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درصد رشد  22صنعت بیمه ایران در سال مالی گذشته ، : ایشاانشورنس ریویو . 1

   داشته است

را به ایشاانشورنس ریویو، در پایگاه خبری خود، اظهارات دکتر همتی پیرامون رشد صنعت بیمه ایران 

 :شرح زیر منتشر کرد

 4/1درصد رشد داشته است و نفوذ بیمه نیز  22, 2112مارس  21صنعت بیمه ایران در سال مالی متنهی به 

این مطلب را دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی . درصد رسیده است 1/2درصد نقطه رشد داشته و به 

وی در ادامه . گزاری مهر نیوز عنوان نمودجمهوری اسالمی ایران، ناظر این کشور در مصاحبه با خبر

با وجود آنکه نرخ نفوذ بیمه بیشتر از حد متوسط منطقه منا است، اما همچنان از استانداردهای »: افزاید می

 «.تر است جهانی پایین

وی همچنین به اهداف بیمه مرکزی در سال جاری پرداخت و به تصویب مقررات مربوط به حاکمیت 

گیری مالی  المللی گزارش ، اجرای تدریجی استانداردهای بین1جلسه شورای عالی بیمه شرکتی در اولین

(IFRS)2 های مالی خود در نیمه  گران به منظور ارائه صورت و بر اساس استانداردهای جدید، اجبار بیمه

 .اول هر سال اشاره کرد

، افزایش رشد در 3حوادث طبیعیاندازی صندوق بیمه  راه: دیگر اهداف مورد اشاره عبارتند بودند از

و ( ایران. ا. های بیمه مرکزی ج پایگاه داده)بخش بیمه زندگی، تقویت زیرساخت سامانه سنهاب 

 .آوری اطالعات کارگیری نیمی از نیروی انسانی مورد نیاز در بخش فن به

گذاری خارجی را با  توانند سرمایه های بیمه می بر اساس قانون، شرکت»: افزاید دکتر همتی در ادامه می

های خارجی، جذب نمایند و ما انتظار  درصد توسط شرکت 49گران داخلی تا  اجازه خرید سهم بیمه

 «.داریم این مسئله در سال جاری محقق گردد

ها  نامه ایران مبنی بر حذف مالیات ارزش افزوده از تمامی بیمه. ا. وی در ادامه به پیشنهاد بیمه مرکزی ج

 «.درصد کاهش خواهد یافت 9ها تا  در صورت تصویب پیشنهاد مالیاتی، حق بیمه»: افزود اشاره نمود و

های بیمه آسیا، البرز و دانا در سال جاری خبر  دکتر همتی از خارج کردن سهام دولت از شرکت  همچنین،

دولت از این های  نماییم تا سرمایه شرکت بیمه ایران را با تسویه وام ما تالش می»: داد و اظهار داشت

                                                                                                                                        
1. High Council of Insurance 

2. International Financial Reporting Standards  

3. Natural Disaster Insurance Fund 
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 «.گر، افزایش دهیم بیمه

 .را کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به منبع خبر، 

 2112آوریل   ایشا انشورنس ریویو، :منبع

 : نکته

زیاد آن دهد در ایران بیمه عمر از بیمه غیرعمر کمتر رشد کرده و بنابراین فضا برای رشد  آمارها نشان می

چنان  ای، بازار بیمه ایران توسعه معقولی یافته است، اما هم که بر اساس استانداردهای منطقه با این .است

های غیرعمر غیراجباری وجود  پتانسیل رشد زیادی برای آن، به ویژه در بخش بیمه عمر و بیشتر رشته

از مزایای آن در میان  برد و آگاهی بیمه عمر ایران در مرحله نوزادی چرخه حیات خود به سر می. دارد

گران عمر از توسعه سهم بازار خود از کل حق  عامه مردم کم است که این موجب بازداشته شدن بیمه

 .ها شده است بیمه

ها بتواند منجر به افزایش رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها شود،  چه رفع تحریم چنان

