیاری دیگر از
کشورهای در حال توسعه مورد است اده قرار گرفته و در استقرار و
پیشبرد اصالحات پارامتری ،سیستمی و ساختاری نقش حیاتی ای ا کرده
است .الگوی اخیر برای ایران نیز که فاقد راهبرها و
مکانیسم های موثر تشخیص و کنترل ریسک در نهادهای مالی و بیمه ای
است میتواند مهم و ارزشمند تلقی شود.
تضمین کننده توانگری مالی صندوق ها در پرداخت تعهدات است
مهمترین بخش مقررات ناظر بر این سامانه هاست .اما پرسش های زیادی
مطرح است برای نمونه ،الزامات تضمین ک ایت ذخایر برای تعهدات
چیست؟
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 تعهدات تکلی ی با روش ( )Current Unit Creditمحاسبه
میشود.
 حداکثر نرخ تنزیل ساالنه  %9است.
 جداول زندگی توسب نهاد ناظر تعیین می شود که معموال از جدول
 MR 88-90برای مردان و از جدول  FR 88-90برای زنان
است اده میشود.
 هیچ متغیری برای تغییر کارفرما و جابجایی بین بخشی در نظر
گرفته نمیشود.
 مزایا بنا به فرض با احتساب سن بازنشستگی نرمال محاسبه میشود.
برای طرح هایی که بازنشستگی پیش از موعد ارائه می کنند ،ضریب
تنزیل اکچوئری منظور میشود.
 برای صندوق های بازنشستگی که قراردادهای گروهی منعقد
میکنند ،مقررات ویژه ای وجود دارد.
 نرخ توانگری نهایی با احتساب ریسک مزایای ازکارافتادگی و فوت با
فرمول پیچیده ای از مجموع کل ریسک و  ...محاسبه میشود.
 داراییها بر پایه ارزش منص انه بازار تقویم میشوند.
 در صورت ایجاد کسری (کسری ذخایر به تعهدات):
 از طرف صندوق ،طرحی برای جبران کسری به رگوالتور ارائه
میشود و در صورت تصویب رگوالتور اجرا میگردد.

برای درک اهمیت نظارت مبتنی بر ریسک در بیمه های اجتماعی تجربه
بلژیک را که یکی از تجارب موفن جهانی است و مراجع مرتبب بین
المللی این تجربه را مستند کرده اند مرور میکنیم:

 برای متولیان صندوق هایی که موفن به اجرای بودجه مصوب
نمیشوند جرایم بسیار سنگینی منظور میشود.


محاسبات ذخیرهگیری برای صندوقها مشمول قواعد خاصی است.
در این خصوص هیچ مقررات بازدارنده ای از طرف دولت اعمال
نمیشود .شواهد موجود موید اصول زیر است:

قانون مصوب  ۷می  3222وظی ه تنظیم گری و نظارت بر طرح های
بازنشستگی را در بلژیک به سازمان رگوالتور بیمه (در فرانسه شورای
بیمه و در هلند آژانس کنترل بیمه) واگذار کرده است .روش های تامین
مالی توسب متخصصان اکچوئری این نهاد با رعایت اصول زیر تعیین
میشود.

 متداولترین روش های ارزیابی اکچوئری  PUCو ترکیبی
 Aggregateاست.

 مقررات مربوط به حداقل ذخیره تصریح می کند که ذخایر صندوق
باید برابر یا بیشتر از مجموع متغیرهای زیر باشد:

 در ارزیابی های داخلی نیز اغلب از جداول  MRو  FRاست اده
میشود.

 تعهدات تکلی ی انباشتی به اضافه
 یک حاشیه توانگری در صورتی که طرح بازنشستگی ریسک از
کارافتادگی و فوت را نیز پوشش داده باشد.

 در صورت عدم است اده از این جداول م روضات اقتصادی و
جمعیتی توسب متخصص اکچوئری و در انطباق با
استانداردهای ارزیابی اکچوئری تعیین میشود.

 مزایای انباشتی که مطابن قانون شامل بیشترین مقدار از کمیت های
زیر است:

 الزام حداقل ذخیره تعهدات صرفا یک مبنای پایه و کف ذخایر
تلقی میشود نه یک هدف عملیاتی.

 حقوق مکتسبه بر اساس فرمول حقوق برابر مقررات موجود

 داراییهای صندوق با نرخ بازار ارزش گذاری میشود.

 مزایای خدمت سال های گذشته پس از تعدیل با سطح حقوق
جاری

 این محاسبات مبنای اظهارنامه های مالیاتی برای کارفرمایان
قرار میگیرد.

 مجموع پرداخت های بیمه ای سهم بیمه شده پس از اعمال
سود قانونی

 توالی ارزیابی های اکچوئری :دوره ارزیابی های اکچوئری یک سال
است.

3
 ورشکستگی متولی صندوق
اگر صندوق مازاد ذخیره داشته باشد یا با کسری ذخایر مواجه شود
دارایی صندوق بین مشترکان آن توزیع می شود .هیچ نوع بیمه
دولتی برای جبران کسریها وجود ندارد.
 مصرف ذخایر مازاد صندوق
کل ذخایر مازاد بین بیمه شدگان توزیع می شود .به بیان دیگر هر
بیمه شده متناسب با سهم مشارکت خود سهمی از ذخایر مازاد را
دریافت می کند و تحت هیچ شرایطی ذخایر مازاد به کارفرما یا
متولی صندوق تعلن نمیگیرد.
 چه کسی متخصص اکچوئری را منصوب میکند.
متخصص اکچوئری توسب صندوق انتخاب می شود .افراد واجد
شرایب باید در علوم اکچوئری دارای مدرک دانشگاهی معتبر در
معیار اروپایی باشند و بیش از  ۱سال تجربه کاری م ید داشته
باشند.
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بخشی از بدهیها بوده و لذا تنها اقالمی را میتوان بهه عهنهوان ذخهیهره
شناسایی کرد که شرایب شناخت بدهی را احراز کرده باشند .یکی از ایهن
شرایب وجود تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی است .اقهالمهی کهه
مورد تعهد کنونی شرکت بیمه نیستند ،نباید بهه عهنهوان ذخهیهره در
صورت های مالی شناسایی شوند .همچنین ،سازمان حسابرسی مهعهتهقهد
است چنانچه شرکتهای بیمه بر محاسبه و شناسایی ذخیره فنی تکمیلی
و خطرات طبیعی اصرار دارند باید این ذخایر را در صورتهای مهالهی بها
همین عنوان و یا تحت عنوان اندوخته در بخش حقوق صاحبهان سهههام
انعکاس دهند .بنابراین ،یکی از اصلیترین مهغهایهرت ههای اسهتهانهدارد
حسابداری شماره  34و آییننامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه مهربهوط بهه
ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و جمعشوندگی آن میباشد که در
سالهای اخیر به عنوان یک بند مغایر در صهورت ههای مهالهی تهوسهب
حسابرسان قید میشود .طی سال های اخیر جلسات مهکهرری در ایهن
خصوص بین نمایندگان بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار و تالش
شده تا با ارائه مستندات الزم ،در این خصوص به یک اجماع و رویه واحد
رسیده ،اما تا کنون نتیجهای حاصل نشده است.

 نقش متخصص اکچوئری
متخصص اکچوئری باید در روش تامین مالی و ذخیره گیری،
ترتیبات بیمه مجدد (اتکایی) و محاسبات ذخیره فنی به صندوق
مشاوره دهد.
منابع:
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International Social Security Association (2007), “Public
Scheme Reserve Funds: Helping sustain PAYG pensions”,
mimeo, Geneva.
Musalem, A. R., and R. Palacios, Editors. (2004), “Public
Pension Fund Management: Governance, Accountability,
and Investment Policies”, World Bank.


صابر شیبانی  -انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران

تغریات صورت هری ترهی شاکم هری بیمه بر اطترنداردهری
حسربداری در خصوص ذخیاه بنی تكمیلی و خساات طبیعی

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری از منظور کردن ذخیره خسهارات
طبیعی در استاندارد حسابداری شماره  34خودداری نموده و علت آن را
اینگونه بیان میکند :براساس آییننامههای مصوب شورایعالی بهیهمهه،
درصدی از حنبیمههای هرسال پس از کسر حنبیمه اتکهایهی واگهذاری
به عنوان ذخیره فنی تکمیلی و ذخیره فنی خطرات حهوادث طهبهیهعهی
محاسبه و شناسایی میشود .طرف حساب این ذخهایهر ،ههزیهنهه دوره
شرکتهای بیمه است .به موجب م اهیم نظری گزارشگری مالی ،ذخایهر،

بعر فنی ضرورت لحاظ ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی
در یک تقسیم بندی کلی میتوان حوادث فاجعه آمهیهز را بهه حهوادث
فاجعه آمیز طبیعی و غیرطبیعی ( با عامل انسانی) تقسیم کرد .حوادثی از
قبیل سیل ،زلزله ،طوفان ،آتش فشان و سونامی جز حوادث فاجعه آمهیهز
طبیعی و حوادثی از قبیل آتش سوزی با عامهل انسهانهی جهزا حهوادث
فاجعهآمیز غیرطبیعی محسوب میشوند .برمبنای گزارشهای بینالمللهی
دفتر مطالعات حوادث فاجعه آمیز سازمان ملل ،در بین ده فاجعه مرگبهار،
کشور ایران دو فاجعه مرگبار را به خود اختصاص داده اسهت ( پهایهگهاه
داده های حوادث فاجعهآمیز بین المللی ،سالهای مختلهف مهونهیهخ ری،
 .)329۷همچنین ،براساس گزارش مجله سیگما ،در سال  329۷ایهران
رتبه دوم مرگبارترین حادثه فاجعهآمیز در جهان را به خود اختصاص داده
است (سوئیس ری ،مجله سیگما .)3294 ،به عاله بر مبنای مهطهالهعهات
بین المللی ،کشور ایران در معرض بیش از  22حادثه فاجعهآمیز از قبهیهل
زلزله ،سیل ،طوفان ،تندر ،بهمن ،سونامی ،آتش سوزی ،فرسایهش خهاک
و  ...قراردارد.
براساس گزارشات مختلف بین المللی و برآوردهای انجامگرفته ،ایهران در
بین کشورهای آسیایی جزا کشورهای مرگبار در اثهر وقهوع خسهارات
فاجعه آمیز از قبیل سیل ،زلزله ،بیماریهای فاجعهآمیهز ،طهوفهان و ...
محسوب میشود.
ازطرفدیگر ،براساس مکانیسم نرخگذاری فعلی در صنعت بیمه ،عهمهومها
نرخهای مبتنی بر میانگین خسارت با است اده از دادههای مربوط به

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

دورههای کوتاهمدت و میانمدت در رشتههای مختلف بیمهای در حنبیمه
اعمال شده و از مشتریان اخذ می شود .بررسی آمار و اطالعات مربوط به
حوادث فاجعه آمیز نشان می دهد که این ریسک ها دارای تواتر و فراوانی
بسیار پایین و شدت خسارت باال هستند .برای مثال ،اطالعات مربوط به
شهر تهران نشان میدهد که در بیش از  322سال اخیر و یک دوره زمانی
طوالنیمدت حادثه فاجعهآمیزی مربوط به زلزله رخ نداده است .به عبارتی،
باتوجه به لحاظ میانگین خسارت مربوط به دوره های کوتاه مدت ،در
نرخ گذاری رشته های مختلف بیمه ای از قبیل ثالث ،بدنه ،زندگی و ....
ریسک مربوط به وقوع زلزله و خسارات بالقوه ناشی از آن مغ ول می ماند.
بررسی دفتر مطالعات کاهش ریسک حوادث فاجعه آمیز نشان می دهد که
ماکزیمم خسارت ممکن برای دوره های زمانی مختلف  32تا  9۱22ساله
در کشور ایران به میزان قابل توجهی باال است .به طوریکه ماکزیمم
خسارت ممکن ناشی از زلزله در دوره زمانی  32ساله بیش از  4میلیارد
دالر و همین رقم برای دوره  9۱22ساله بیش از  42میلیارد دالر است.
شیوه علمیتر نرخگذاری ،محاسبه نرخهایی با فاصله اطمینان قابل قبول و
به کارگیری داده های تاریخی بلند مدت است .بنابراین ،دم های توزیع
خسارت در زمان ارائه پوششهای مختلف که خسارات آنها میتواند متأثر
از حوادث فاجعه آمیز باشد ،نادیده گرفته شده و ریسک بالقوه ای،
شرکت های بیمه پوشش دهنده این ریسک ها را تهدید می کند .تشریح
اکچوئری موضوع فوق خارج از حوصله این گزارش است اما به عبارتی
ساده میتوان ادعا کرد :با مکانیسم فعلی نرخگذاری و محدودیتهای فوق،
در صورت عدم لحاظ ذخیره ای جهت مقابله با حوادث فاجعه آمیز ،به دلیل
ماهیت این نوع ریسک ها احتمال ورشکستگی شرکت های بیمه در
دورههای بلندمدت بسیار زیاد است.
بنابراین ،داده های تاریخی میان مدت و کوتاه مدت در نرخ گذاری
محصوالتی که موارد بیمه ای آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معرض
ریسک های فاجعه آمیز قرار دارند ،ریسک بالقوه قابل توجهی را متوجه
شرکتهای بیمه میکند .ازاین رو ،با وجود ابزارهای اتکایی ،در نظر گرفتن
ذخیره ای با ماهیت ذخیره فنی تکمیلی و حوادث طبیعی در هر سال مالی
بهمنظور مقابله با ریسکهای فاجعهآمیز ضروری بهنظر میرسد.

