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تامین مالی جبران خسارت یا کاهش ریسکروش های 

مالی می توان پیشگیری و یا جبران خسارات هر یک از ریسک ها، از روش های زیر برای تامین منابعبرای 
: استفاده کرد

جبران خسارات از طریق منابع عمومی •

جبران خسارت از طریق روش های سرمایه گذاری •

جبران خسارت از طریق تهاتر•

جبران خسارت از طریق اوراق مشارکت•

خشودگی کمک مالی برای بازسازی، حمایت از طریق ب)تسهیالت مستقیم و غیرمستقیم شهرداری•

...(عوارض، اضافه تراکم، مرغوب سازی و 
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تامین مالی جبران خسارت یا کاهش ریسکروش های 

بازرگانیبیمه های •

(یارانه از بودجه عمومی)بیمه های یارانه ای•

کپتیو و خود بیمه گری•

صندوق های حمایتی•

یارانه ای( وام)تسهیالت•

سایر تسهیالت بانکی•

سایر روش های جبران خسارت•
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طبیعیراهبردهای مدیریت مالی ریسک سوانح 

یک در تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از روش های موجود را باید برای مدیریت
بارتند ریسک مشخص به کار برد، چند عامل را باید در نظر گرفت؛ از جمله این عوامل ع

: از
بالقوهمیزان خسارت ( 1)
احتمال وقوع خسارت ( 2)
ار منابعی که در صورت وقوع خسارت، برای روبرو شدن با این خسارت در اختی( 3)

.  می باشند

نظر مزایا و هزینه های هر روش ارزیابی می شوند و سپس بر اساس اطالعات موجود و با در
.  گرفتن سیاست مدیریت ریسک، تصمیم گیری می شود

7



انتقال بیمه ای

کار  به رده ای بیمه به عنوان ابزاری کارآمد در راستای مدیریت ریسک باید به طور گست•
یک بیمه گر، تصمیم به انتقال ریسک از طریق بیمه باید از طریق انتخاب. گرفته شود

.  انجام مذاکرات و انتخاب یک بیمه نامه مناسب برای شرکت انجام گیرد
:شوداز طریق شش روش زیر باعث افزایش کارایی مدیریت ریسک میبیمه •
تخصیص ریسکبهبود -1
حفظ ثروت موجود-2
انباشت سرمایه جهت تامین منابع جبران خسارات-3
تجهیز منابع مالی-4
ایجاد حاکمیت -5
جذب وجوه عمومی-6
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(ابقاء یا پذیرش ریسک)نگهداری نزد خود 

یک تکنیک در مدیریت ( Residual  risk management)نگهداری نزد خود یا ابقای ریسک•
: می باشد و تحت شرایطی نظیرریسک باقیمانده

بیمه ناپذیر، ریسک های •
تنوع ریسک ها،  •
، حجم باالی سرمایه های در معرض خطر که خارج از توانگری شرکت های بیمه است•
فقدان منابع الزم برای انتقال ریسک، •

ه یک ریسک به  به شرطی که ریسک ها به طور آگاهانه ارزیابی شده باشند، ممکن است تصمیم گرفته شود ک
:شود؛ در این شرایط سازمان ها موظف هستند( ابقاء)طور ارادی نزد خود نگهداری 

صمیم اتخاذ  به دنبال اندوختن ذخایر مالی باشند و برنامه و روش اجرایی مناسبی به منظور اجرای این ت-الف
. شود

ائه دهند  روش پیشگیری از وقوع خسارت و یا اجتناب از خسارت برای مدیریت ریسک های مورد نظر ار-ب
. و باید برنامه پیشگیری از خسارت مناسب به درستی طراحی و اجرا شود 9



انتقال بیمه ای

گاهانهناآابقایواستریسکآگاهانهابقایبرایفقطروشاینکهاستتوجهقابل•
رخگامیهنریسک(ناآگاهانه)ارادیغیرابقای.نیستبحثاینمشمولریسکنگهداری

یافردحالت،ایندرکه،(نشودشناسایی)نشوددادهتشخیصموجود،ریسککهمی دهد
نگهداریخودنزدراسرمایه هاخسارتریسکارادیغیروسهویصورتبهسازمان
.می کند

ونادرستاتتصمیمآنمدیریتبرایاماشوددادهتشخیصریسککهحالتیدر:تبصره•
آنمقامباالترینمتوجهآنمسوولیتواستشدهابقاءریسکنیزشوداتخاذنامناسب
.استدستگاه
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برنامه ریزی مالی برای پیشگیری و بهسازی