رود که درآمد حق  ری، انتظار می به گفته گروه مونیخ. گذاشت تاثیر مثبتی نیز بر رشد این بخش خواهد

درصد رشد کرده و پس از تعدیالت تورمی منجر به  6تا  5طور متوسط ساالنه بین  به 2125بیمه تا سال 

 .میلیارد دالر آمریکا شود 19ای معادل  حق بیمه

 ادغام و تملیک در بخش خدمات و توزیع بیمه در جهان ادامه دارد  .2

شرایط برای ادغام در بخش خدمات و توزیع بیمه بهبود یافته است و حجم تراکنش توزیع بیمه در ایاالت 

 2116در سال  1که از سرعت بازار ادغام و تملیک در حالی. سال گذشته است 5متحده بیشتر از متوسط 

در بخش توزیع و خدمات کمی کاسته شده بود، شرایط بازار از سطوح باالی فعالیتِ ادغام و تملیک 

 .عنوان نمود 2این مطلب را کانینگ. نماید حمایت می

کنندگان بیمه با  ادغام توزیع»: دارد ، مدیر بخش تحقیقات مرکز کانینگ در این زمینه اظهار می3الن دوبینز

یک اقتصاد قوی، نقش خود را در ایجاد تحول در . ادامه دارد 2112در سال  2116تر از سال سرعت بیش

رسد، ادغام و تملیک جای رشد  به نظر می. کند ها به طور مطلوبی بازی می صنعت و ادامه تأمین هزینه

                                                                                                                                        
1. Merger and Acquisition  

2. Conning 

3. Alan Dobbins  

http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/38772/type/MiddleEast/Iran-Insurance-industry-grew-22-in-past-FY


 

 

 
الملل پژوهشكده بيمه روابط عمومي و امور بين  4 

[69 فروردین دومنيمه   – 72شماره / هاي بيمه ایران و جهان   تازه]   

 

 «.را برای بسیاری در بخش توزیع بیمه گرفته است 1ارگانیک

به بررسی صنعت بیمه ایاالت « و تملیک در بخش خدمات و توزیع بیمه جهانادغام »: این مطالعه با عنوان

های خاص نیز به طور  در این پژوهش، به برخی تراکنش. پردازد متحده و کشورهای دیگر جهان می

 .جزئی اشاره شده است و روندهای عمده در این صنعت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

تراکنش مرتبط با توزیع را در  361ما »: دارد حقیقات بیمه کانینگ، اظهار می، رئیس بخش ت2استیو وبرسن

 3بیشترین درخواست از طرف کارگزاران بیمه و حامیان خصوصی سهام. ایم ایاالت متحده شناسایی نموده

ما، ا. نیز بر همان اساس افزایش یافته است 4ها گذاری های گذشته، ارزش با ادامه ادغام طی سال. آنها است

یابد، اما بازار برای حفظ این میزان ادغام  افزایش می  رویم، تقاضا نیز با وجود آنکه هر چه جلوتر می

 «.در برابر نرخ فزاینده بهره، دچار چالش شده است 5ها شرکت

 .را کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به منبع خبر، 

 2112آوریل   شرکت مدیریت سرمایه کانینگ، :منبع

 : نکته

تمایل رو به افزایش شرکت های بزرگ بیمه برای ادغام با شرکت های کوچکتر، چشم انداز این بازار را 

امن، ادغام و تملیک را های بیمه در جستجوی یک رشد سودآور  شرکت. به کلی دگرگون می کند

 .دانند جزئی مهم از استراتژی خود می

این . های بیمه وجود دارد، موضوع انتقال پورتفوی است  ای که در ادغام و تملیک شرکت ترین مسئله مهم

ها و عملی حقوقی است که بر اساس  موضوع، که به معنی انتقال قراردادهای بیمه و حقوق و تعهدات آن