تجربه اعمال ذخیره ای با ماهیت فنی تکمیلی و حوادث طبیعی در
کشورهای مختلف
براساس دستورالعمل آژانس خدمات مالی کشور ژاپن به منظور مقابله با
حوادث فاجعه آمیز باید ذخیره ای تحت عنوان ذخیره حوادث فاجعه آمیز
لحاظ شود .شرکت های بیمه جنرال در کشور ژاپن مجبور به لحاظ
درصدی از حن بیمه ها به عنوان ذخیره حوادث فاجعه آمیز هستند و ملزم
هستند اخذ این ذخیره به صورت جمع شونده تا سقف خسارت برآوردشده
از محل وقوع حوادث فاجعهآمیز در دوره انتظار  ۷2ساله ادامه دهند.
بر اساس مقررات وزارت خزانه داری کشور ترکیه ،ذخیره نوسانات برای
پوشش بیمه اعتباری و پوشش زلزله ارائهشده در بیمهنامهها و الحاقیههای
تمام شعب تخصیص مییابد تا نوسانات خسارتهایی را که ممکن است به
دنبال دوره های حسابداری رخ دهد ،متعادل کند و ریسک های فاجعه آمیز
را پوشش دهد.
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بر اساس مقررات نهاد ناظر کشور هند نیز اکچوئر باید یک ذخیره احتمال ِ
اضافیِ مشخص را به منظور پوشش خساراتی تعیین کند که ممکن است از
یک حادثه فاجعه آمیز به وجود آیند .گزارش ساالنه اکچوئر باید جزئیات
کاملی از حوادث فاجعه آمیز محتمل همراه با روش و م روضات اتخاذشده
در فرآیند محاسبه ذخیره و همچنین دالیل و توجیهات الزم را ارائه دهد.
اکچوئر باید نظر خود را در مورد توان مالی بیمه گر برای مواجهه با این
ات اقات و همچنین در مورد فرآیندهای تعیین شده توسب بیمه گر برای
مدیریت ریسکها و مخاطرات احتمالی نیز ارائه دهد.
مواد مربوط به ذخایر فنی در سیستم توانگری مالی IIنیز قابل توجه است:
 ماده ( )۷9م اد عمومی
* کشور های عضو ،اطمینان حاصل خواهند کرد که بیمه گران ،ذخایر
فنی خود را با توجه به تمام الزامات بیمه ای و اتکایی در مورد
بیمهگذاران و ذین عان قراردادهای بیمهای و اتکایی تعیین نمایند.
* میزان ذخایر فنی برابر است با مقداری که اگر بیمه گر (اتکایی)
بخواهد تعهدات بیمه نامه و بیمه نامه اتکایی خود را به صورت آنی به
بیمهگر جدیدی انتقال دهد مجبور است بپردازد.
* محاسبه ذخایر فنی برمبنای اطالعات فراهم شده به وسیله بازار های
مالی و اطالعات عمومی موجود در ریسک های بیمه گری به دست
میآیند (سازگار با بازار).
* ذخایر فنی باید به یک روش محتاطانه ،قابل اعتماد و عینی محاسبه
شوند.
* براساس سیستم توانگری مالی IIاتحادیه اروپا ذخایر فنی از دو جز
تشکیل شده اند :بهترین برآورد بدهی ها و کرانه ریسک یا کرانه
ریسک.
 ماده ( )۷۷محاسبه ذخایر فنی
* ارزش ذخایر با مجموع بهترین تخمین و کرانه ریسک فنی برابر
خواهد بود.
* بهترین تخمین از میانگین موزون  -احتمالی جریان وجوه نقد
آینده با درنظرگرفتن ارزش زمانی پول (ارزش حال مورد انتظار از
جریان وجوه نقد در آینده) و با به کارگرفتن ساختار زمانی نرخ بهره
بدون ریسک مربوطه به دست میآید.
* پیش بینی جریان وجوه نقد به کار رفته در محاسبه بهترین تخمین،
تمام جریان گردش وجوه نقد به داخل و خارج ،مورد نیاز برای
پوشش تعهدات بیمه ای و اتکایی در طول دوره زمانی مرتبب با آن
را در نظر خواهد گرفت.
* کرانه ریسک به منظور حصول اطمینان از این خواهد بود که ارزش
ذخایر فنی برابر است با مقدار مورد انتظار بیمه گران (اتکایی) که
بتوانند تعهدات بیمهای و اتکایی را پوشش دهند.
* بیمه گران (اتکایی) ،ارزش بهترین تخمین و کرانه ریسک را
بهصورت جداگانه محاسبه خواهند نمود.
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 ماده ( )49بیان میدارد :روشها و تکنیکهای ضروری و سادهشده در
محاسبه ذخایر فنی باید به شکلی انتخاب شوند که این روش ها و
تکنیک ها متناسب با ماهیت ،مقیاس و پیچیدگی ریسک هایی باشند
که بهوسیله بیمهگران پوشش داده میشوند.
در کشور مالزی اکچوئر منصوبشده ،مسئول تعیین سطح ذخایر مورد نیاز
برای هر گروه بیمهای و براساس ارزیابی حرفهای است .روش مورد است اده
نباید نسبت به روش تعیین شده در مبنای ارزیابی ،دقت کمتری داشته
باشد .این ارزیابی شامل موارد زیر خواهد بود:
 بهترین ارزش تخمینی از بدهیهای مربوط به خسارتها.
 بهترین ارزش تخمینی از بدهیهای مربوط به حنبیمهها.
 ذخیره کرانه ریسک برای انحرافات جانبی برای هر یک از
بهترین ارزشهای تخمینی.
روش های تعیین بهترین ارزش تخمینی از بدهی های مربوط به خسارت ها
و بدهی های مربوط به حن بیمه ها با توجه به نظر تخصصی اکچوئر منصوب
شده انتخاب میشوند .ذخیره کرانه ریسک برای انحرافات جانبی بخشی از
ارزش بدهی های بیمه ای می باشد که به عدم قطعیت موجود در بهترین
تخمین مربوط است .ذخیره کرانه ریسک برای انحرافات جانبی ،بخش
دیگری از ارزش بدهی با هدف حصول اطمینان از این موضوع است که
بدهیهای بیمهای در سطحی ارزیابی میشوند که درجه اطمینان بیشتری
برای ک ایت ذخایر در آینده وجود داشته باشد .بر اساس این آیین نامه این
سطح اطمینان باید  ۷۱درصد باشد.
بعر حقوقی لزوم لحاظ ذخیره فنی تکمیلی

تأمین و پرداخت خسارت از مسئولیت های بیمه گر می باشد .چنانچه
بیمه گر در زمان انعقاد قرارداد یا در هر زمان پس از آن متوجه شود که
توان پرداخت خسارت را ندارد ،قرارداد بیمه مشمول شرط غیرمقدور
موضوع قانون مدنی است .مادۀ  342قانون مدنی مقرر می دارد »اگر بعد
از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده
است ،کسی که شرط بر ن ع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد
داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد «.
بهنظر میرسد باتوجه به سطوح توانگری مالی جاری شرکتهای بیمه در
کشور و بررسی ضرایب خسارت در رشته های فوق در سال های گذشته
می توان به این نتیجه رسید که با وجود ظرفیت های موجود در ابزار بیمه
اتکایی و ریسک خسارت بالقوه قابل توجه در حوادث فاجعه آمیز ،چنانچه
بیمه گر در زمان صدور بیمه نامه خطرات طبیعی بداند که به علت عدم
احتساب ذخایر فنی کافی (به دلیل رعایت الزامات استاندارد حسابداری)،
در صورت وقوع خسارت قادر به جبران خسارت وارده به طرف قرارداد
(بیمهگذار و یا ذین ع) نیست ،بیمهنامه دارای شرط غیرمقدور یا ممتنع و
از مصادین ماده  342قانون مدنی است .وجود ذخیره ای قابل توجه و
دارایی متناظر با آن در شرکت های بیمه می تواند تا حد قابل توجهی این
اطمینان را بیمه گران بدهد که در صورت وقوع حادثه ای فاجعه آمیز،
امکان جبران بخشی از خسارات از این طرین وجود دارد.

لزوم لحاظ ذخیره برای حوادث فاجعه بار از منظر استانراردهای
گزارشگری و حسابراری
از طرفی ،از منظر م اهیم نظری گزارشگری مالی ذخیره فنی تکمیلی و
خطرات طبیعی فاقد شرایب الزم برای شناخت بدهی است و نباید تحت
عنوان ذخیره در حسابها شناسایی شود .اما همین م اهیم در جای دیگر
به صراحت بیان می کند که »در موارد محدودی ممکن است بنا به
مالحظات عملی ،بین م اهیم نظری گزارشگری مالی و یک استاندارد
حسابداری سازگاری وجود نداشته باشد .در چنین حاالتی الزامات
استاندارد حسابداری بر الزامات م اهیم نظری گزارشگری مالی برتری
خواهد داشت« .حال باید دید ،آیا ذخایر موصوف دارای اهمیت و جایگاه
الزم برای عدول از الزامات م اهیم نظری در استاندارد خاص بیمه های
عمومی می باشد؟ دالیل ارائه شده در این گزارش در خصوص ضرورت
به کارگیری ذخیره ای با ماهیت ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی
میتواند پاسخی مثبت به این سوال ارائه دهد.
در  IFRS17که جایگزین استاندارد  IFRS4گردیده است ،بر خالف
استاندارد  IFRS4هیچ گونه منع صریحی جهت اخذ ذخیره با ماهیت
حوادث طبیعی و فاجعه آمیز وجود ندارد بلکه مکانیزم ذخیره گیری
براساس این استاندارد تا حد زیادی منطبن بر نظام توانگری مالیII
می باشد  .بر اساس این استاندارد مجموع ذخایر با مجموع جریان وجوه
نقد برآوردشده ،تعدیل ریسک و سود /زیان عایدنشده بیمهای برابر است.
عالوه براین در ماده  42پیوست دو  IFRS17که راهنمای کاربردی
پیاده سازی این استاندارد می باشد به صراحت بر این موضوع تأکید شده
است که برآورد ذخایر باید دربرگیرنده برآوردی نااریب از احتمال وقوع
حوادث فاجعهآمیز باشد.
همچنین ،در بخش های مختل ی از استاندارد  IFRS17به  IAS37نیز
اشاره می شود که بر اساس این استاندارد ،ذخیره گیری در صورت داشتن
شرایب زیر مجاز دانسته میشود:
البته دقت در اختالف نظر میان م اهیم حسابداری و م اهیم اکچوئری
شاید دیدگاه سومی را نیز بیان کند.
بخشی از این دیدگاه به دلیل مذاکرات و لحاظ کردن نظرات مطرح میان
اکچوئران از طرین کمیته استانداردهای انجمن بین المللی اکچوئری ایجاد
شده است.
سود و زیان از دیگر م اهیم مورد اختالف حسابداری و اکچوئری است که
ریشه در ت اوت تعهد و بدهی دارد.
 بدهی قطعی ناشی از یک خسارت واقعشده
 وجود احتمال پرداخت
 امکان برآورد میزان خسارت
با توجه به متن دو استاندارد بین المللی فوق ،می توان این گونه استنباط
کرد که منعی به منظور لحاظ ذخیره ای متناسب با ریسک حوادث
فاجعهآمیز وجود ندارد.
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همچنین ،متن استاندارد حسابداری کشور انگلیس با عنوان  FRS103نه
تنها منعی جهت لحاظ ذخیره خسارات فاجعه آمیز ندارد بلکه به وضوح
ضرورت اخذ این ذخیره و گزارش آن در صورت های مالی را مورد تأکید
قرار میدهد.
همچنین سندیکای بیمه گران لویدز نیز در گزارشی تحت عنوان سازوکار
ذخیره گیری مبتنی بر نظام توانگری مالی IIلحاظ ذخیره ای به منظور
پوشش رویدادهای ناموجود در بانک داده ها را مورد تأکید قرار می دهد.
بر اساس این گزارش ،بهترین برآورد تحت نظام توانگری مالی IIباید تمام
خسارات ممکن را لحاظ کند .این ریسکها باید شامل ریسکهای با شدت
خسارت باال و تواتر بسیار کم باشد و مشمول ریسکهای فاجعهآمیز شود.
صورت های مالی چندین شرکت بیمه معتبر دنیا که مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت نیز نشان می دهد که ذخیره ای با عناوینی از قبیل ذخیره
نوسانات و ذخیره حوادث فاجعهآمیز بهصورت جمعشونده لحاظ میشود.
بنابراین ،با توجه به ادله فوق لحاظ ریسک های فاجعه آمیز در فرآیند
ذخیره گیری شرکت های بیمه امری ضروری است .از طرفی ،با توجه به
دالیل ارائه شده در گزارش ،پیشنهاد سازمان حسابرسی مبنی بر لحاظ
این ذخیره در بخش حقوق صاحبان سهام نیز قابل قبول نیست.