رفیت برنامه ریزی مطلوب مالی در جهت کاهش ریسک، تنوع بخشی و استفاده از همه ظ•

.های فوق است

سارت برنامه ریزی مبتنی بر راهبردهای فوق در راستای اجتناب، کنترل و جبران خ•

:اقتصادی باید دو رویکرد زیر را تواما در نظر بگیرند

(سخت افزاری)رویکرد مهندسی •

(نرم افزاری)رویکرد رفتار انسانی •

11



تضمین های صنعت بیمه و صندوق های حمایتی

اصولوسوابقبیمه گر،موسساتوصندوق هاتوسطشدهارائهتضمین هایبهمربوطمحاسبات-1

تعیینمرکزیمهبینظیرمتولیدستگاههایتوسطشدهتهیهمقرراتبابایدحساب هاانتقالبهمرتبط

.گردد

بقطبایدمشارکتبهمربوطاصولوصندوقسویازداده شدهضمانت هایاجرایاصولوروش ها-2

.شودتعیینکند،میتعیینبیمهاصولطبقمرکزیبیمهکهاصولی
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برنامه های پیشنهادی برای توسعه بیمه سوانح طبیعی

داری پایدار و  افزایش تعداد و توزیع بیمه گذاران در راستای استاندارد سازی و عدم تمرکز ریسک به منظور بهره بر•

درازمدت از سیستم بیمه سوانح

سالیانه نرخ بیمه سوانح طبیعی درصدی برنامه ریزی جهت افزایش •

طراحی یک نظام درجه بندی کیفیت در فرآیند ساخت ساختمان ها و زیرساخت ها  توسط صنعت بیمه•

سازه های مقاوم تر، استفاده از مصالح با کیفیت تر، ساخت)استفاده از مشوق های بیمه ای برای کاهش ریسک ساختمان ها•

...(استفاده از تکنولوژی های روز و 

نی، تدوین راهکارهای الزم برای ایجاد ارزش افزوده در ساختمان های با ایمنی باالتر با توسعه شناسنامه  های ف•

سازوکارهای بازار امالک و صنعت بیمه

13



www.iiees.ac.ir

تجربه کشورهای منتخب



نیوزلند

، رودخانه ها (ه هادریاچ)کشور نیوزلند به خاطر منابع طبیعی از جمله آتشفشان ها، آبفشان ها، یخچال ها، آبدره ها •

.استو پوشش گیاهی فراوان، مورد توجه 

2019تا 2000سوانح طبیعی کشور نیوزلند طی بازه زمانی 
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***خسارات مالی**کل آسیب دیده ها*کل کشته شدگانتعداد وقوعنوع بالیا

11510350713.500سیل
75104062.100طوفان
518461573728.450.000زلزله

1010بیماری واگیر
100200.000تغییرات شدید دما

100823.000یخشکسال
2019پایگاه داده فجایع بین المللی،: منبع

بر اساس تعریف پایگاه داده فجایع بین المللی، کل کشته شده ها از مجموع کشته شده ها و مفقودین به دست می آید* 
.منظور از کل آسیب دیده ها مجموع مجروحین  و بی خانمان ها  و آسیب دیده ها  می باشد**

.خسارات مالی برحسب هزار دالر امریکا می باشد*** 



نیوزلند

Earthquake)نیوزلندکمیسیون زلزله •  C ommission of New Zealand) برای  1945در سال

مان ها بعد از سازمان دهی مشکالت به وجود آمده بعد از وقوع زلزله و به دلیل پایین بودن سرعت بازسازی ساخت

.، تأسیس شد1942و ولینگتون در سال 1931زلزله ناپیر در سال 

نامه بودند و بیشتر با توجه به این که خرید پوشش زلزله در آن زمان اختیاری بود لذا اکثر افراد فاقد بیمه.•

رخ داد که مبلغ زلزله ای در اینانگاهوا1968در سال . ساختمان ها به دلیل عدم کفایت مالی صاحبان، تعمیر نشدند

شد که در برای هزینه های بازسازی محل پرداخت« کمیسیون خسارت های جنگ و زلزله»میلیون دالر توسط 2.4

در . لب نمودآن زمان مبلغ زیادی بود و این امر رفته رفته توجه شهروندان را به اهمیت عملکرد این کمیسیون ج

بیعی شکل  طسوانحشد و صندوق « کمیسیون خسارت های جنگ و زلزله»جایگزین « کمیسیون زلزله»1993سال 

.گرفت
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نیوزلند

آگاهی عمومی مردم نیوزیلند نسبت به خطر زلزله آگاه هستند، لذا نفوذ بیمه در این کشور باال است و این•

. مدیون آموزش ارائه شده از سوی کمیسیون زلزله در این کشور است

هزار دالر 20هزار دالر و برای وسایل تا سقف 100بیمه برای ساختمان تا سقف در آخرین مصوبه پوشش •

تعیین گردید، حق بیمه درهزار 1/5نامه یکساله به میزان با توجه به اینکه حق بیمه زلزله برای بیمه. تعیین شد

.   دالر مشخص گردید30دالر و حق بیمه وسایل 150ساختمان 
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امریکا

بیمه زلزله کالیفرنیا•

National Flood Insurance)برنامه ملی بیمه سیل •  Program (NFIP ))

18



کالیفرنیابیمه زلزله 

.  استکالیفرنیا یکی از اولین ارائه دهندگان بیمه زلزله •

زلزله نوتریج در سال . داددر کالیفرنیا رخ1994های صنعت بیمه در سال ترین زلزلهاین وجود یکی از پرهزینهبا •