شود، از یک طرف  گر اولیه در عقد بیمه می گر جدید، جانشین بیمه یا همان بیمهآن، شخصی ثالث 

کننده حقوق ذینفعان بوده و از سوی دیگر نظارت بر آن از وظایف اصلی نهاد ناظر هر کشوری  تضمین

 . باشد می

  

                                                                                                                                        
1 Organic growth 

2 Steve Webersen  

3 Private equity sponsor  

4 Valuations  

5 Multiples  

https://www.conning.com/about-us/news/conditions-for-insurance-distribution-and-services


 

 

 
الملل پژوهشكده بيمه روابط عمومي و امور بين  5 

[69 فروردین دومنيمه   – 72شماره / هاي بيمه ایران و جهان   تازه]   

 

 میلیارد دالر رسید 11جایگزین به   نرخ سرمایه  .3

ای و  یمه اتکائی و در طیف وسیعی از محصوالت اوراق بهادار بیمهدر بازار بیمه و ب 1جایگزین  سرمایه

بر اساس گزارش . میلیارد دالر در جهان رسیده است 11به رکورد جدید دست یافته و به  2ای وثیقه

، تصور بر این بود که رشد سرمایه جایگزین کاهش یابد اما ارقام در کل 2116، در سال 3اوان بنفیلد ای

به اوج رشد  2116ماهه آخر سال  حفظ شده و در سه 2115د که نرخ رشد نسبت به سال دا سال نشان می

 . خود رسیده است

 
ای بود و بخش بیمه اتکائی سنتی باید در قیمت  ، سالی بسیار رقابتی برای بازار اوراق بهادار بیمه2116سال 

وری خود را در بازار  اما در نهایت، این سرمایه جایگزین بود که بهره. پرداخت و شرایط به مبارزه می

 . نشان داد و به یک رشد کامل و رکود جدید در این سال دست یافت

چنین، جالب توجه است که سرمایه جایگزین، سهم خود را از سرمایه بیمه اتکائی جهان نیز افزایش هم

میلیارد دالر  565درصد از  5/12میلیارد دالر سرمایه جایگزین، تقریباً  22، 2115در سال . داده است

 . سرمایه بیمه اتکائی جهان را به خود اختصاص داد

ادامه پیدا  2112انتظار داشت تا این روند برای سرمایه جایگزین در سال توان  پرسش اینجاست که آیا می

 .کند

 .را کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به منبع خبر، 

                                                                                                                                        
1. Alternative capital 

2. Collateralized product 
3. AON Benfield  

http://www.artemis.bm/blog/2017/04/06/alternative-capital-hits-81bn-sustains-growth-rate-aon/
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 2112آوریل   آرتیمیس، :منبع

 :تهنک

های بیمه اتکایی سنتی به بازار  های بیمه مستقیم برای تهیه پوشش بجای شرکت های اخیر شرکت در سال

سرمایه  AONهای  براساس تحلیل. اند، به خصوص در پوشش حوادث فاجعه آمیز سرمایه روی آورده

ه اتکایی سنتی داشته تری را نسبت به سرمایه بیم تاکنون سه برابر شده و رشد سریع 2111جایگزین از سال 

میلیارد  595درصد افزایش به  5.3سرمایه بیمه اتکایی همچنان به روند صعودی خود ادامه داده و با . است

 4.2این در حالی است که سرمایه بیمه اتکایی سنتی . رسیده است 2116ماهه نخست سال  9دالر در 

درصد افزایش یافته است که کمترین رشد  9.6درصد در طول دوره افزایش یافته و سرمایه جایگزین تنها 

دهد که ظرفیت سنتی با تمام ابزار در  این نتیجه نشان می. سال اخیر بوده است 5گزارش شده آن در 

 .کند که بر رشد سهم سرمایه جایگزین از بازار غلبه نماید اختیار خود تالش می

گران اتکایی سنتی به  سو تهدیدی برای بیمهبازار سرمایه به عنوان منبع جایگزین تامین سرمایه از یک 