جمعبنری
با توجه به ادله فوق در نظر گرفتن ریسک های فاجعه آمیز در فرآیند
ذخیره گیری شرکت های بیمه امری ضروری است .با توجه به دوره های
زمانی طوالنی مدت خسارت فاجعه آمیز ،ذخیره ای که به منظور مدیریت
ریسک حوادث فاجعه آمیز لحاظ می شود باید براساس سازوکار مشخصی
به صورت انباشت شده باشد تا در صورت وقوع خسارت در طول این
دورههای طوالنیمدت ،خسارت از این محل قابل پرداخت باشد.
این امکان وجود دارد که در طی دوره های مختلف حوادث فاجعه آمیزی از
قبیل زلزله ،بیماری های فاجعه آمیز ،طوفان و حمالت تروریستی رخ دهد.
به طور معمول برای برآورد چنین ریسکهایی از مدلسازی فاجعه است اده
می شود .مدل سازی فاجعه روشی است که در آن با است اده از برنامه های
رایانه ای ،زیان های ناشی از فجایای طبیعی برآورد می شود .اطالعات
هواشناسی ،اطالعات زمین لرزه ،اطالعات گذشته و موارد در معرض خطر
(مانند اموال ،افراد و درآمد تجاری) از جمله متغیرهای ورودی این مدل
هستند .خروجی این مدل ،برآورد وقوع فجایع طبیعی و زیان ناشی از این
فجایا است .مدل فاجعه توسب بیمه گران ،کارگزاران ،مراکز بیمه گری و
شرکت های بزرگ که در معرض فجایای طبیعی هستند ،به کار گرفته
می شود .برای برآورد بیشترین زیان محتمل ناشی از سیل یا زلزله از
مدل های فاجعه است اده می شود .ممکن است کارگزاران بیمه ای با ارائه
مدل های فاجعه ،به مشتریان خود خدمت رسانی کنند .مراکزی مانند
ای.ام.بست که توان مالی بیمه گران را مورد ارزیابی قرار می دهند ،برای
تعیین ذخایر مورد نیاز و ریسک بالقوه شرکت های بیمه از مدل فاجعه
است اده میکنند .برخی از شرکتهای خصوصی نیز در برنامههای مدیریت
ریسک از مدل فاجعه است اده میکنند.
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برمبنای استانداردهای  IAISرویکرد مناسب برای مقابله با ریسک های
فاجعه آمیز می تواند است اده از آزمون استرس باشد .یک بیمه گر نیاز دارد
که یک دامنه وسیعی از پیامدهای ممکن را که می توانند بر وضعیت مالی
فعلی و آتی مورد انتظار او تأثیرگذار باشند را در نظر بگیرد .آزمون های
استرس از ابزار ضروری مدیریت ریسک برای بیمه گران و ناظران هستند و
به آن ها این اطمینان را می بخشد که آیا بیمه گران انعطاف پذیری مالی
کافی برای جذب زیان های ممکن که می توانند تحت سناریوهای مختلف
رخ دهند را دارند یا خیر .تمامی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم
آزمون های استرس بر دو ستون ترازنامه باید مورد توجه قرار بگیرند.
تکنیک های مدل سازی مختل ی در آزمون استرس است اده می شوند.
است اده از یک مدل ریسکی خاص ،به شرایب بیمه گر و رویکرد او به
مدیریت و ارزیابی ریسک بستگی دارد .روش های متداولی که از آن ها
است اده می شوند برمبنای مدل سازی پویا یا ایستا و رویکردهای جبری یا
تصادفی می باشند .در شکل ابتدایی ،مدل سازی ایستا داللت بر تجزیه و
تحلیل وضعیت مالی بیمه گر در یک زمان مشخص دارد ،در حالی که
مدلسازی پویا توسعه در طول یک دوره زمانی مشخص را مطرح می کند.
مدل های جبری ،اثر مالی یک سناریوی خاص را بررسی می کند ،اما یک
مدل تصادفی ،احتمال وقوع سناریوهای مختلف را نیز به حساب میآورد.
در مرحله اول فرآیند مدل سازی ریسک استرس ،سناریوها و سود و زیان
مورد انتظار هر یک از سناریوها تعیین می شوند سپس به صورت قضاوتی،
فرآیندی و غیره احتمال رخداد هر سناریو مشخص می شود و در ادامه
مدل فرآیند ریسک انتخاب شده و اقدام به مدلسازی ریسکهای معمولی
و سناریوها (با شبیه سازی) می شود و تابع توزیع خسارات و ریسک ها
استخراج می شوند .در این مرحله دو مجموعه از سودها یا زیان ها با دو
گونه احتمال (سناریوها و ریسک های معمولی) ایجاد می شوند .در مرحله
نهایی اقدام به اندازهگیری حداکثر زیان ممکن میشود .برای این منظور از
ارزش در معرض ریسک استرس یا ارزش در معرض ریسک مقادیر فرین
است اده می شود .مشکلی که اغلب روش های سنتی مدل سازی ریسک
دارند ،این است که مشاهدات مقادیر م رط یا با شدت باال را به درستی به
حساب نمی آورند .برای حل این مسئله ،از تئوری مقادیر فرین است اده
می شود .این تئوری شیوه ای سازگار و باثبات جهت مدل سازی خسارات
شدید با تواتر ،احتمال اندک و دادههای محدود ،ارائه میدهد.
بر این اساس مدل پیشنهادی جهت برآورد میزان ذخیره مورد نیاز ضروری
است با همکاری سازمان های ملی و بین المللی مرتبب از قبیل مؤسسه
ژئوفیزیک دانشگاه تهران و اخذ داده های مورد نیاز ،میزان ذخیره فنی
مورد نیاز جهت پوشش ریسک های فاجعه آمیز برآورد شود و اصالحاتی
مبنی بر اصالح روش محاسبه آییننامه  ۱4مصوب شورای عالی بیمه انجام
پذیرد .همچنین ،رشته های بیمه ای در معرض و محل مصرف این ذخیره
نیز جز مواردی است که مستلزم اصالح آن در آییننامه  ۱4میباشد.
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تدلطرزی ریسک خسررت برجعهآتیز طبیعی در شاکمهری بیمه
(اتكرئی) در رشته غیازندگی بر رویكاد بلینهطرزی الیههری
قااردادهری اتكرئی ترزاد خسررت حوادث برجعهآتیز

در این مقاله ،بیمه اتکائی به عنوان ابزار مدیریت ریسک حوادث فاجعهآمیز
طبیعی مورد بررسی قرار می گیرد .پوشش اتکایی قرارداد مازاد خسارت
حوادث فاجعه آمیز یکی از راهکارهای کلیدی مدیریت ریسک در
شرکت های بیمه در رشته غیرزندگی می باشد .بهره گیری غیر بهینه و
نامتناسب از این قرارداد می تواند اثرات بعضا جبران ناپذیری را بر شرکت
بیمه واگذارنده تحمیل نماید .پس از ارائه روش مدل سازی خسارات
فاجعه آمیز ،توزیع گامای بُریده به موارد در معرض خطر انباشته شرکت
بیمه برازش داده می شوند و سپس با است اده از روش حداکثر درستنمایی
پارامترها برآورد میگردند .با شبیهسازی وقوع خطر زلزله در تهران ،جدول
خسارت رخداد ) (ELTرا برای این شرکت بیمه تهیه می نماییم .در پایان،
موارد مطرح شده به صورت کاربردی در قالب یک قرارداد حقیقی تجزیه و
تحلیل میگردند.
مقرمه
تخصیص بهینه الیههای قرارداد حوادث فاجعهآمیز طهبهیهعهی یهکهی از
چالش هایی است که صنعت بیمه کشور همواره با آن روبهروسهت .دانهش
مدیریت ریسک در ارتباط با این ریسک همبسته ،راهبردهای گوناگونی را
پیشروی یک شرکت بیمه (اتکائی) قرار میدهد .بهرهگیری از قراردادهای
اتکائی مازاد خسارت حوادث فاجعهآمیز یکی از راهبردهای حیاتی مدیریت
ریسک در این دست از حوادث است .اما قطع به یقین بهرهگیری نامناسب
و غیربهینه از این نوع پوشش اتکائی منجر به خروج حن بیمه قابل توجهی
از پرت وی شرکت بیمه می شود ،حال آنکه ممکن اسهت در زمهان بهروز
حادثه ،سازوکار مناسب را نداشته باشد .اگر ریسک حوادث فاجهعهه آمهیهز
مدیریت نشود ،میتواند منجر به تحمیل زیان سنگینی شده و به شدت بهر
روی توانگری مالی شرکت بیمه (اتکائی) اثرگذار باشد .مدیهریهت ریسهک
حوادث فاجعه آمیز نیازمند یک رویکرد جامع است تا بتهوان نسهبهت بهه
شناسائی ،ارزیابی ،انتقال و کاهش ریسک آن اقدام نمود.
تعریف حقوقی حادثه فاجعهآمیز در قراردادهای مازاد خسارت عهمهومها از
طرین کلوزها مشخص میشوند که معموال بر پایه عرف بینالملل بر اساس
تعاریف کلوز  Two Original Risks Warrantyو hours clause ۷3
در اثر یک رخداد چندین ریسک و بیمهنامه تحت تأثیر قرار می گهیهرنهد.
حال ،سئوال اینکه چگونه یک شرکت بیمه (اتکائی) ،میتواند در زمان نیاز
به چنین پوششی به طور بهینه از الیه(های) قرارداد مازاد خسارت حوادث
فاجعهآمیز خود منت ع گردد.
بکارگیری یک مدل حوادث فاجعهآمیز در رشتههای غیر باربری بخشی از
فرایند مدیریت ریسک شرکت است که راهبردهای مختل ی را پیهش روی
مدیریت ارشد شرکت قرار میدهد .تحلیل خروجیهای مهدل بهایهد بهه
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گونه ای باشد که برای همگان از جمله برای سهامداران شرکت نیز ملموس
باشد لذا سادگی و متناسبسازی مدل اکچوئریال حوادث فهاجهعهه آمهیهز
طبیعی ،نقشی کلیدی را در این خصوص ای ا میکند.
در این مقاله سعی بر آن است که با استه هاده از مهدل سهازی حهوادث
فاجعه آمیز در رشته غیرزندگی راهبردی کاربردی برای بهینهسازی پوشش
بیمه اتکائی مازاد خسارت فاجعهآمیز در اختیار شرکت بیمه (اتکائی) قهرار
گیرد.
اهمیت استفاده از نمودار  EPدر عملیات اتکائی
از دیدگاه بیمه گری ،در نظر داشتن احتمال فراگذشت ) (EPبرای یک
پرت وی بسیار ضروری است .یک منحنی  ،EPیک بیان نموداری از این
احتمال است که مبلغ خسارت ،از حد مشخصی عبور کند .توجه ویژه به
دُم سمت راست این منحنی است ،یعنی جاییکه بیشترین شدت خسارت
به وجود می آید .عموما ،بیمه گران (اتکائی) به منحنی  EPبرای تعیین
اندازه و توزیع زیان های بالقوه پرت وی توجه ویژه ای دارند .به جهت ح ظ
توانگری شرکتهای بیمه ،بیمهگران برای اخذ پوشش اتکائی (اختیاری و /
یا قراردادی) و میزان ریسکی که باید به بیمه گر(ان) اتکائی انتقال داده
شوند از نمودار  EPبهره میگیرند .برای مثال ،این منحنی این امکان را به
بیمهگران می دهد تا زمانیکه بر اساس حد فنی نگهداری تا سقف نگهداری
قانونی خود اقدام به نگهداشت ریسک می نمایند ،با احتمال مشخصی
می دانند زیان بالقوه مجموعه تعهدات بیمهای (پرت وی) در پی یک حادثه
فاجعه آمیز از مرز معینی خواهد گذشت ،لذا اقدام به واگذاری اتکائی
خسارت مازاد بر ظرفیت تحمل خود می نمایند ،یا از اوراق قرضه حوادث
فاجعهآمیز است اده مینماید.
در هر پرت وی ،سمت راست منحنی  ،EPاحتمال شدت وقوع حوادث
فاجعه آمیز را نشان می دهد .با در نظر گرفتن اهمیت منحنی  EPبرای
بیمه گران (اتکائی) در مدل سازی حوادث فاجعه آمیز طبیعی و نهایتا
مدیریت ریسک این دست از حوادث ،درک اینکه چگونه منحنی EP
می تواند از یک خروجی خسارت به دست آید ،امری ضروری به نظر
میرسد.
در زیر نمونه ای از یک منحنی فرضی EPنشان داده می شود که در آن با
احتمال  9درصد ،میزان خسارت پرت وی از  ۱22میلیون دالر پیشی
خواهد گرفت:

نمودار :۰نمودار احتمال فراگذشت ()EP
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منحنی های احتمال فراگذشت در هر رخراد ) (OEPو احتمال
فراگذشت تجمعی (AEP):
در میان تمامی نمودارهای احتمال فراگذشت دو نوع منحنی از اهمیت
ویژه ای برخوردارند چراکه در زمان کمّی سازی ریسک حوادث فاجعه آمیز
طبیعی ،مورد ارزیابی قرار میگیرند .یکی از منحنیها با نام منحنی OEP
شناخته میشود و بیان می دارد که طول یکسال و در پی یک تک رخداد،
احتمال اینکه مبلغ خسارت پرت وی از حد مشخصی تجاوز نماید چقدر
است .در دیگر سو ،منحنی AEPمطرح می شود که نشان دهنده مبلغی از
خسارت است که در پی وقوع چندین رخداد فاجعه آمیز مختلف در طول
یکسال از حد خاصی تجاوز مینماید.
در منحنی  ، OEPتنها بیشینه مقدار انتظاری یک تک رخداد در طول
سال در نظر گرفته می شود ،این در حالی است که منحنی  ،AEPتمامی
رخدادهایی که ممکن است در طول یکسال به وجود آیند را بررسی
میکند .بدیهی است اختالف میان دو منحنی به فراوانی رخدادها بستگی
خواهد داشت.
مرلسازی خسارات فاجعهآمیز طبیعی
در مدل سازی اکچوئریال همواره از دو نوع مدل قطعی یا تصادفی سود
می بریم .ساده ترین راه برای برآورد خسارت بالقوه یک پرت وی که تحت
تأثیر حوادث فاجعه آمیز قرار گرفته باشد ،شبیه سازی یک فرضیه یا
سناریو است که در آن داده های مربوط به آخرین رخدادها را مقایسه
می نماید یا اینکه مجموعه ای از م روضات است که مجموع خسارات را
مقایسه میکند .این شکل از تجزیه و تحلیل ،مدلسازی قطعی میباشد و
عموما به نزدیک ترین حوادث فاجعه آمیز در بازار بیمه هر کشور اشاره
دارد ،که در مقابل ارزشهای فعلی موارد بیمه شده در صورت وقوع چنان
خسارت بالقوه ای مقایسه می شوند .برای مثال ،طوفان لوتار در کشور
فرانسه در سال  9111میالدی ،یک مبنا در صنعت بیمه این کشور به
حساب می آمد ،که تا سال ها بیمه گران (اتکائی) موارد در معرض خطر
انباشته خود را با این طوفان مقایسه می کردند .مهمترین نقیصه ای که
این روش دارد این است که هرچند این امکان تحلیل یک فرضیه یا
سناریوی خاص را در اختیارمان قرار می دهد ،اما نمی توانیم تمامی
حوادث بالقوه ای که ممکن است رخ دهند را در نظر بگیریم ،این بدان
معناست که قادر نخواهیم بود تا میانگین رفتار خسارات یک پرت وی را
تحت کنترل داشته باشیم .از اینرو در این مقاله بر آن شدیم تا بجای
بهرهگیری از مدلهای قطعی از مدلهای تصادفی است اده کنیم.
ارزیابی ریسک حوادث فاجعه آمیز در صنعت بیمه به مجموعهای از عوامل
اساسی بستگی خواهد داشت که در مدل سازی آن ،چهار ماژول به طور
جداگانه بررسی و سپس با هم ترکیب و در یک مدل به صورت جدول
خروجی ارائه میشوند .این چهار ماژول اصلی به قرار زیر هستند:
 ماژول موارد در معرض خطر
در مدل سازی حوادث فاجعه آمیز طبیعی ،در ابتدا داده های مربوط به
تجمیع موارد در معرض خطر ثبت می شوند ،لذا به منظور کمّی سازی
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خسارت(های) ناشی از اینگونه حوادث ،تعیین مکان جغرافیایی هر یک از
موارد تحت پوشش پرت وی ضروری به نظر می رسد ،چرا که بتوان بر
اساس همین موضوع ریسک حوادث فاجعه آمیز مربوط به آن منطقه را
استخراج و سپس آن ها را وارد مدل کنیم .شایان ذکر است ،ثبت تا حد
امکان دقین و صحیح کل پرت وی بیمه شده (کنترل تجمع ریسک) برای
شرکت بیمه واگذارنده ،یک پیشنیاز اصلی برای مدلسازی کارآمد بشمار
می آید و دستیابی به یک مدل اکچوئریال قابل اتکا را میسر می سازد.
امروزه صنعت بین المللی بیمه ،برای منطقه بندی اموال بیمه شده در هر
کشور یک قالب استاندارد دارد که در قالب منطقهبندی  CRESTAمطرح
میشود.
 ماژول مخاطره
ماژول مخاطره به وسیله یک توزیع فضایی ،فراوانی و شدت رخدادها را تا
حدود زیادی مشخص می نماید .به منظور کمّی سازی پارامترها ،نمایه
نزدیک ترین رخدادهایی را که در منطقه مورد بررسی ات اق افتاده اند را
بررسی و سپس به کسب اطالعات کارشناسی از ذیصالحان مربوطه
می پردازیم .در بسیاری از مواقع (بسته به منطقه جغرافیایی و نوع
مخاطرهای که در آن منطقه وجود دارد) ،هیچگونه داده قابل اتکائی برای
سالیان اخیر آن منطقه ثبت نشده است یا اینکه فاقد اعتبار الزم جهت
ورود به مدل است .راهکار این مهم ،یکی از موضوعاتی است که در این
مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
 ماژول آسیبپذیری
در این ماژول نیز میانگین خسارات پرت وی و ضریب تغییر هم به شدت
حادثه طبیعی و هم به مقاومت اموال بیمه شده بستگی دارد .در این
ماژول رابطه میان شدت رخداد و آسیب پذیری بالقوه پرت وی مورد بیمه
بیان می شود .به منظور بررسی این رابطه ،می توان از داده های سال های
قبل است اده نمود .سایر منابع اطالعاتی به تخصص کارشناس ارزیاب
ریسک بیمه گر در بررسی شرایب آسیب پذیری موارد تحت پوشش در
مواجهه با آن مخاطره طبیعی خاص نیاز دارد .عالوه بر این ها ،نظر
کارشناس تخصصی آن حوزه مثال یک مهندس عمران و شهرسازی برای
محاسبه مقاومت بنا در مقابله با وقوع خطر زلزله بر اعتبار مدل نیز
میافزاید.
 ماژول مالی
وظی ه چگونگی توزیع خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز در میان
ذین عان (بیمهگذار ،بیمهگر مستقیم و بیمهگر اتکائی) بر عهده این ماژول
میباشد .خروجی این ماژول به عنوان آخرین مرحله و جمعبندی دادهها،
منجر به ایجاد یک جدول خسارت رخداد ) (ELTمیگردد .با بهرهگیری از
این جدول که در بخش بعدی در خصوص آن بحث خواهد شد،
مدلبندی خسارات از دیدگاه هر یک از ذین عان قابل بررسی خواهد بود.
بهینه سازی الیه های قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز با
استفاده از ELT:
با عنایت به شدت بسیار باال و فراوانی بسیار پایین حوادث فاجعهآمیز طبیعی
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طبیعی نظیر زلزله ،بهره گیری از روش های سنتی مبتنی بر سوابن
داده های خسارت ناکارامد خواهد بود .با توجه به آنچه در بخش 3-2
مقاله بدان پرداخته شد ،در اکثر مواقع با فقدان یا ناکافی بودن داده های
خسارتی فاجعه آمیز مواجه هستیم در چنین شرایطی به منظور ارزیابی
خسارت های بالقوه حوادث فاجعه آمیز طبیعی آتی ،مقاله بدان پرداخته
شد ،در اکثر مواقع با فقدان یا ناکافی بودن داده های خسارتی فاجعه آمیز
مواجه هستیم در چنین شرایطی به منظور ارزیابی خسارت های بالقوه
حوادث فاجعهآمیز طبیعی آتی ،مدل های اکچوئریال قادر خواهند بود تا با
ایجاد داده های آماری ،انحراف استاندارد ،احتمال فعال شدن الیه(های)
قرارداد ،احتمال است اده کامل الیه(های) قرارداد مازاد خسارت
فاجعه آمیز ،منحنی های  EPو دوره های بازگشت سطوح مختلف خسارات
بالقوه را برای تصمیم گیری نهایی پیش روی مدیران ارشد شرکت بیمه
(اتکائی) قرار دهند .با است اده از پارامترهای موجود در جدول خسارت
رخداد ) ،(ELTمنحنی های EPبه دست می آیند که نهایتا خروجی مدل
نیز شکل می گیرد .برای مثال ،فرض کنید شورای راهبردی ریسک در
یک شرکت بیمه ،سطح مشخصی از ریسک را با توجه به سطح ریسک
گریزی خود و آن میزان از پوشش اتکائی را که بر این اساس تمایل به
اخذ دارد را تعیین می نماید ،سپس با است اده از این مدل اکچوئریال،
درصد مشخصی از عدم اطمینان ناشی از هر رخداد به همراه زیان بالقوه
مشخص می گردد که نهایتا بر همین مبنا می توان میزان نگهداری از هر
خسارت را در قرارداد و همچنین حد مورد نیاز برای اخذ پوشش پرت وی
را نیز عالوه بر موارد ذکر شده در باال برای قرارداد مازاد خسارت
فاجعه آمیز تعیین و سپس با توجه به خسارات بالقوه پرت وی ،اقدام به
الیهبندی قرارداد مذکور نمود.
در بخش آتی ،با است اده از داده های واقعی مربوط به پرت وی زلزله یک
شرکت بیمه مستقیم ،اقدام به مدل سازی حوادث فاجعه آمیز طبیعی (در
اینجا زلزله) می نماییم و سپس الیه های ارائه شده قرارداد مازاد خسارت
فاجعه آمیز این شرکت بیمه ،در قالب یک پوشش مازاد خسارت حوادث
فاجعهآمیز در رشته بیمه غیر زندگی تجزیه و تحلیل میگردد.
مرل سازی الیه های قرارداد مازاد خسارت فاجعه آمیز بر اساس
پرتفوی زلزله شرکت بیمهگر واگذارنره:
اصلی ترین ریسک فاجعه آمیزی که کشور با آن مواجه است ،خطر زلزله
است که دلیل آن قرار گرفتن کشورمان بر روی کمربند زلزله می باشد،
بیشتر شهرهای ایران در مناطقی قرار دارند که خطر وقوع زلزله با قدرت
باال محتمل است .نقشه زیر ،نقشه خطر لرزهای ایران را نشان میدهد.

نقشه  :۰نقشه خطر لرزهای ایران

با توجه به مجموع موارد در معرض خطر انباشته که بیمه گر مستقیم یا
اتکائی با صدور بیمه نامه یا پذیرش اتکائی اقدام به قبول ریسک نموده،
این مناطن مشخص می شوند .بر اساس نقشه زیر که بر مبنای استاندارد
ارزیابی تجمعی موارد در معرض خطر انباشته در مناطن زلزله خیز ایران
در قالب  CRESTAتهیه شده است ،داده های تجمعی پرت وی زلزله وارد
میشوند .بر این اساس ،معموال تهران بزرگ (در جدول زیر منطقه )92.9
با باالترین میزان تجمع موارد در معرض خطر در اکثر شرکت های بیمه
روبرو است ،به نحوی که درصد قابل توجهی از مجموع موارد در معرض
خطر در این منطقه خاص جغرافیایی قرار دارند .هر چه داده های ثبت
شده توسب شرکت بیمه صادرکننده دقین تر باشند ،نااطمینانی در
خروجی مدل نیز کاهش مییابد.

نقشه :1تقسیمبنری مناطق کشور ایران بر اساس استانرارد بینالمللی
CRESTA

پرت وی این شرکت بیمه مستقیم نشان می دهد که عمده تمرکز تعهدات
بیمه ای آن در شهر تهران و تهران بزرگ است که به دلیل فشردگی و
تراکم باالی مناطن ،بیشترین تمرکز مبالغ بیمهشده را دارا میباشد .با در
نظر گرفتن توزیع مبالغ بیمه شده و در نظر گرفتن احتمال وقوع زلزله در
این منطقه ،این پرت وی به شدت در معرض خطر زلزله می باشد .زمانیکه
داده های موارد در معرض خطر را وارد مدل می نماییم ،ماژول های
مخاطره ،آسیب پذیری و مالی نیز باید لحاظ شوند .در این مدل،
مجموعه ای از رخدادهای تصادفی فرض شده که در ماژول مخاطره و
ماژول آسیب پذیری به کار گرفته می شوند .علت بکارگیری از چنین
فروضی عدم وجود اطالعات مک ی در خصوص مقاومت سازه ها و فواصل
دقین آن ها از گسل های فعال تهران است ولی در صورت ورود اطالعات
دقین کارشناسی شده ،اعتبار مدل ارتقا خواهد یافت.
همانطور که پیش از این نیز مطرح شد ،ماژول مالی و خروجی مدل را
می توان از نقطه نظر هر یک از ذین عان (بیمه گذار ،بیمه گر مستقیم و
بیمهگر اتکائی) مورد توجه قرار داد ،اما در اینجا تمرکز این مقاله بر روی
مشخصه هایی از قرارداد واگذاری مازاد خسارت فاجعه آمیز برای یک
شرکت بیمه مستقیم ،از قبیل میزان بهینه خالص نگهداری از هر خسارت
در محدوده قرارداد ،میزان بهینه حد مجموع و اندازه هر یک از الیه های
قرارداد ،احتمال فعال شدن الیه(های) قرارداد ،احتمال است اده کامل یک
الیه از قرارداد ،تعداد برقراری های (جایگزینی های) مجدد مورد نیاز هر
الیه می باشد که نهایتا مجموع این موارد منتج به انعقاد یک قرارداد بهینه
بر اساس پرت وی بیمهگر میشود.
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مثال کاربردی
در این مقاله ،قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز یک شرکت بیمه
مستقیم به صورت زیر ارائه شده است:
(ارقام به میلیون یورو)

الیه

نرخ الیه ()ROL

اول

 92٫4مازاد بر 3٫۷

٪ ۱٫29

دوم
سوم

 92٫۱مازاد بر 92٫۱
 3۷مازاد بر 3۷

٪ 9٫2۷

چهارم

 3۷مازاد بر ۱4

پنجم

 3۷مازاد بر 49

٪ 3٫29
٪ 2٫49

٪ 2٫9۱

در پرت وی این شرکت بیمه ،باالترین تجمع موارد در معرض خطر ،متعلن
به تهران می باشد که در مجموع این شرکت بیمه مستقیم اقدام به صدور
 ۱342میلیون یورو مبلغ بیمه شده در این منطقه جغرافیایی نموده است.
نظر به عدم وجود اطالعات مک ی در خصوص فواصل دقین مورد بیمه تا
گسل های فعال و مقاومت سازه (نحوه رعایت آیین نامه های شهرسازی
همانند آیین نامه استاندارد  ،)3422اقدام به شبیه سازی زلزله ای نمودیم
که نهایتا در صورت وقوع زلزله (با شدت مشخص) بیشینه خسارت
محتمل به میزان  ۷٫۱درصد از مجموع پرت وی این شرکت در تهران که
برابر با حدود  422میلیون یورو میشود ،خسارت کلی وارد نماید ،از اینرو
توزیع گامای بُریده (خسارت متغیری تصادفی میان ص ر و  422میلیون
یورو) به موارد در معرض خطر انباشته این شرکت بیمه برازش شد.
تمامی زلزله هایی که مشخصا در این منطقه (تهران) به وقوع می پیوندند
مد نظر نیستند بلکه زلزله هایی با شدت باالتر از  ۱٫۱ریشتر که قدرت
تخریبی پیدا می کنند در نظر گرفته می شوند و با است اده از روش
حداکثر درستنمائی پارامترهای توزیع مشخص می شوند .جدول خسارت
رخداد ) ،(ELTشرکت را در بهینهسازی الیههای قرارداد یاری مینماید:
جرول :۰احتمال جرول خسارت رخراد ()ELT
احتمال فراگذشت در هر

دوره بازگشت ()RP

احتمال فراگذشت ()EP

۷۱۷

3

%۱2

رخراد ( -)OEPیورو
941424222

۱

%32

243924222

۱٫۷

% 9۷٫۱

۱44۱24222

9٫9

%9۱

142۱24222

4

% 93٫۱

9۱42224222

92

%92

4442224222

32

%۱

۱۷44224222

3۱

%4

۷۱44224222

22

%2

92249224222

۱2

%3

9۱942224222

922

%9

39342224222

322

% 2٫۱

34242224222

۱22

% 2٫3

23242224222

9222

% 2٫9

2۱442224222

3222

% 2٫2۱

2۷442224222

4222

% 2٫23۱

جدول زیر نیز احتمال فعال شدن هر الیه و است اده کامل آن الیه را
نشان میدهد:
جرول :1احتمال فعال شرن و استفاده کامل الیهها
الیه

احتمال فعال شرن الیه ()%

احتمال استفاده شرن کامل الیه ()%

اول

94

۷

دوم

92

2

سوم

۷

3

چهارم

4

9

پنجم

3

2٫4۷

میتوانیم ببینیم که با احتمال  ،2٫94اولین الیه ( 92٫4میلهیهون یهورو
مازاد بر  3٫۷میلیون یورو) فعال میشود ،بهعبارت دیگر با احتمال 2٫94
خسارات بزرگتر یا مساوی  3٫۷میلیون یورو روبرو میشویم .این سطح از
خسارت منطبن با یک دوره بازگشت  ۱٫۱ساله میباشد .احتمال اینهکهه
دومین الیه (  92٫۱میلیون یورو مازاد بر  92٫۱میلیون) فعال شود ،برابهر
با این است که تمام الیه قبلی است اده شود و این برابر با  % 92میباشهد.
در نهایت ،احتمال اینکه تمام الیه دوم و پوشش اتکائی مهازاد خسهارت
مورد است اده قرار گیرد ،برابر با  %2است و به همین ترتیب تا الیه پنجهم
قرارداد.
تمام پوشش پیشنهادی اتکائی مازاد خسارت در معرض ریسک (حد
قرارداد)  92۱٫2میلیون یورو می باشد .در صورتیکه ،ظرفیت ارائه شده
تماما است اده شود با یک دوره بازگشت 99۱ساله روبرو خواهیم بود.
نتیجهگیری
شورای راهبردی ریسک در هر شرکت بیمه می تواند با تجزیه و تحلیل
اطالعات فوق نسبت به اخذ بهینه پوشش اتکائی مازاد خسارت حوادث
فاجعهآمیز ) (Cat. XoLاقدام نماید .بر اساس پرت وی این شرکت بیمه و
در صورت مواجهه با خطر زلزله با فرض بیشینه خسارت محتمل ۷٫۱
درصد از مجموع تعهدات بیمهگر در تهران ،با احتمال  94درصد الیه اول
قراداد فعال و با احتمال  ۷درصد مجموع الیه اول مورد است اده قرار
گرفته و مبلغ خسارت وارد الیه دوم قرارداد می گردد و به همین ترتیب
میتواند تمامی الیه های قرارداد را تحت کنترل داشته باشد .شرکت بیمه
می داند با احتمال  2٫229در معرض خسارتی قرار می گیرد که از 232
میلیون یورو پیشی خواهد گرفت ،اما پوشش تنها به میزان 92۱٫2
میلیورن یورو پوشش خریداری نموده است ،این در حالی است که
 39۷٫۷میلیون یورو در نگهداری خالص این شرکت به عنوان تعهد باقی
می ماند .این شرکت بیمه با توجه به عوامل مختل ی نظیر میزان ذخائر
مالی و همچنین میزان ریسک گریزی خود تصمیم می گیرد که این آیا
حاضر است با چنین احتمالی در معرض چنین تعهدی قرار گیرد .در
صورتی که این شرکت توانایی الزم جهت تأمین تعهدات خود را در هر
یک از سطوح احتماالتی خارج از پوشش قراداد نداشته باشد با احتمال
ورشکستگی روبرو خواهد بود .شایان ذکر است ،نرخ الیه های کاری باید
به نحوی ارائه شوند که بیمهگر اتکائی را مجاب نماید که ریسک تعهد آن

