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55   بیمه و توسعه ملی همایش  بیستمینچکیده مقاالت 

  هاي مطرح  ساختار نظارت مالی بر صنعت بیمه و مدل
  در این حوزه 

   1دکتر سعید صحت
  2ریحانه عظیمی سجادي
  3ارشیا شهالیی

  چکیده
شرکت هاي بیمه و بیمه اتکایی تقویت بخشیدن به ثبات، شـفافیت  هدف از نظارت بر 

 و کارآمدي بازار بیمه است تا از این طریق از منافع طرفین قرارداد بیمه و افراد ذي نفع
نگاهی به تاریخچه تحوالت ساختار نظارتی در کشـورهاي مختلـف   . حمایت شود آن

 -مالی و تحـوالت اقتصـادي  نشان می دهد که پیشرفت هاي تکنولوژیک، بحران هاي 
سیاسی از موجبات اصلی تجدید نظر و تغییـر در سـاختار نظـام نظـارت، بـه خصـوص       

مطالعات بسیاري در حوزه نظارت مالی و مدل هاي مطلـوب ایـن   . نظارت مالی هستند
براي مثـال  در حـوزه ادبیـات نظـري بحـث سـاختار       . امر تاکنون صورت  گرفته است

در مقاله گودهارت، پروفسور مدرسـه اقتصـاد لنـدن، بـه     نظارتی یک مرجع کالسیک 
ابراهام و تیلـور نیـز در همـان    . تفصیل درباره ساختار نظارت سازمانی بحث شده است

یکـی از چـالش   . سال به بحث درمورد ادغام دستگاه نظـارتی از بعـد نظـري پرداختنـد    
تار نظـارتی  هاي مهمی که براي مقامات قانون گذار هر کشور خصوصاً در حوزه ساخ

در بخش مالی وجود دارد، گزینش ساختار نظارتی  مناسب، جایگاه نهاد ناظر و دامنه 
  .و حوزه شمول نظارت آن در قالب ساختار نظارت می باشد

نظارت، ساختار نظـارت، نظـارت مـالی، مـدل نظـارت یکپارچـه،       : واژگان کلیدي
  نظارت مبتنی بر هدف، نظارت دو جانبه

                                                                                                
  (Sehhat@yahoo.com)عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی  1
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد تهران مرکز و کارشناس بیمه هاي اموال بیمه ملت . 2

(Email:Reyhanehazimi30@gmail.com) 
    ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده ارشاد دماوند و کارشناس شرکت بیمه اتکایی امین دانشجوي کارشناسی. 3
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