گران اتکایی مدل کسب و کار خود را با این شرایط تطبیق دهند  آید و از سوی دیگر، اگر بیمه حساب می

 .مند شوند توانند از مزایای آن بهره و به طور فعال این سرمایه را مدیریت کنند می

توسعه درباره اجرای حاکمیت سازمان همکاری اقتصادی و  2112گزارش سال   .4

 شرکتی در سراسر جهان 

به چاپ  2(OECD)سازمان توسعه و همکاری اقتصادی  1از فکتبوک حاکمیت شرکتی 2112ویرایش 

اصول حاکمیت »این کتاب که به عنوان مکملی برای کتاب پیشین این سازمان با عنوان . رسید

باشد، به بررسی چگونگی اجرای واقعی این اصول در کشورهای مختلف  می« OECD/G20شرکتی 

گذاران به منظور حمایت  ای از پیشنهادهای جامع برای سیاست همچنین، در این کتاب مجموعه. پردازد می

 .از چارچوبی شفاف از حاکمیت شرکتی ارائه شده است

های مربوط به  با ارائه دسترسی آسان و بروزشده از واقعیت OECDفکتبوک حاکمیت شرکتی 

زیرساخت و چارچوب نهادی، قانونی و نظارتی در زمینه حاکمیت شرکتی، از اجرای عملکردهای 

توانند  ها می آمده است که دولت OECDدر خبر انتشار این کتاب در وبسایت . نماید مطلوب حمایت می

                                                                                                                                        

1. Corporate Governance  
2. Organization for Economic and Co-operation Development 

https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf
https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf
https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf
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مند شوند و اطالعات مفیدی  های خود با دیگر کشورها بهره ن فکتبوک برای مقایسه چارچوباز ای

 .های قضایی گوناگون کسب کنند درباره عملکردهای مختلف در زمینه حاکمیت شرکتی در نظام

 .را کلیک نمایید اینجا OECDبرای دانلود فکتبوک حاکمیت شرکتی 

 .را کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به منبع خبر، 

 2112سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، آوریل  :منبع

 : نکته

کـه میـان  داند مجموعه روابطی میشرکتی را  حاکمیــت ،ســازمان همکــاری و توســعه اقتصــادی

همچنین . دارد وجود مدیره، سهامداران و دیگر اشخاص ذینفـع یـک شـرکت مـدیریت، هیـات

ابـزار دسـ  ساختاری است که توسط آن، اهـداف شـرکت تـدوین و کننـده حاکمیـت شـرکتی، تعیـین

 یکی از مسایل بسیار حائزاین موضوع . مشخص می شود لکـردعم ـتیـابی بـه ایـن اهـداف و نظـارت بر

تواند به عنوان یکی  در نهادهای پولی و مالی است؛ به نحوی که ضعف و توجه ناکافی به آن می اهمیت

در این راستا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی فکتبوک . های مالی عمل نماید از علل ایجاد بحران

نموده است که به بررسی چگونگی اجرای واقعی اصول حاکمیت شرکتی در حاکمیت شرکتی را منتشر 

تواند اطالعات مفیدی درباره عملکردهای مختلف در زمینه حاکمیت  پردازد و می کشورهای مختلف می

        .ها قرار دهد های قضایی گوناگون در اختیار دولت شرکتی در نظام

 ها، همچنان در صدر قرار دارند زمان تمدیدای در  بازارهای اوراق بهادار بیمه  .5

های بیمه اتکائی در بازارهای سرمایه، مدیران  ، شرکت2ای در ظرفیت اوراق بهادار بیمه 1وری با تداوم بهره

ها در تمدیدهای  قیمت« وضعیت تهاجمی»گذاران مختلف بر  ای و سرمایه های اوراق بهادار بیمه صندوق

 .این مطلب را ویلیس ری عنوان نموده است. میالدی تأکید نمودنداخیر ماه آوریل سال جاری 