تابستان | 99شماره ۰۱

11
الیهها را به عهده بگیرد .نرخ حن بیمه هر الیه بخشی تعیین کنهنهده در
ارزیابی قرارداد بشمار می آید که پیشنهاد می گردد در مطالعهات بهعهدی
مورد بررسی قرار گیرد.
حد قرارداد پوشش مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز این شرکت برابر بها
 924میلیون یورو است 3٫۷ .میلیون یورو نیز بهه عهنهوان کهاسهتهنهی
) (Priorityاز ابتدای شروع پوشش کسر خواهد شد لذا خالص پوشهش
برابر با  92۱٫2میلیون یورو خواهد بود.
منابع
Grossi, P. Kunreuther, H. &Windeler, D. (2005). Catastrophe Modelling a New Approach to Managing
Risk, an Introduction to Catastrophe Modelsand Insurance (pp. 23-42). Springer. ISBN: 978-0-3870230825.
Klugman S. A., Panjer, H.,&Willmot, G. E. (2012).
Loss Models: From Data to Decisions (4th Ed.) Kindle
Edition. ISBN: 978-1-118-31532-3.
Kozlowski, R. T. Mathewson, S. B. (1995). Measuring
and ManagingCatastrophe Risk. Journal of Actuarial
Practice 3 (1995), pp. 211-232.
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Institute of Insurance Sciences. (2015). An Introduction to reinsurance. FUNDACION MAPFRE,Institute
of Insurance Sciences. Spain. ISBN:9788498443721
8498443725.
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کشاورزی متمرکز است ،می توان برای سایر قیمتهای شاخص نیز همین
استدالل را بیان کرد.

چرا مشتقات همیشه خوب نیستنر؟
ابزارهای موجود برای مدیریت ریسک قیمت از جمله معهامهالت آتهی و
پیش رو همیشه با مشکالتی همراه هستند که در زیر به اختصار تشهریهح
میشود:
 موانع ورودی در بازارهای مشتقه ،از قبیل الزامات به داشتن سپهرده،
مهارت های معامالتی فنی ،هزینه معامالت و مقررات ،دسترسهی بهه
بازارهای مشتقات کاالیی را برای مزارع کوچک و متوسب تهقهریهبها
غیرممکن میکند .براساس گزارش ،در سال  ،3292از نظر اندازه 4.1
میلیون از مزارع اروپا بسیار کوچک (  3هکتار از منطقهه کشهاورزی
مورد است اده) و  4.۱میلیون مزارع کوچک ( 32-3هکتار) بودهاند که
تقریبا  49.2مزارع در اتحادیه اروپا را تشکیل میدهند.
 از سال  ،9444هنگامی که هیئت تجارت شیکاگو) (CBOTتشکهیهل
شد ،چشم انداز مشتقات به عنوان قراردادهای بیمه ای اولیه در برابهر
ریسک قیمت طوری تکامل یافته است که از یک ابزار مهالهی بهرای
بیمه قیمت ها به ابزار مالی برای عملیات سوداگرانه تبدیل شده است.
این برخالف این واقعیت است که قراردادهای بیهمهه ابهزاری بهرای
مدیریت ریسک اند نه صرفا برای درآمدزایی.
 قرارداد پیشرو ،که در فرابورس معامله می شوند ،معموال غیهر قهابهل
انتقال و تحت نظارت کمتری هستند که ریسک اعتباری طرف مقابل
را در پی خواهد داشت و بنابراین نیاز به تعدیل ارزشگذاری دارد که
کار سختی است.

چرا بیمه


علی صادقخانی  -کارشناس ارشر بیمسنجی

کدام ،تشتقرت یر بیمه روی قیمم شرخصهر؟

دو ابزار مهم مدیریت ریسک در بازار وجود دارد ،مشتقات و بهیهمهه .در
حالی که معموال از بیمه برای تحت پوشش قرار دادن به اصطالح خسارت
های بیمه پذیر مانند خسارت محصول کشاورزی ،بیماری ،تصادف و غیره
است اده می شود ،ریسک شاخصهای قیمت همیشه توسهب مشهتهقهات
تحت پوشش قرار میگیرد .اخیرا رویکرد جدیدی با معرفی بیمه هها بهر
قیمت ،توجه بیشتری را به خود جلب کرده است که تا حدودی میتوانهد
در زمینه بیمه انقالبی ایجاد کند.
در اینجا ،قصد دارم به طور مختصر در مورد اینکه چرا چنین محصولی در
حضور مشتقات میتوانند م ید باشند ،بر اساس مقاله ای که اخهیهرا بها
دانشجوی دکترای سابقم سایمون ونگ ،که اکنون از مدیران کهمهپهانهی
 Stableاست بحثی داشته باشم .در حالی که این مقاله بر قیهمهتههای

اما می توان قراردادهای بیمه ای را بر روی شاخصهای قیمت معرفی کرد
که از معایب معامالت آتی و قراردادهای پیش رو فاصله گرفته و مهزایهای
آنها را داشته باشند.
 اول  ،بیمه بدون هیچ مانعی در دسترس همه کشاورزان ،از جهملهه
(مزارع کوچک و متوسب) هستند.
 دوم  ،قیمت آنها را نمیتوان با سوداگری تغییر داد زیرا بهرای یهک
مزرعه به تعداد مشخصی صادر میشوند.
 سوم  ،بیمهها به شدت تحت نظارت هستهنهد و احهتهمهال ریسهک
اعتباری طرف مقابل در مقایسه با قراردادهای پیش رو بسیار کمهتهر
است.
عالوه بر این ،از آنجا که بیمههایی که ما معرفی مهی کهنهیهم بهر روی
شاخصهای قیمت هستند ،می توانند از خواص خوب بیمههای شاخص با
تکیه بر شاخص عمومی مورد اعتماد شخص ثالث بهره مند شهونهد .سهود
اصلی ابزارهای مدیریت ریسک مبتنی بر شاخص ،از بین بهردن ریسهک
گزینش نامناسب است ،زیرا این شاخص معموال براساس گزارش های یک
طرف مستقل (بیطرف) توافن میشود.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

آیا بازارهای بیمه شاخص قیمت میتواننر توجیه داشته باشنر؟
پاسخ کوتاه به این سوال بله است .ما دریافتیم که براساس  92شهاخهص
محصول کشاورزی انگلستان ،ایجاد بازاری که قرارداد ههای دو الیهه را
معامله می کند برای سرمایه گذاری مناسب است .مشاهده میکنیهم کهه
سبد بیمه بهینه نسبت شارپ ) (Sharpe ratioبهاالتهر از شهاخهص
فوتسی ) (FTSE 100است در حالیکه فوتسی شاخص اصلی بهازارههای
مالی انگلیس است.
با این حال ،پاسخ طوالنی تر بسیار فنی و پیچیده است ،و برای اطهالع از
آن به شما توصیه می شود مقاله ذکر شده را بخوانید.
نتیجه
ت اوت عمده در است اده از بیمه به جای مشتقات در نوع فهعهاالن بهازار
است .در بعضی از بازارها  ،مردم باید خود را در برابر نوسانات قیمت بیمه
کنند ،اما آن ها فعاالن کوچکی هستند و ترجیح میدهند به جای خهریهد
مشتقات از بیمه است اده کنند .عالوه بر این ،بیشتر کشهاورزان دوسهت
دارند ریسک بیمه پذیر را بیمه کنند .بیمه برخالف مشتقات ،به هیچ وجه
قابل صدور بدون محدودیت نیست .بنابراین ،بازار بیمهها ناکامل اسهت و
حتی اگر ساختارهر دو ابزار مشابه باشد ،قیمت گذاری مت اوت است.
منبع
Hirbod Assa and Meng (Simon) Wang, Price Index Insurances in the Agriculture Markets, July 2020, North American Actuarial Journal
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اقتصادی متمرکز است.
شرکتهای بیمه عمر سه منبع اصلی درآمد دارند:
 نتایج بیمهگری :درآمد ناشی از عملیات بیمهگری که شامل درآمهد
حن بیمه ،خسارت های پرداختی ،تغییر در ذخایر ،تعلین ،بازخریهد و
هزینهها میشود.
 نتایج سرمایهگذاری :درآمدهای ناشی از عملیات سرمایهگذاری که
به نحوه توزیع دارایی ها ،عملکرد بازارهای مالی و نحوه توزیع سود و
مدیریت داراییها بستگی دارد.
 دستمزد نقری :که شرکت بیمه بهرای مهدیهریهت دارایهی ههای
سرمایهگذاری شده بیمهگذاران کسب میکند.
دستمزد نقدی بسته به ارزش و حجم دارایی های تحت مدیریت متهغهیهر
خواهد بود.
نتایج بیمه گری اگرچه ممکن است در طول زمان دستخوش تهغهیهیهرات
شوند ،ولیکن در شرایب نرمال به نسبت نتایج سرمایهگذاری در تعهیهیهن
درآمد کلی شرکت بیمه تغییرات کمتری را از خود نشان مهی دههنهد .از
طرف دیگر نتایج سرمایه گذاری ارتباط معناداری با عملکرد بازارهای مالی
داشته و عدم ثبات در بازارهای مالی به شدت آن را دستخوش تهغهیهیهر
میکند .از بین سه منبع درآمدی شرکت بیمه ،درآمد سهرمهایهه گهذاری
بیشترین میزان تغییرات را از خود نشان میدهد.
نمودار زیر بیانگر عوامل اصلی تاثیرگذار بر روی هر یک از منابع درآمهدی
شرکتهای بیمه عمر و شاخصهای سنجش هر یک از این عوامل است.
با توجه به اینکه محصوالت بیمه عمر بسته به ماهیتشان در دو زمهیهنهه

هیربر آسا  -دانشگاه لیورپول انگلیس

عواتل توثا با طودآوری در شاکمهری بیمه عما
سودآوری شرکتهای بیمه عمر به فعالیتهای مالی و عملیهاتهی آن هها
بستگی دارد .فعالیتهای مالی شامل سرمایهگذاری حنبیمه ،بیمهنامههها
در فرصتهای سرمایه گذاری سودآور و فعالیتهای عمهلهیهاتهی شهامهل
عملیات بیمه گری از جمله فروش بیمهنامه های جدید و پشتهیهبهانهی از
بیمهنامههای صادره قبلی میباشد.
سود ناشی از فعالیتهای عملیاتی در واقع از مابهالت اوت درآمد حنبیمهه
و مجموع هزینههای عملیاتی بدست می آید ،درحالیکه سهود نهاشهی از
فعالیتهای مالی مابه الت اوت بازده واقعی سرمایهگذاری و سود تخصیهص
داده شده به بیمهنامهها میباشد .موفقیت درصنعت بیمه عمر به عواملهی
از جمله ترجیحات بیمهگر ،توانایی وی در کنترل هزینهها ،هزیهنهه ههای
بازاریابی و سایر موارد ناملموس نظیر کی یت خدمات ،مهارت و شهههرت
بستگی دارد.
سودآوری شرکت های بیمه عمر تحت تاثیر عوامل داخهلهی و خهارجهی
میباشد .عوامل داخلی بر ویژگیهای مشخص بیمه گر تهاکهیهد داشهتهه
درحالی که عوامل خارجی بر ویژگیهای صنعت و مهتهغهیهرههای کهالن

( سرمایهگذاری و پوششهای بیمهای) از یکدیگر متمایهز مهی بهاشهنهد،
بنابراین عوامل تعیین کننده سودآوری در انواع محصوالت بیمه عمر نهیهز
مت اوت خواهد بود.
نتایج بیمهگری تحت تاثیر عامل های اکچوئری نظیر مرگ و میر ،بیمهاری
و رفتار بیمه گذاران از جمله تعلین و بازخرید قرار میگیرد .ههمهچهنهیهن
هزینه های مربوط به شبکه توزیع و هزینه های اداری نهیهز در نهتهایهج
بیمهگری تاثیر میگذارند .بنابراین بیمهگر بایستی این هزینهها را با دقت
باال پیش بینی و مدیریت کرده تا از سودآوری اطمینان حاصهل نهمهایهد.
اگرچه ممکن است آنچه در واقعیت ات اق می افتد مت اوت با فهرضهیهات
اولیه محاسبه حن بیمه باشد ،ولیکن در بیمه های عمر اجازه تغییر در نرخ
حنبیمه در طی دوره بیمه به بیمهگر داده نمیشود .بنابراین انهحهرافهات
نامساعد خسارات واقعی از خسارات مورد انتظار ممکن است منهجهر بهه

تابستان | 99شماره ۰۱

13
نامساعد خسارات واقعی از خسارات مورد انتظار ممکن است مهنهجهر بهه
زیانهای طوالنی مدت شود.
بیمهگران برای پیشبینی مرگ و میر ،بیماریها ،طول عمر بیش از انتظهار
و رفتار بیمهگذاران از دادههای تاریخی و مدلهای آماری بهره میگیهرنهد.
عاملهایی که میتوانند باعث انحراف نامساعد تجربه خسارات با م روضهات
اولیه نرخگذاری شوند ،عبارتند از:
* وقایع مرگ و میر فاجعهآمیز نظیر بیماریهای همهگیر که منجهر بهه
افزایش غیرمنتظره نرخ مرگومیر میشود
* پیشرفت های غیرمنتظره در درمان بیماری هایی نهظهیهر سهرطهان و
بیماریهای قلبی

کنترل بوده و اگرچه عدم اطمینان نسبت به رفتار بیمهگذاران وجود دارد،
ولیکن به نسبت عملکرد بازارهای مالی ثبات بیشتری دارد .عالوه بهر ایهن
موارد بخش عمدهای از ریسک فوت بیمه اتکایی شده که این خود به ثبات
نتایج بیمهگری کمک میکند.
از آنجاییکه نتایج سرمایهگذاری به عملکرد بازارهای مالی وابسهتهه اسهت،
نوسانات زیادی را تجربه میکند .بنابراین سود درآمدی شرکت بیمه عمر تا
حدود زیادی به ترکیب محصوالت عمر در پورت وی آن بستگهی دارد .ههر
چقدر که تمرکز پورت وی و منابع درآمدی بیمهگر بر محصوالت با جهنهبهه
سرمایه گذاری بیشتر باشد ،میزان نوسانات درآمدی وی نیز بیشتر خهواههد
بود.

