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نقش گزارش ها و اطالعات مالی در نظارت بر عملکرد 
  هاي بیمه شرکت

  1معصوم ضمیري
  2فرامرز روحانی

  چکیده
مراد قانونگذار از تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایـران ، نظـارت بـر عملکـرد     

مه گذاران ، بیمـه شـدگان و صـاحبان حقـوق     شرکت هاي بیمه به منظور حمایت از بی
در قسـمت دوم قـانون   . ها، همچنین اعمال نظارت دولت بر این فعالیت بـوده اسـت  آن

ارشاد و هدایت ونظارت بر مؤسسات بیمـه و   "تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري 
 حمایت از آن ها در جهت حفظ سالمت بازار بیمه و تنظیم امـور نماینـدگی و داللـی   

نیـز از   "هاي مکارانه و ناسالمبیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیري از  رقابت
. جمله وظایف و اختیارات بیمه مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران تعیـین شـده اسـت       

همچنین نظارت و کنترل مقررات مربـوط بـه تأسـیس، صـدور پروانـه، ابطـال پروانـه،        
ت و ادغـام مؤسسـات بیمـه ، بـه بیمـه مرکـزي       انحالل  و ورشکستگی و انتقـال عملیـا  

با تصـویب قـانون تأسـیس مؤسسـات بیمـه      . جمهوري اسالمی ایران واگذار شده است
شـرکت دولتـی در کمتـر از یـک      4تعداد مؤسسات بیمـه از   1380غیر دولتی در سال 

شرکت بیمه افزایش یافت که این رشد قابل توجه، نیاز به نظارت بر  26دهه به بیش از 
  .ملکرد شرکت هاي بیمه نسبت به قبل را دو چندان نموده استع

عمده نظارت بیمه مرکزي در سال هاي قبل به نظارت تعرفه اي محدود مـی شـد و بـه    
سبب ملی شدن و متعاقب آن دولتی شدن مؤسسات بیمه، نظارت بر تأسیس مؤسسات 

اندازي تعداد  لیکن با تأسیس و راه.جدید بیمه و مراحل بعدي آن موضوعیت نداشت 
ها از مرحله قبل از تأسیس تـا پـس   زیادي مؤسسه بیمه ، اهمیت نظارت بر عملکرد آن

                                                                                                
  رعامل بیمه پاسارگادمدی .1
   معاون مدیر عامل بیمه پاسارگاد. 2
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هـاي اخیـر   در سـال . از شروع فعالیت ، از وظایف مهم بیمه مرکزي محسوب می شود
بیمه مرکزي به منظور ایجاد رقابت در صنعت بیمه ، با آزاد سازي نرخ و شرایط انـواع  

بـا ایـن روش   . اي  اقدام نموده استبه کم رنگ کردن نظارت تعرفه ها، نسبتنامهبیمه
در ایـن  . بیش از گذشته از اهمیت ویژه اي برخـوردار مـی شـود    "نظارت مالی"لزوماً 

هـا و اطالعـات مـالی در نظـارت بـر عملکـرد       نقـش گـزارش  "مقاله سعی شـده اسـت   
  .ر گیرددر مقاطع مختلف نظارت مورد بحث و بررسی قرا "هاي بیمهشرکت
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