بازارهای سرمایه   اکنون، هم»: ، مدیر عامل شرکت ویلیس ری در این زمینه اظهار داشت3جان کاواناگ

بار هستند و در حال حاضر، تفاوتی  گذاری رقابتی در اوج ریسک حوادث طبیعی فاجعه اغلب آماده قیمت

 «.در مقایسه با بازارهای سنتی وجود دارد 4وراق قرضه حوادث طبیعیگذاری ا در قیمت

                                                                                                                                        

1. Cost-efficiency  

2. Insurance-linked securities  
3. John Cavanagh 

4. Catastrophe bond 

http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Factbook.pdf
http://www.oecd.org/daf/ca/corporate-governance-factbook.htm
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ای با شدت در حال رقابت هستند و این سبب شده است تا بازارهای  گذاران اوراق بهادار بیمه سرمایه

ای را با شرایط تخفیف نسبت به سال گذشته میالدی  ای، ظرفیت فزاینده دارای صندوق اوراق بهادار بیمه

 .عرضه کنند

ای از برخی  ای کمک نموده است تا سهم فزاینده های اوراق بهادار بیمه های جدید به صندوق این قیمت

در عین حال، حامیان اوراق قرضه حوادث به بازگشت به . اتکائی سنتی را تصاحب نمایند های بیمه طرح

 . ها در آنجا بسیار قابل توجه هستند شوند زیرا قیمت بازار تشویق می

ای به فرصتی  اینکه فرصت تأمین سهم بیشتری از بازار فراهم شده است و بازار اوراق بهادار بیمهنتیجه 

 .های خود در بازار بیفزاید های آتی بر حجم تراکنش دست یافته است تا طی ماه

. دهند به افت خود در تمدیدهای ماه آوریل ادامه می 1های نادر گذاری بیمه اتکائی سنتی در رشته قیمت

شود و این مسئله به  ما سررسید اوراق قرضه حوادث طبیعی با صدور اوراق جدید، جایگزین میا

در عین . ها و سهم بازار ادامه دهند نماید تا به رشد دارایی ای کمک می گذاران اوراق بهادار بیمه سرمایه

ا در نرخ اوراق قرضه حوادث در حال کاهش است و این سبب شده است ت 2ها حال، تفاوت

 .بیشتری بروند 3گذاران به دنبال نقدینگی سرمایه

ای در  گذاران به طور فزاینده ای و سرمایه های اوراق بهادار بیمه این مسئله جای تعجب ندارد، زیرا صندوق

همچنین، نیاز به داشتن . اند گذاری نموده سرمایه 5ای های اتکائی وثیقه مانند بیمه 4های غیرنقدی دارایی

. دهد ی حفظ سطح نقدینگی، بسیار مبرهن است و اوراق قرضه حوادث این مزیت را ارائه میپرتفویی برا

رسد اوراق قرضه حوادث توجه  ای، به نظر می بنابراین، پس از چند سال رشد قوی در بیمه اتکائی وثیقه

 . به خود جلب نماید 2112گذاران در سال  خاصی از طرف سرمایه

های  اق قرضه حوادث، با صدورهای جدید، حامیان جدید، تمدید اوراقاور  ها در قیمت کاهش تفاوت

گذاران  سررسیدشده، توسط حامیان پاسخ داده شده است که این مسئله به جذب تقاضای برخی از سرمایه

 . ای شده است جدید اوراق بهادار بیمه

های بیمه  رسی بیشتر به ریسکگذاران برای دست ها و تقاضای بیشتر از طریق سرمایه نتیجه این رقابت قیمت

                                                                                                                                        
1. Short-tail lines 

2. Spread  

3. Liquidity  

4. Illiquid  

5. Collateralized reinsurance  
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 .ای بر بیمه اتکائی سنتی وارد آورده است حوادث طبیعی، فشار فزاینده