* عدم تقارن اطالعات بین بیمهگذاران و بیمهگران درباره وضعیت بیمهه
شده و رفتارهای بیمهگذاران از جمله گزینش نامساعد و مهخهاطهرات
اخالقی

منبع

* تعلین و بازخرید بیش از حد انتظار که میتواند بر توانایی بیمهگر برای
جبران هزینههای بیمهگری و عملیاتی تاثیر مخرب بگذارد.
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نتیجه سرمایه گذاری تابعی از نحوه تخصیص داراییهای بیمهگر ،عملهکهرد
بازارهای مالی ،حداقل سودهای تضمین شده و مهههارت در مهدیهریهت
داراییها است .سود /زیان ناشی از سرمایهگذاری ،بسته به نوع مهحهصهول
بیمه عمر به صورت متقارن یا نامتقارن بین بیمهگذاران تقسیم مهی شهود.
نتیجه سرمایهگذاری با عملکرد بازارهای مالی که میتواند به نوبهی خهود
نوسانات شدیدی داشته باشد ،ارتباط تنگاتنگی دارد .بیمهگران عمر ممکن
است به دالیل متعددی به سود سرمایهگذاری که در زمان قیمهت گهذاری
محصوالتشان در نظر گرفتهاند ،دست نیابند.
عرم تطابق دورهها :به عنوان مثال اگر نرخهای سود کاهش یهابهد،
سرمایه گذاری مجدد عواید سرمایه گذاریهای کوتاه مدت که پشتیبان
ریسک محصوالت بلندمدت است ،بایستی با نرخ سود کمتری انهجهام
شود.
سقوط در بازارهای سهام و اوراق قرضه :در این شرایهب شهرکهت
بیمه مجبور است برای پشتیبانی از سودهای تضمینی ،ذخایر اضهافهی
نگهداری کند.
افزایش نرخ بازخریر در شرایط استرس بازارهای مالی :شرکهت
بیمه در صورت مواجهه با بازخرید بیمهنامهها در سطح گسترده مجبور
میشود داراییهای خود را با ضرر ب روشد.
تمرکز سرمایهگذاری در یک شرکت یا صنعت خدا  :اگهرچهه
ممکن است سرمایهگذاری به این روش بازده باالتری داشته باشد ولهی
در شرایب چالشی نیز زیان بیشتری به دنبال خواهد داشت.
عرم پوشش مناسب ریسک سبر سرمایه گذاری در شدرایدط
نامناسب بازارها
در محصوالت فوت بیمه عمر ،تاثیر نتیجه بیمهگری بر درآمد ثبات نسبهی
دارد .زیرا که تجربه خسارات فوت و کارمزد فروش سال به سال روند ثابتی
داشته و از قبل مشخص میباشند .هزینههای اداری به طور مستقیم قابهل



شهرزاد عبرالرحیمی  -رئیس اداره ریسک عملیاتی شرکت بیمه پارسیان
آزاده فتح اله ترشانی  -کارشناس ریسک عملیاتی شرکت بیمه پارسیان

بیمه اتكریی زندگی

بیمهی اتکایی زندگی ،روشی است که به وسیلهی آن یک شرکت بهیهمهه
(ریسک حیات  /فوت) فردی را بیمه کرده اما بخشی ،یا تمام این ریسک را
به شرکت بیمهی دیگری منتقل میکند.
 نیاز به بیمهی اتکایی زنرگی
نیاز به بیمه ی اتکایی زندگی اغلب برخواسته از ریسک مرگ و مهیهر در
شرکتهای بیمه است .به کمک جداول مرگ و میر شکل گرفته از دیتهای
مرگ و میر بیمهشدگان ،یک شرکت بیمه میتواند تعداد مرگ و میر مورد
انتظار هر سالهی خود را در یک گروه از بیمهشدگان همسن برآورد کند .با
این وجود ،این برآورد تنها معرف تعداد مرگ و میر بوده و چنهانهچهه ایهن
تعداد مورد انتظار فوتی در یکسال رخ دهد ضرورتا به معنای شکلگهیهری
سود از این مرگ و میر نخواهد بود .سود در این شکل از بیمههای زندگهی،
به سرمایهی بیمه شده (و ذخیرهی نگه داشته شدهی مرتبب با آن) تحهت
هر قرارداد که در آن سال مورد خسارت واقع میشود ،وابسهتهه اسهت و
هزینه ی واقعی یک خسارت در صورت فوت بیمهشده ،سرمایهی بیمه شده
منهای ذخیره بیمهنامه خواهد بود.
از این رو و به طور مثال ،بیمهی اتکایهی زنهدگهی یهک ضهرورت بهرای
شرکتهای بیمهای که به تازگی آغاز به فعالیت در این حهوزه کهرده انهد،
خواهد بود تا آنها را از خسارتهای زودهنگام و غیرمنتظره که پهیهش از
شکلگیری ذخایر قابل توجه از سرمایههای بیمهای رخ داده است ،حمایت
کنند .این موضوع همچنین متاثر از هزینههای سنگین اولیهی بیمه نهامهه
همچون فرآیند صدور و کارمزد نماینده خواهد بود.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

 نگهراری
هر شرکت بیمه ی زندگی دارای یک حداکثر سطح نگهداری ریسک
(سرمایهی بیمهای) مشخص به ازای هر بیمه شده است .این سطح ،سطح
نگهداری شرکت بیمه نامیده می شود .هر شرکت در صورتی می تواند
سرمایه ی بیمه ای بیشتری از سطح خود را بپذیرد که مازاد آن را اتکایی
کند.
 انواع بیمهی اتکایی زنرگی
به دو شکل می توان نیاز یک شرکت بیمه در انتقال ریسک به بیمه گر
اتکایی را مرت ع ساخت :اختیاری ،قراردادی.
 بیمهی اتکایی اختیاری زنرگی
تحت این سیستم ،هر ریسک به شکل ان رادی بررسی می گردد .شرکت
بیمه فرم پیشنهادی برای بیمه گر اتکایی تنظیم کرده که بیمه گر اتکایی
در پذیرش یا رد آن مختار است .این روش از گذشته رواج داشته اما
معایبی نیز دارد .پیشنهاد ان رادی هر ریسک زمانبر و هزینه ساز خواهد
بود .این موضوع به خصوص زمانی که ریسک یک بیمه شده مقرر است
توسب شرکت های اتکایی متعددی تحت پوشش قرار گیرد ،قابل توجه
خواهد بود .کپی مدارک پزشکی و دیگر جزئیات مرتبب با هر بیمه شده
نیز میبایست در این نوع قرارداد به بیمهگر اتکایی تسلیم گردد.
 بیمهی اتکایی قراردادی
تحت یک قرارداد اتکایی قراردادی ،عنصر اظهارنظر تکی حذف شده است.
تحت یک قرارداد کامل ،تمام مقادیر بیشتر از سطح نگهداری شرکت بیمه
تا یک مقدار مشخص می بایست پیشنهاد و توسب بیمه گر اتکایی پذیرفته
شود .هر مازادی بیشتر از بیشترین سطح پذیرش این قرارداد به شکل
اختیاری قابل اتکایی خواهد بود .نوع دیگری از بیمه اتکایی ،بیمه اتکایی
اختیاری  /اجباری است که در آن شرکت بیمه در واگذاری ریسک های
خود در محدوده ی قرارداد اختیار داشته اما در صورت واگذاری ،بیمه گر
اتکایی ملزم به پذیرش آن در حد قرارداد خواهد بود.
 روشهای بیمهی اتکایی زنرگی
بیمه ی اتکایی زندگی با دو روش مختلف قابل ارایه خواهد بود :شرایب
اصلی یا حن بیمه ریسک فوت.
 بیمهی اتکایی زنرگی با حفظ شرایط اصلی
بیمه ی اتکایی سهمی از سرمایه ی بیمه شده ی اصلی را می توان تحت هر
شرایب توافن شده ای فی ما بین شرکت های تحت قرارداد پذیرفت .با این
حال ،در بیمه ی اتکایی زندگی اغلب متداول است که قرارداد در نرخ
یکسانی از حن بیمه و شرایطی مشابه با بیمهنامهی صادره در شرکت بیمه
تنظیم گردد .بیشتر بیمه های اتکایی زندگی با ح ظ شرایب اصلی شامل
بیمه ی زندگی معین است .بیمه گر اتکایی مسئول سهمی از قرارداد اصلی
در مدت اعتبار بیمه نامه بوده و سهم خود را در هر خسارت یا بازخرید
بیمه نامه پرداخت میکند .تحت یک قرارداد همراه با سود ،بیمهگر اتکایی
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از نرخ سود اظهار شده توسب شرکت بیمه تبعیت می کند ،هرچند
بیمه نامه های همراه با سود در حال حاضر اغلب بر اساس روش شرایب
اصلی بیمه اتکایی نمیشوند.
 بیمهی اتکایی زنرگی حق بیمه ریسک
تحت یک بیمه ی اتکایی حن بیمه ریسک ،به جای سهم مشخصی از
سرمایه ی اصلی بیمه شده ،این مرگ و میر است که بیمه اتکایی میشود.
بنابراین ،این پوشش هر ساله کاهش می یابد .زمانی که یک خسارت فوت
تحت بیمه نامه اصلی رخ می دهد ،مسئولیت بیمه گر اتکایی محدود به
ت اوت بین ذخیره و سرمایه ی اسمی بیمه شده ی اتکایی خواهد بود .در
این روش ،بیمه گر اتکایی هیچ مسئولیتی در برابر بازخرید یا خسارت
سررسید بیمهنامهها نخواهد داشت.
حن بیمه ی بیمه ی اتکایی ریسک بر اساس مرگ و میر است ،با کمی
هزینه سربار اداری بیمه گر اتکایی و تغییرات احتمالی در مرگ و میر.
روش حن بیمه ریسک برای شرکتهای بیمه تازه تاسیس نیز جالب توجه
خواهد بود زیرا هرچه حن بیمه ها نسبتا کوچک باشند و در نتیجه ،درآمد
حن بیمه کوچکتر بوده و سرمایه بیمه با سرعت بیشتری نسبت به بیمهی
اتکایی با شرایب اصلی رشد خواهد کرد.
 بیمهی اتکایی شیوع بیماری
مثال اصلی این روش ،بیمه ی ح ظ درآمد است .این بیمه می تواند بر
اساس شرایب اصلی یا حن بیمه ریسک بیمه ی اتکایی شود .پوشش
بیماری های خاص نیز می تواند تحت پوشش بیمه اتکایی قرار گیرد ،خواه
به عنوان یک کسب و کار تنها و خواه پوشش اضافی برای یک بیمه
زندگی.
 بیمهی اتکایی زنرگی نسبی
بیمه ی اتکایی نسبی ،نوعی از بیمه ی اتکایی زندگی قراردادی است که
شرکت بیمه درصد مشخصی از هر بیمه نامه در یک ردهی خاص از کسب
و کار خود را اتکایی می کند .برای هر بیمه نامه ی تحت پوشش این
قرارداد ،بیمه گر اتکایی درصد مشخصی از حن بیمه را دریافت و مسئول
درصد مشخصی از سرمایه بیمه شده خواهد بود .این قرارداد اغلب برای
بیمههای زندگی معین و پوشش بیماریهای خاص است اده میشود.
 فرآینر اجرای بیمهی اتکایی زنرگی
یک بیمه گر اتکایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت بیمه به نرخ ها و
داده های آن شرکت نیازمند خواهد بود .همچنین بیمه گر اتکایی
می بایست از کی یت و تجربه ی کاری کارشناسان صدور و ارزیابی ریسک
شرکت بیمه اطمینان خاطر حاصل کند .فرم پیشنهاد بیمهنامه و اظهارنظر
وضعیت سالمتی بیمه شده نیز توسب بیمه گر اتکایی مورد بررسی قرار
گرفته و تنها در حالتی که تمامی این جنبهها مورد پذیرش بیمهگر اتکایی
قرار گیرد ،قرارداد بسته خواهد شد .برخی از شرکتهای بیمه زندگی تازه
تاسیس با تجربه ی ناکافی در صدور بیمه نامه گاهی اوقات نیازمند
راهنمایی در صدور بیمهنامه خواهند بود.
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از این رو ،قرارداد اتکایی ممکن است به نحوی تنظیم گردد تا هر فرم
پیشنهاد بیمه نامه برای ارزیابی و تعیین شرایب خاص هر بیمه نامه برای
بیمهگر اتکایی ارسال گردد.
در زمان وقوع خسارت یا پرداخت رقم بازخریدی ،شرکت بیمه مقدار
مشخص سهم خود را بر اساس قرارداد از بیمه گر اتکایی مطالبه می کند.
کپی تمامی مدارک مورد نیاز (برای مثال ،گواهی فوت) می بایست برای
بیمه گر اتکایی ارسال شود .البته یادآوری این نکته حائز اهمیت است که
در هر خسارت ،شرکت بیمه مسئول مستقیم و تمام خسارت به بیمهگذار
خواهد بود .در حقیقت ،شرکت بیمه می بایست خسارت را (خواه سهم
بیمهگر اتکایی را گرفته یا خیر) به بیمهگذار پرداخت کند.


