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نگاهی آسیب شناسانه به نظارت بر توانگري مالی شرکت هاي 
 بیمه در ایران  با رویکرد تطبیقی

  1دکتر محمد صالح ترکستانی

  2قنبروند حمید

  3بغداد آبادي  علی دهقانیزاده

  چکیده 
بازار بیمه یکی از مهمترین بازارهاي مالی هر کشور محسوب می شود و رونق آن 

دیگر روي سکه، ورشکستگی شرکت . ر رشد و توسعه هر کشور داردسهم بسزایی د
سایر شرکت ها در صنایع می تواند اثرات مالی بر   هاي بیمه است که در مقایسه با

مشتریان این صنعت، و بر آحاد جامعه داشته باشد، به این دلیل که ورشکستگی 
گذاران و اشخاص شرکت بیمه، مساوي با در خطر افتادن موجودیت اقتصادي بیمه 

فلسفه نظارت . از این رو نظارت بر بازار بیمه امري مهم و ضروري است. ثالث است
بر کل بازار به معناي اعم آن و بر بازار بیمه به طور اخٌص، شناسایی نارسایی هاي 
مکانیزم بازار و تنظیم بازار به منظور برطرف نمودن این مشکالت براي جلوگیري از 

تا چندي پیش نظارت بر صنعت بیمه در ایران بطور عمده . است شکست آن بازار
بصورت تعرفه اي انجام می گرفت، اما با توسعه خصوصی سازي، محورهاي نظارت 

در این مقاله با بررسی سیر .  بیشتر بر روي مولفه هاي مالی تمرکز پیدا کرده است
ین فرآیند در کشور در ، به مطالعه تطبیقی ا تاریخی نظارت بر صنعت بیمه در ایران

، آمریکا و کشورهاي عضو سازمان  مقایسه با نظارت بر توانگري مالی در مناطق اروپا
سپس به بررسی آیین نامه نحوه محاسبه و  . توسعه و همکاري اقتصادي می پردازیم

و تاثیر آن بر رتبه  69نظارت بر توانگري مالی موسسات بیمه موسوم به آیین نامه 

                                                                                                
    (Email:torkestani@atu.ac.ir) عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی. 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه عالمه طباطبایی،نویسنده مسئول. 2

(Email:hamidghanbarvand@gmail.com) 
  شجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه عالمه طباطبایی و کارشناس فنی شرکت بیمه تعاوندان. 3

(Email: ali_dehghanizadeh@yahoo.com) 
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در آخر پیشنهاداتی جهت  .اي بیمه از حیث توانگري مالی پرداخته شدبندي شرکته
 .اصالح روند حاضر بر نظارت و توانگري مالی در کشور ارائه گردیده است

 صنعت بیمه   ،69آیین نامه  توانگري مالی، نظارت، :کلیديواژگان 
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