 .را کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به منبع خبر، 

 2112آوریل   آرتیمیس، :منبع

 :نکته

ای در برخی کشورها به بلوغ و رشد کافی رسیده است تا جایی که تا حد زیادی  بازار اوراق بهادار بیمه

این موضوع برای سهامداران و فعاالن بازار این اوراق . توانسته است جایگزین بیمه اتکایی سنتی شود

شود ترازنامه  شود و همچنین سبب می ش حاشیه سود آنها میبهادار امری مطلوب است زیرا باعث افزای

 . گیری آنها کاهش یابد بازار و اعداد ارقام ثابت بماند و در نتیجه ریسک تصمیم

ای تا حد  زیرا رشد بازار اوراق بهادار بیمه. گران اتکایی سنتی مطلوب نیست اما این شرایط برای بیمه

ها در  شود تا جایی که ممکن است این بیمه تکایی سنتی میهای ا زیادی سبب کاهش سودآوری بیمه

گران اتکایی  در این شرایط الزم است بیمه. روی کنند ها تا حد ورشکستگی پیش برخی از رشته

از جمله . رویه سودآوری خود جلوگیری کنند های مدیریتی خود را تغییر دهند تا از کاهش بی استراتژی

های  ها و قبول اتکایی رشته توانند به کارگیرند، کاهش هزینه ایی میگران اتک راهکارهایی که بیمه

طور که در نکته باال گفته شد، این موضوع سبب رونق  تر و با سودآوری بیشتر است که همان ریسک کم

 . های پرریسک و حوادث خاص شده است بیشتر اوراق بهادار رشته

ان بیشتتتری را جتتذ  گتتذار گیتتری، ستترمایه استتتانداردهای جدیتتد گتتزارش   .6

 جنوبی خواهد کرد کره

شود، به دلیل اجرای ارزشیابی  های مستقیمی که به صنعت بیمه کره جنوبی وارد می گذاری بیشتر سرمایه

 . باشد می( IFRS 17)گیری مالی  المللی گزارش بازار بیمه مسئولیت تحت استانداردهای بین

المللی حسابداری در اظهارنظر خود اعالم نمود  ، یکی از اعضای هیئت استانداردهای بین1سئو یونگ وو

نویس نهایی در ماه می سال میالدی  قرار است پیش. باشد می IFRS 17که این هئیت در حال تکمیل 

 . جاری انتشار یابد

مالی جدید، عملکرد گیری  المللی گزارش سئو در ادامه اظهار داشت که در غیاب استانداردهای بین

تواند به طور دقیقی با دیگر کشورها  های بیمه کره به دلیل عدم توافق با سیستم حسابداری، نمی شرکت

                                                                                                                                        
1. Seo Jung-Woo 

http://www.artemis.bm/blog/2017/04/03/ils-markets-maintain-aggressive-posture-at-renewals-willis-re/
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 .مقایسه شود

نمایند زیرا  های بیمه کره اجتناب می گذاری در شرکت گذاران خارجی از سرمایه بسیاری از سرمایه

گران این کشور قادر  را اتخاذ نماید، بیمه IFRS 17 در صورتی که کره. اطالعات، قابل مقایسه نیستند

های خود را بر اساس استانداردهای حسابداری مورد قبول جهانی تدوین و ارائه  خواهند بود گزارش

 .کنند

گران خارجی افزایش  گذاری در بخش بیمه داخلی توسط بیمه سئو اظهار امیدواری کرد که سرمایه

 .خواهد یافت

 .را کلیک نمایید اینجانبع خبر، برای دسترسی به م

 2112آوریل   انشورنس ایشا نیوز، :منبع

 :   نکته

از   ، اعم مختلف  کنندگان استفاده  به  مالی  اطالعات  ، ارائـه مالی  فرایند حسابداری  نهایی  محصول

  حسابداری  های گزارش  ، در قالب از واحد تجاری  خارج  کنندگان و استفاده  داخلی  کنندگان استفاده