فاطمه سادات آلحسینی ،رئیس اداره مریریت ریسک ،اکچوئری و
تطبیق مقررات شرکت بیمه کارآفرین

تصرحبه بر طاکرر خرنم طمرنه عزیز نصیای

 .1لطف ًا شرح کوتاهی از سابقه و کارهای آموزشی ،پژوهشی و
اجرایی تان برای خواننرگان بیان بفرماییر.
به مخاطبان عزیز خبرنامه انجمن سالم عرض می نمایم و خوشحالم که
این فرصت به بنده داده شد تا بتوانم دیدگاه خودم را نسبت به حوزه
اکچوئری بیان نمایم .سابقه اجرایی من از قبل ورودم به صنعت بیمه آغاز
شد .تقریبا ده سال پیش وارد صنعت بیمه شدم و اولین تجربه خود را در
شرکت بیمه نوین در مدیریت بیمه های زندگی به عنوان اکچوئری
گذراندم .بعد از آن به مجموعه بیمه ملت پیوستم و عمده فعالیتم را در
اکچوئری بیمه های غیرزندگی ادامه دادم .سپس به عنوان مدیر ریسک و
اکچوئری به شرکت تازه تاسیس بیمه حکمت صبا رفتم و با پیگیریهایی
که صورت دادم و حمایت مدیریت ارشد این سازمان توانستم جایگاه
مستقلی را برای تخصص اکچوئری ایجاد نمایم .در حال حاضر هم مدیر
ریسک بیمه پارسیان هستم و فعالیت های اکچوئری و ریسک را با کمک

همکارانم به انجام می رسانیم .پروانه فعالیت اکچوئری رسمی جنرال بیمه
خود را در سال  9214اخذ نمودم .اکچوئری رسمی تحت آیین نامه ۷4
شورایعالی بیمه است که مؤسسات بیمه را ملزم به همکاری با اکچوئری
رسمی جهت ارائه گزارش ساالنه از وضعیت شرکت می نماید .در خصوص
سابن آموزشی و پژوهشی باید عرض کنم تا جای ممکن سعی کرده ام در
اکثر همایش ها ،کن رانس ها و نشریه ها ،سایت ها مشارکت داشته باشم و
دلیل مهم آن کمک به شناخت اکچوئری و مطرح نمودن آن و همچنین
اهمیت مطالعه و ارتقای دانش شخصی ام بوده است .در این حوزه هم
چندین سابقه تدریس در دانشگاه ،شرکتها و انجمنها دارم.
 .2با چه شاخههایی از اکچوئری بیشتر آشنایی داشتهایر.
عمده فعالیت های حرفه ای شخصی در حوزه اکچوئری رشته های بیمه
زندگی و غیرزندگی بوده است .با این حال مطالعات و تحقیقاتی نیز در
حوزه صندوق های بازنشستگی ،توانگری مالی ،مدیریت ریسک و
قراردادهای بیمههای اتکایی داشتهام.
 .3عالوه بر رشته اکچوئری ،به اکچوئری ها آشنایی با چه
حوزههای دیگری را پیشنهاد میکنیر.
همانطور که می دانید اکچوئری یک رشته در حوزه ریسک است در واقع
به محاسبه ریسک می پردازد پس در هر حوزه ای که ریسک وجود داشته
باشد اکچوئری و محاسبات آن کاربرد دارد .حال به منظور محاسبه باید
تسلب کافی به موضوع مورد بحث وجود داشته باشد تا بتوان نتایج قابل
قبول و کاربردی از آن بدست آورد .اگر متون مختلف اکچوئری را مطالعه
کرده باشید حتما مالحظه نمودید که اشاره کلی آنها عالوه بر دانش آمار
و ریاضی به دانش اقتصاد ،سرمایهگذاری ،حسابداری ،مالی ،حقوقی ،کسب
و کار ،مدیریت ریسک می باشد زیرا تغییرات این متغیرها بطور حتم بر
اندازه گیری ریسک تاثیرگذار خواهند بود .از این رو پیشنهاد می کنم
اکچوئری ها حتما مطالعاتی در این حوزه ها داشته باشند ،اخبار روز را در
این حوزه ها پیگیری نمایند و حتما تاثیرات آن ها را در محاسبات و
ارزیابی های خود تا حد ممکن در نظر بگیرند .به مدیریت ریسک اشاره
کردم .مدیریت ریسک در صنعت بیمه اخیرا مورد توجه قرار گرفته است.
درست است که صنعت بیمه خود خاستگاه مدیریت ریسک است و یکی
از ابزارهای مدیریت ریسک بیمه است ،اما مدیریت ریسک بصورت یک
سیستم یکپارچه و منسجم ،م هوم جدیدی است که در حال شکل
گرفتن است و بیمه مرکزی تحت آییننامه  12با عنوان حاکمیت شرکتی،
اقدام به اجرای آن اقدام کرده است .حوزه مدیریت ریسک هم ارتباط
تنگاتنگی با تخصص اکچوئری دارد و اکچوئری ها می توانند در این حوزه
نیز فعالیت نمایند.
 .4یکی از اهراف انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران برگزاری
آزمون های تخصصی اکچوئری است ،به نظر شما امکان چنین
کاری وجود دارد؟
بحث شرکت در آزمون های اکچوئری موضوعی است که همیشه برای
اکچوئریها دارای اهمیت بوده و هست زیرا منجر به توسعه دانش میشود

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

و به آنها کمک میکند به روز باشند و مهارت خود را با شرکت در آزمون
و اخذ گردیده مربوطه بسنجند .اما متاس انه با شرایطی که طی این
سال ها بوجود آمده امکان این امر وجود ندارد .قطعا اگر انجمن محاسبات
بیمه و مالی ایران به عنوان یکی از مراکز برگزار کننده آزمون ها بتواند
چنین فعالیتی را در ایران اجرا نماید کار بسیار ارزشمندی را بانجام
رسانده است در این صورت مدرک ارائه شده نیز دارای اعتبار بین المللی
خواهد بود .در حال حاضر آنطور که اطالع دارم ،انجمن بدنبال برگزاری
آزمون ها است اما مدرکی که ارائه می دهد دارای اعتبار ملی خواهد بود.
این هم می تواند قدم مهمی باشد ،زیرا با توجه به دانش و اطالعاتی که
متولیان این امر دارند آزمون هایی با الگوبرداری از آزمون های استاندارد
خواهد بود که منجر به رقابت بین دانش آموختگان اکچوئری و سنجش
مهارت و دانش بین آنها میشود و ارزش افزودهای بدنبال خواهد داشت.
 .5آینره این تخصص را در ایران چگونه میبینیر؟
می توان گ ت شرایب رو به بهبود است .آن زمان حدود ده سال پیش که
من حرفه خود را در صنعت بیمه آغاز نمودم ،مواردی برخورد میکردم که
حتی در تل ظ لغت اکچوئری اشکال وجود داشت و اصال به لزوم تخصص
اکچوئری و محاسبات آن فکر هم نمی شد .با گذشت یک دهه مشاهده
می کنم اوضاع تغییر کرده ،تخصص اکچوئری پذیرفته شده ،در صحبت ها
و مصاحبه ها از این لغت است اده می شود و دیگر اصطالح جدیدی نیست.
اما این تحوالت فعال در سطح است و آنطور که باید در کاربرد و حل
مسائل نقش کمرنگی دارد .به نظر من تخصص اکچوئری در ایران جای
کار زیاد دارد .ضریب ن وذ بیمه در مقایسه با کشورهای پیشرفته پایین
است و صنعت بیمه در ایران از منظر قانونی و نوآوری در رشته های بیمه
یک صنعت تجربی و سنتی است .اگر بخواهیم تحولی در این صنعت
ایجاد کنیم مهمترین محور آن تخصص اکچوئری خواهد بود .اجرای
آیین نامه  ۷4شورایعالی بیمه و بکار گرفتن اکچوئری های رسمی نقطه
بهبودی در این مسیر است .ما یک زمانی اقدام به تاسیس انجمن حرفهای
اکچوئری کردیم که با توجه به تعداد کم اکچوئری های شاغل نتوانستیم
به نتیجه برسانیم .به نظر من وجود یک انجمن حرفهای که به دغدغهها و
مشکالت حوزه اکچوئری چه از لحاظ شغلی و چه از لحاظ مالی بپردازد و
یک جایگاه قانونی به آن بدهد تاثیرگذار خواهد بود .این مسئله می تواند
با اجرای اکچوئری رسمی به سرانجام برسد .با زیاد شدن تعداد
اکچوئری های رسمی و تاسیس انجمن حرفه ای اکچوئری های رسمی
مح لی جهت پیشبرد اهداف فراهم خواهد شد.
 .6آینره انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران را چگونه می بینیر؟
چه راه هایی برای پیشرفت این انجمن در کشور پیشنهاد
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یکی از کارآمدترین اقداماتی که اکنون انجمن میتواند در تعامل با اعضای
خود بانجام برساند ،کمک به افزایش تاثیرگذاری حرفه اکچوئری در
سازمان ها از طرین حل مسائل و دغدغه ها با برگزاری دوره های آموزشی
کاربردی می باشد تا ارزش افزوده ای برای سازمانها خلن شود و همانطور
که مشخص است ایجاد ارزش افزوده برای موسسات تجاری از اهیمت
باالیی برخوردار است ،به این صورت حضور و نقش اکچوئری ها در این
سازمان ها پررنگ شده و تخصص آن ها شناخته می شود .به نظر می رسد
آنچه که در حال حاضر می تواند به بهبود جایگاه اکچوئری کمک کند،
کاربردی نمودن این تخصص ،خروجی گرفتن از مدل های پیچیده
اکچوئری و حتی آغاز بستری مناسب جهت این امور است .زمان ،زمان
تبدیل نمودن تئوری ها به کاربرد است .یکی دیگر از اقداماتی که به نظر
میرسد انجمن می تواند به انجام برساند ،بحث پایگاه داده است .متاس انه
داده های در دسترس ،داده های مبتنی برریسک نمی باشند و در زمان
تحلیل کارایی چندانی نخواهند داشت .در این خصوص نیز ما در یکی از
شرکت های بیمه خصوصی کشور اقداماتی را شروع نموده بودیم اما مورد
موافقت بیمه مرکزی قرار نگرفت .از آنجا که داده های مناسب و کامل
اساس کار اکچوئری ها می باشد لذا اگر انجمن با تعامالتی که دارد بتواند
طرح پایگاه داده مبتنی بر ریسک را اجرایی کند ،م ید خواهد بود.
 .7در آخر اگر مطلبی یا پیشنهادی داریر لطفا بفرماییر؟
به نظر می رسد بیمه مرکزی ج.ا.ا نیز به عنوان نهاد ناظر نقش پررنگ تری
باید ای ا نماید .اقداماتی صورت گرفته ،الزاماتی جهت اظهارنظر
اکچوئری ها در موسسات بیمه پیاده سازی شده است اما متاس انه در
برخی شرایب مشاهده می شود که قوانین پایا و ایستا بر پویایی اکچوئری
غلبه کرده اند .معتقدم ما اکچوئری ها نیز باید در جهت تسریع گسترش
اکچوئری اقداماتی را بانجام برسانیم .با همراهی انجمن فعالتر ،چالشیتر،
پرسشگرتر ،باانگیزهتر ،مسئوالنهتر ،دلسوزتر فعالیت نماییم و بیش از پیش
اهمیت این حرفه را نمایان سازیم .در چند سال اخیر شاهد هستیم که
شرکت های زیادی اقدام به ایجاد جایگاه مستقل اکچوئری در چارت
سازمانی خود نموده اند .در حال حاضر شرکت های بیمه سامان ،پارسیان،
ملت ،کوثر ،حکمت صبا ،سینا ،سرمد ،کارآفرین ،خاورمیانه ،دی ،رازی ،ما
چنین ساختاری را دارند که با رواج آن در سایر شرکت ها می توان به
سمت تشکیل کارگروه اکچوئری در سندیکا بیمه گران برویم .در آخر
دوست دارم این نکته را بیان نمایم که به قول معروف جا برای کار بسیار
است .از تمام اکچوئریها می خواهم ارزش تخصص خود را بدانند ،مطالعه
داشته باشند ،به روز باشند ،با داده ها تحلیل های کاربردی انجام دهند،
خروجی بگیرند و در جهت بهبود توصیه نمایند.

میدهیر؟
انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران نقش تاثیرگذاری میتواند داشته باشد
و زحمات زیادی تاکنون کشیده شده است که من به نوبه خود تشکر
می نمایم .من مهمترین نقش انجمن های علمی را ارتقا دانش اعضای آن
انجمن می دانم .این انجمن بخصوص با تغییر شرایب فعلی از لحاظ روابب
بین الملل آینده خوبی خواهد داشت و می تواند بسیار کمک کننده باشد.
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 است اده از توزیع های آماسیده برای در نظر گرفتن ص رهای ناشی
پدیده اشتیرق به پرداش در طیستمهری پرداش-جایمه

در هنگام وقوع یک خسارت بیمه گذار همواره این سوال را از خود
میپرسد که » :آیا خسارت واقع شده را به شرکت بیمه گزارش کنم یا آن
را خود پرداخت کرده و سال آینده از تخ یف است اده کنم؟«
همچنین بیمه گر نیز از خود می پرسد که آیا این پدیده گزارش ندادن
خسارتها را در محاسبات خود باید در نظر بگیرم یا نه؟
جواب به این سوال ها به عناصر مختل ی بستگی دارد ،برخی از این عناصر
عبارتند از :نوع سیستم پاداش جریمه ،نوع و مبلغ خسارت واقع شده و
سطحی که بیمهگذار در آن قرار دارد .اگر قانون انتقال یک سیستم پاداش
جریمه براساس اولین خسارت عمل کند ،بیمه گذار اگر اولین خسارت
خود را گزارش کند ،معموال هیچ خسارت دیگری را نزد خود نگه نمیدارد
و مابقی خسارت ها را نیز گزارش خواهد کرد .همچنین بیمه گذاران
ترجیح میدهند خسارتهای جرحی را گزارش کنند ،زیرا میزان و شدت
این نوع خسارتها از ابتدا قابل پیشبینی نیستند.
در سیستم های پاداش جریمه بر اساس طبقه ی هر بیمه گذار ،مقدار حن
بیمه ی نسبی او محاسبه می شود .بنابراین انتظار می رود :افراد پرریسک
در طبقات باالتر این سیستم قرار گرفته و جریمه ) (Maulsدریافت
کنند ،ولی افراد کم ریسک در طبقات پایین تر قرارگرفته و پاداش یا
تخ یف ) (Bonusدریافت کنند .با وجود آنکه یکی از اهداف چنین
سیستم هایی ترغیب بیمه گذاران به احتیاط بیشتر هست ،در عمل
مشکالتی برای فرار از جریمه وجود دارد.
پدیده نگهداری خسارتهای واقع شده نزد بیمه گذار و عدم گزارش آن ها
به بیمهگر را در ادبیات بیم سنجی »پدیده اشتیاق برای پاداش« گویند.
ممکن است در نگاه اول به نظر نرسد که وجود چنین پدیده ای در بیمه
شخص ثالث امری باشد که مایه نگرانی بیمه گر شود ،اما در واقع چنین
نیست زیرا قیمت گذاری بر اساس داده های تعداد زیاد ص ر غیرواقعی در
آن است و منجر به کم برآوردی حن بیمه می شود .حال اگر یک سال

از »پدیده اشتیاق برای پاداش«.
 است اده از مدل هایی که براساس محاسبات بیم سنجی برای سطوح
مختلف سیستم پاداش جریمه سطح نگه داشت های مختلف (یا
برابر) محاسبه میشود.
در ادامه با ارائه یک مثال ساده چگونگی محاسبه سطح نگه داشت سطوح
یک سیستم مبتنی بر پاداش مورد بررسی قرار می گیرد .در این مثال
نشاده داده می شود که می توان بدون تغییر اساسی در یک سیستم
پاداشجریمه آن را بازنگری و بهینه کرد.
مثال :یک سیستم مبتنی بر پاداش جریمه را در نظر بگیرید که تنها سه
سطح تخ یف  32 ،2و  22درصد را دارد ،همچنین داریم:
 حرکت بین سطوح این سیستم مطابن مقیاس  -9/+9صورت
میگیرد.
 برای تمامی بیمهگذاران مقدار کسر پذیری  922واحد اعمال میشود.
 توزیع تعداد و شدت خسارات به ترتیب پواسون با نرخ  2.3و پارتو با
پارامترهای  2و  2322میباشند.
 حنبیمهی پایه برابر  ۱22واحد است.
 بیمه گذاران تصمیم در مورد نگهداری و یا واگذاری خسارتهای واقع
شده را براساس میزان تخ ی ی که در افن سه سال دریافت می کنند،
اتخاذ میکنند.
مطلوبست:
الف -محاسبه سطح نگه داشت هر سطح این سیستم (از دید
بیمهگذار)
ب -بازنگری در محاسبات سیستم بر اساس کسرپذیری محاسبه
شده برای هر سطح.
فرض می کنیم در سال nام به یک بیمه گذار خسارتی به اندازه ی  xوارد
می شود .با درنظر گرفتن کسرپذیری  922واحد و استراتژی بیمه گذار
برای گزارش خسارتهای واقعشده می توان سطح نگهداشت را برای افراد
در سطوح مختلف محاسبه کرد.
 فرد در سطح  ۱درصر تخفیف قرار دارد:
 با فرض گزارش خسارت واقع شده ،مجموع حن بیمه ی پرداختی فرد
در سه سال آتی برابر است با:
۱22+422+2۱2=93۱2

بخش قابل توجهی از بیمه گذاران تصمیم بگیرند تمامی خسارتهای واقع
شده را گزارش کنند ،شرکت بیمه ورشکسته خواهد شد .برای رفع مشکل
ناشی از »پدیده اشتیاق برای پاداش« دو راهکار زیر قابل توصیه است :

 با فرض نگهداری خسارت واقع شده ،مجموع حن بیمه ی پرداختی
فرد در سه سال آتی برابر است با:
422+2۱2+2۱2=9922
9۱2+922=3۱2
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2=2٫32٫۷943943=2٫9۱34۱29

 فرد در سطح  1۱درصر تخفیف قرار دارد:

 با فرض گزارش خسارت واقع شده ،مجموع حن بیمه ی پرداختی فرد
در سه سال آتی برابر است با:
۱22+422+2۱2=93۱2

9=2٫32٫۷1۷1493=2٫9۱1۱193
3=2٫32٫4۷9۱199=2٫9۷42912
خواهند بود .قانون انتقال این سیستم را میتوان در قالب ماتریسهای

0 1 0

T (1)  
0 0 1

0 0 1


 با فرض نگهداری خسارت واقع شده ،مجموع حن بیمه ی پرداختی
فرد در سه سال آتی برابر است با:
2۱2+2۱2+2۱2=92۱2
322+922=222
 فرد در سطح  0۱درصر تخفیف قرار دارد:
 با فرض گزارش خسارت واقع شده ،مجموع حن بیمهی پرداختی فرد
در سه سال آتی برابر است با:
422+2۱2+2۱2=9922

1 0 0
T (0)  1 0 0
0 1 0

0 0 1
T (n )  0 0 1
0 0 1

n  2, 3,...

بازنویسی نمود .ماتریس احتمال انتقال آن برابر

با فرض نگهداری خسارت واقع شده ،مجموع حن بیمه ی پرداخی فرد در
سه سال آتی برابر است با:

 2

 2

 2

e  

P (0.2)  e  
 0


2e
1  e  2e 

0
1 e 




e
1 e

0.8400286 0.1464332 0.0135382
 0.8582554
0
0.1417446

0
0.852488 0.147512 
1

2۱2+2۱2+2۱2=92۱2

1

۱2+922=1۱2
بنابراین در سطح  2درصد تخ یف ،اگر خسارت واقع شده در سهال nام
این بیمه گذار بیش از  3۱2واحد باشد ،آن خسارت را گهزارش خهواههد
کرد .برای سطوح  32و  22درصد تخ یف نیز مقادیر آستانهی نگهههداری

2

1

1

خسارت به ترتیب برابر با  222و 9۱2واحد خواهد بود.
برای پاسخ دهی به بند دوم این مثال ،از قضیهای است اده میکنیهم کهه
بیان میدارد:

و توزیع پایدار آن برابر است با :

اگر یک فرآیند پواسون با نرخ  ، λبا احتماالت  pو  1-pبه دو دسته رده

 0.2  0.8108565 0.1511367 0.0380068

بندی شود ،فرآیندهای حاصل نیز پواسون با نرخهای  pλو )λ(1-p

یعنی  49درصد افراد در افن سه ساله در سطح تخ یف  22درصهد،

خواهند بود.
اگر  Lnسطح یک بیمهگذار در سال  nام باشد ،با است اده از توزیع پارتهو،

 9۱درصد در سطح تخ یف  32درصد و حدود  4درصهد افهراد در
سطح تخ یف  2درصد قرار میگیرند.

احتمال گزارش خسارتهای واقعشده در سه سطح این سیستم برابر است
با:

منبع :
پاینده نجفآبادی ،ا.ت .نظریه ریسک در بیمههای غیرزنهدگی (در
دست چاپ)



عباس دیرار ،حریثه ناطقی-دانشجویان کارشناسی ارشر بیم سدندجدی
دانشگاه شهیر بهشتی

بنابراین تعداد خسارتهای 2،32و 22درصد تخ یف از توزیع پوآسون بها
نرخهای ،به ترتیب :
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Dimensions



EBSCO Discovery Service



Emerging Sources Citation Index



Google Scholar



Institute of Scientific and Technical Information of China



)Japanese Science and Technology Agency (JST



Mathematical Reviews



Naver



OCLC WorldCat Discovery Service



ProQuest ABI/INFORM



ProQuest Business Premium Collection



ProQuest Central



ProQuest-ExLibris Primo



ProQuest-ExLibris Summon



SCImago



SCOPUS



TD Net Discovery Service



)UGC-CARE List (India



zbMATH



تجلۀ بیمه :بیمطنجی اروپر
مجلۀ بیمسنجی اروپا
)،(European Actuarial Journal

علم بیم سنهجهی و امهور مهالهی
بیم سنجی با مطالعه ،مدل بندی و
مدیریت بیمه و مخاطره های مالهی
مربوط ،که برای آن ها مهدل ههای
تصادفی و روش ههای آمهاری در
دسترساند ،سروکار دارد.
مباحث مشتمل اند بر ریاضیات بیم سنجی کالسیک مانند بیمۀ زندگهی و
غیرزندگی ،صندوق های بازنشستگی ،بیمۀ اتکایی و همچنین زمینه ههای
جدیدتری که اخیرا مورد توجه قرار گرفته اند ،از قبیل مدیریهت ریسهک،
مدیریت دارایی و مسئولیت ،توانگری ،مدل بندی فاجعه ،تغییرات نظاممند
در پارامترهای ریسک ،طول عمر و غیره.
مجلۀ بیم سنجی اروپا برای ارتقا و گسترش علم بیمسنجی و امهور مهالهی
بیم سنجی تأسیس شده است .برای این منظور ،ما مقالهههای پهژوهشهی
اصیل را ،چه نظری و چه کاربردی ،با کاربردهای نوآورانه و نیز مطالعهات
موردی در مورد ارزیابی و به مرحلۀ اجرا درآوردن روشهای جدید ریاضی
در بیمه و امور مالی بیمسنجی منتشر میکنیم .ما همچنین از مهقهاالت
مروری اخیر دربارۀ موضوعات مورد عالقه در این حوزه استقبال میکنیم.
مجلۀ بیم سنجی اروپا جایگزین شش مجلۀ ملی بیمسنجی شده اسهت و
به ویژه بر پیوندهای بین نظریه و کاربرد تمرکز دارد .برای اینکه به عنوان
سکویی برای این دادوستد عمل کنیم ،ما همچنین از بحثها (بهه طهور
معمول از سوی افراد اجرایی ،در  9تا  2ص حه) در مورد مقالههای منتشر
شده که بر جنبههای کاربردی مقاله تأکید دارند ،استقبال میکنیم .چنین
بحثهایی همچنین می تواند متضمن پیشنهادهایی در جرح و تهعهدیهل
مسئلۀ مورد مطالعه باشد که مورد توجه ویژۀ عمل ورزی بیمسنجی است.
بنابراین ،چنین کارهایی میتوانند انگیزهای برای مطالعات بیشتر باشند.



محمر قاسم وحیری اصل ،استاد دانشگاه شهیر بهشتی

انتصربهری جدید اکچوئایهر

سرکار خانم زهرا برزگر هرگالن

از نویسندگان دعوت می شود تا مقاالت خود را از طرین
http://euaj.edmgr.com
به صورت برخب ارسال کنند .این مجله،
 پوشش گستردهای از نظریه و روشهای بیمسنجی را برای کاربرد در
بیمه و امور مالی ارائه میدهد.
 دادوستد بین تحقین و کاربردهای عملی را بازبینی میکند.
 مشتمل بر ریاضیات بیمسنجی کالسیک و همچنیهن زمهیهنهه ههای
جدیدتر مورد عالقه است.

ایشان از تیرماه سال  9211به عنوان اکچوئر داخلی بهیهمهه ههای
غیرزندگی در شرکت بیمه سامان منصوب شدهاند .ایشان از آغهاز
فعالیتشان در صنعت بیمه ،در شرکت بیمۀ سامان مشغول بودهاند،
و در واحد اکچوئری و تحلیل دادههای بیمه ای این شرکت فعالیهت
دارند.

ضمنا این مجله در پایگاههای زیر نمایه میشود:
Australian Business Deans Council (ABDC) Journal Quality List



CNKI





رحیم محمودونر ،عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
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جلسرت انجمن

طوال تخصصی اکچوئای شمرره 21
فرآیند تصادفی } {Xtبا معادله تصادفی زیر را در نظر بگیرید:
dXt= Xt dt+ Xt dwt

شماره

تاریخ

روز هفته

۱9

11/24/34

چهار شنبه

ساعت

ساعت

شروع

خاتمه

33 :22

33:4۱

که در آن ) .wt~N(0,tدر این صورت معادله دیه هرانسهیهل فهرآیهنهد
تصادفی  Zt=(Xt)-1را با است اده از قضیه  ITOمحاسبه کنید.


علیرضا عرالتی ،اکچوئر

مکان
مجازی از
طرین بستر
ادوب کانکت

با توجه به عدم امکان تشکیل جلسه انجمن به صورت حضوری ،مجددا از طریهن
نرمافزار ادوب کانکت جلسههای انجمن در تابستان  11برگزار شهد .در آخهریهن
جلسه تشکیل شده مباحث زیر مطرح شد:
 تصمیمگیری درباره کن رانس دوساالنه انجمن

پرطخ طوال تخصصی اکچوئای شمرره 9
تابع توزیع توام متغیر تصادفی ) (X1,X2برابر است با:

 بررسی گزارش کمیته آموزش های انجمن و تسهیل برگزاری آموزش هها و
آزمونها
 تصمیمگیری در باره وضعیت دبیرخانه و ارتباطات آن

)F(x1,x2)=C(1-x1-b,1-x2-b)I(1,)(1,)(x1,x2
)=exp(-((-ln(1-x1-b))(-ln(1-x2-b)))1/


اخبرر دانشگرهی

علیرضا عرالتی ،اکچوئر

بدینوسیله از کلیه اعضا پیوسته انجمن دعوت میشود تا در جلسه مجمع
عمومی عادی انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران که در آبهان 9211

نام و نام خانوادگی :حمیده حیدری
عنوان پایان نامه:

(تاریخ دقین اطالعرسانی میشود) به صورت مجازی بر بستر نرم افهزار

Rate Making by Considering Solvency Margin in Insurance
market via Potential Deviation Ratio (PDR) Method

ادوب کانکت و در آدرس:

استاد راهنما :دکتر مهدی کلیشمی
vc.basu.ac.ir/basu380487

تاریخ دفاع  29تیر 9211

برگزار میشود حضور به هم رسانید .دستور این مجمع به شرح زیر است:
* گزارش عملکرد هیات مدیره
* گزارش بازرس قانونی
* ارائه گزارش مالی
* انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
* تعیین میزان حن عضویت
* انتخاب اعضاا هیات مدیره و بازرسان.

نام و نام خانوادگی :محمدامین میرزائی
عنوان پایان نامه:
Impact of the health evolution plan on spending on
private health insurance in Tehran
استاد راهنما :دکتر مهدی کلیشمی
تاریخ دفاع  29تیر 9211


شعله نعمت نژاد  -موسسه آموزش عالی بیمه اکو
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فراخوان مطلب برای درج در خبرنامه

خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران با هدف درج اخبار مربوط به حوزه بیم سنجی در ایران و جهان ،آشنایهی بها مسهائهل حهرفهه ای
بیم سنجی و ایجاد ارتباط میان اعضای انجمن با یکدیگر در پایان هر فصل منتشر میشود .برای نیل به اهداف فوق و پربارتر شدن خبرنهامهه ،از
همکاری و همفکری همه عالقمندان به گرمی استقبال میشود .به این منظور کافی است مطلب مورد نظر خود را در قهالهب فهایهل ورد یها
دستنویس ،به صورت خوانا ،تهیه نموده و برای ما ارسال کنید .فرآیند همکاری به صورت زیر است:


مطالب به نشانی سردبیر ،اعضای هیئت تحریریه یا دبیرخانه انجمن ارسال شود



خبرنامه ،در انتخاب ،تلخیص و ویرایش مطالب ارسال شده آزاد است



مطالب دریافت شده ،بازگردانده نمیشود.

برخی از رئوس مطالب پیشنهادی برای درج در خبرنامه به شرح زیر است:


اطالعرسانی درباره همایشها ،نشستها ،کارگاهها و سخنرانیهای تخصصی در حوزههای مرتبب با بیمه و مالی



مسائل حرفهای (آزمونهای حرفهای ،استانداردها ،مباحث آئین نامهای ،مباحث مربوط به صنعت بیمه و بازارهای مالی و )...



مسائل آموزشی (واژهگزینی ،مقالههای آموزشی ،نرم افزار و بستههای محاسباتی )



معرفی دانشمندان و پژوهشگران برجسته در حوزههای مرتبب



معرفی سایر انجمنهای علمی و حرفهای



معرفی کتاب

قابل ذکر است که خبرنامه ممکن است با توجه به محتوای مطالب دریافتی و حجم در نظر گرفته شده برای هر شماره ،برخی از مطالب دریافت
شده را در شمارههای بعدی منتشر کند.