از   خارج  کنندگان استفاده  اطالعاتی  نیازهای  تأمین  با هدف  که  حسابداری  های از گزارش  گروه  آن.  است

  ، بخش مالی  صورتهای. گیرد قرار می  مالی  گزارشگری  عمل  شود، در حیطه می  و ارائه  تهیه  واحد تجاری

 . دهد می  را تشکیل  مالی  فرایند گزارشگری  اصلی

  لحداق  مالی  صورتهای  این. باشـد می  با مقاصـد عمومی  مالی  ، صورتهـای مجموعـه  کاربـرد این  دامنـه

و   تهیـه  کنندگان از استفاده  وسیعی  طیف  اطالعاتی  مشترک  نیازهـای  رفع  راستـای و در  طور ساالنه به

  مالی  صورتهای جزء ، خـاص  با اهـداف  مالی  گزارشهـای  جملـه از  مالی  سایر گزارشهـای. شـود می  ارائـه

  به  متکی  ، تا آنجا که گزارشهایی چنین  و ارائه  ا تهیهب  مجموعه  این  مبانی  معهذا برخی. شود نمی  تلقی

واحد   حسابدهی  کننده منعکس  مالی  گزارشگری .دکن پیدا می  ، ارتباط است  مالی  فرایند حسابداری

و اتخاذ   مدیریت  مباشرت  وظیفه  ارزیابی  برای  رو مبنایی  این و از  است  آن  منابع  در قبال  تجاری

  ، به مالی  فرایند گزارشگری  اصلی  بخش  عنوان  به  مالی  صورتهای. آورد می  فراهم  اقتصادی  تصمیمات

واحد   مالی  پذیری و انعطاف  ، عملکرد مالی مالی  وضعیت  در ارزیابی  مختلف  کنندگان استفاده

 .رساند می  یاری  تجاری

 

http://insuranceasianews.com/topics/legal-regulatory/new-reporting-standards-to-bring-more-investors-to-koreas-insurance-sector/
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       کنند اندازی می راهنجیره بلوکی گران اتکائی طرح ز گران و بیمه مهبی  .2

آوری  گران اروپایی در حال بررسی اثربخشی فن ترین بیمه به همراه یک گروه از بزرگ 1ری سوئیس

   . در صنعت بیمه هستند 2بلوکی های رهیجزن

را با B3i 2نجیره بلوکی صنعت بیمه ز، طرحی با عنوان 6ری و زوریخ ، سوئیس5ری ، مونیخ4، آلیانز3اگان

رسانی بهتر به مشتریان و از طریق ارائه  به منظور خدمت 1شده آوری دفتر کل توزیع توان فنهدف بررسی 

نجیره بلوکی ماندگار زآوری  که فن در صورتی. ازی کردنداند تر راه تر و امن تر، مطلوب خدمات سریع

ه اتکائی و تواند بروکراسی اداری را به طور مطلوبی کاهش دهد، تحولی در قراردادهای بیم باشد، می

 .را بهبود ببخشد 9بیمه ایجاد نماید و جریان اطالعات و پول را تسریع نماید و در نهایت، قابلیت بازبینی

های دیجیتالی در میان افراد  های بلوکی، توان بالقوه وسیعی برای ایجاد قراردادها و تراکنش نجیرهز

کنندگان،  مطمئن در میان مشارکت د روابطبا ایجا. مختلف در فضایی امن، شفاف و قابل بازبینی دارد

پیگیری برای قراردادها ایجاد نماید،  نجیره بلوکی این توان را دارد تا فضایی خودکار و کاربردی و قابلز

این سبب کاهش حجم کار مدیریت . گردد ها در یک دفتر کل مشترک ذخیره می به طوری که تراکنش

 .گردد رارداد میچندین ذینفع به منظور اجرا و پیگیری ق

رسند که به روشی ثابت و  های بلوکی برای ذینفعان تنها زمانی به فعلیت کامل می نجیرهزآوری  فن

استانداردها اجرا   های بلوکی با کمترین نجیرهزها از طریق  ها و تراکنش دل دادهسازگار اجرا شوند و تبا

ریخ به منظور اجرای یک طرح آزمایشی توافق ری و زو ری، سوئیس بنابراین، اگان، آلیانز، مونیخ. شوند

با کاربرد  11گروهی در واگذاری بین 11در این طرح، به منظور دستیابی به اثبات مفهومی. اند نموده

با . گردد استفاده می 13های عددی ناشناس و داده 12نجیره بلوکی از اطالعات تراکنش ناشناسزآوری  فن

آوری زنجیره بلوکی برای تدوین  واهند نمود تا به بررسی فنسنجی، اعضای این طرح تالش خ این امکان
                                                                                                                                        
1. Swiss Re 

2. Blockchain 

3. Aegon 

4. Allianz 

5. Munich Re 

6. Zurich 
7. Blockchain Insurance Industry Initiative B3i 

8. Distributed ledger  

9. Auditability  

10. Proof-of-concept 

11. Inter-group retrocession  

12. Anonymized transaction information  

13. Anonymized quantitative data 
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 . وری بپردازند استانداردها و روندهایی برای کاربرد در سطح صنعت بیمه و افزایش بهره

: ، رئیس مدیریت بخش اموال و حوادث سوئیس ری در اظهارنظر خود اعالم کرد1جیسون ریچاردس

اکنون بر بیمه اثر  شود و هم تری به کار گرفته می وسیع آوری در سطح خدمات مالی پیش از همه، فن»

توانند به  های بلوکی می نجیرهزم که آیا ن تحوالت باشیم و ببینیخواهیم در قلب ای ما می. خواهد گذاشت

گذاری راهبردی، ما  با ایجاد مشارکت و سرمایه. عنوان کاتالیزوری بالقوه برای تغییر به کار گرفته شود

   «.کارهایی خلق نماییم ست با مشتریانمان، راهخواهیم توان

   .را کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به منبع خبر، 

  2112آوریل   سوئیس ری، :منبع

 :نکته

طور مستمر مقادیر زیادی از منابع خود را  های اقتصادی با امید کسب منفعت، به بنگاهها، صنایع و  ولتد

اهمیت فناوری اطالعات و اثرات آن . کنند های مرتبط به آن می صرف فناوری اطالعات و تکنولوژی

 شود غالباً گفته می. شود ها به طرزی چشمگیر افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می برای شرکت

 .هاست وری و کاهش هزینه ترین عامل افزایش بهره که فناوری اطالعات، مهم

و  آن های روزافزون در گذاری از سوی دیگر، کاربردهای متنوع و گسترده فناوری اطالعات و سرمایه

فناوری اطالعات، . کند، دغدغه اصلی مدیران است ها و جوامع ایجاد می ها، بنگاه تغییراتی که در سازمان

هایی را برای  ها و قابلیت ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت؛ فرصت برنامه: فرایندهای مدیریتی نظیر در

. ها دارد های مختلفی برای سازمان در سطوح مختلف، فناوری اطالعات کاربری. آورد وجود می مدیران به

امع نظیر تجارت نیز کاربردهای متعدد در سطوح جو... و MRS،DSS ،TPS از جمله این کاربردها

. الکترونیک، آموزش الکترونیک، بانکداری الکترونیک و دولت الکترونیک، شناخته شده است

ها  باعث شده است تا دنیای مجازی، اینترنت، اینترانت، اکسترانت، شبکه ارتباطات و اطالعات الکترونیک 

تأثیر قرار  وری جوامع را تحت هایی، بهره ها و نظام چنین سیستم. و نیز محصوالت دیگری شکل بگیرند

 .اند داده

 

 

                                                                                                                                        
1. Jason RIchards 

http://www.swissre.com/reinsurance/insurers_and_reinsurers_launch_blockchain_initiative.html