.  دالر آن تحت پوشش بیمه بوده استمیلیارد 12/5میلیارد دالر تحمیل کرد که که 20خسارتی بالغ بر 1994

سال گذشته 30های دریافتی در طول بیمهکه صنعت بیمه در این حادثه پرداخت نمود، بیش از کل حقخسارتی •

. پیش از آن بوده است

که محدود یها مشکالتی بوجود آید به طوراین هزینه سنگین باعث شد در ارائه بیمه توسط شرکتتحمیل •

های بیمه توسط شرکت1996کردن بیمه زلزله، افزایش نرخ بیمه، افزایش کاستنی از جمله موارد بود که تا سال 

.  جهت جلوگیری از تکرار تجربه زلزله نورثریج اعمال گردید
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بیمه زلزله کالیفرنیا

.گرفتندپیشدرراگامدوقانونگذارانبحراناینازگذرمنظوربه•
.شدندکونیمسمنازلمالکانبیمهفروشباهمزمانزلزلهبیمهارائهبهموظفبیمههایشرکتقانوناًاول،گامدر•

مسکونیواحدهایگرانبیمهکهزلزلهنامهبیمهحداقلکهنمودندتعیینقانونگذاران،1995سالدرکاراینبرای
کمینهنامهبیمهوانعنبهنامهبیمهاین.استاموالبهخسارتقبالدرطبیعیسوانحنامهبیمهنمایند،پیشنهادباید

درکونیمسواحدهایگذارانبیمهازیکهربهبایدونمایدمیارائهرااستانداردپوششحداقلکهشدشناخته
.شودارائهایالت

C)کالیفرنیازلزلهگرانبیمهدوم،گامدر• EA)مالیتأمین.گردیدتأسیس1996سالدرراC EAصورتبه
برابردرنیاکالیفرساکنینحمایتبرایکمک کنندهنقشواستعمومیصورتبهآنمدیریتوخصوصی

.داردزلزله
ایناگرچه.ودشمیمحسوبجهاندرزلزلهخطرگرانبیمهبزگترینازیکیکالیفرنیازلزلهگرانبیمه،امروزه•

اماداردزلهزلبیمهنفوذپذیریافزایشدرسعیزلزلهخطربهعمومیآگاهیافزایشوآموزشطریقازسازمان
منطقهدررخدادهزلزلهآخرینبهنامهبیمهخریدبهاقدامکهدهدمینشانشدهصادرهاینامهبیمهآماربررسی
.داردبستگی
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بیمه زلزله کالیفرنیا

نامه و مقادیر سرمایه بیمه شدهتغییرات شرایط بیمه•

21

پوشش
19951999201220152018

شرایط بیمه نامه
پوشش کاملپوشش کاملپوشش کاملپوشش کاملپوشش کاملساختمان
%25، %20، %5%25، %20، %5%15و % 10%15و 10%%15کاستنی

دالر200،000تا دالر200،000تا دالر100،000تا دالر100،000تا دالر5،000اموال شخصی

عدم النفع
بدون کاستنی

دالر100،000تا دالر100،000تا دالر25،000تا دالر15،000تا دالر1،500

تعمیرات اضطراری
اموال تحت پوشش،% 5

دارای کاستنی
اموال تحت پوشش،% 5

دارای کاستنی

اموال تحت پوشش،% 5
دالر خسارت  1،500برای 

وداولیه، کاستنی اعمال نمی ش

اموال تحت پوشش،% 5
دالر خسارت  1،500برای 

وداولیه، کاستنی اعمال نمی ش

اموال تحت پوشش،% 5
دالر 1،500برای 

خسارت اولیه، کاستنی 
اعمال نمی شود

بازدید -%5نداردتخفیف CEA5% 20تا %20تا%

.دالر است724نامه، بیمهبیمه ساالنه زلزله در کالیفرنیا برای یک متوسط حق2018در سال گزارشات، طبق 



بیمه زلزله کالیفرنیا

22

CEA تعداد بیمه نامه زلزله

ارزیابی صنعت پس از
زلزله

میلیارد دالر1.656

میلیون دالر690.3درآمد اوراق قرضه

یمه  ب)الیه انتقال ریسک 
(اتکایی

میلیارد دالر8.1

میلیارد دالرCEA5.7سرمایه 

CEAساختار پرداخت خسارت
2018در سال  

یک الیه درآمد اوراق قرضه به منظور فراهم نمودن 
. نظر گرفته شده استدر ظرفیت پرداخت خسارت اضافی 



ژاپن

وهمکاریباخصوصیبخشتوسطزلزلهبیمهطرحاقدامات،1966سالدرنیگاتازلزلهازپسژاپندر•

ژاپناتکاییبیمهتاسیسو1966سالدرزلزلهقانونتدوینبههمکاریاین.گردیدشروعدولتحمایت

.شدمنجر

مدت،بلندهاینامهبیمهفروشنظر،موردبیمهسقفپوشش،تحتخطراتمانندمسائلیگذشتهسال55در•

بیمهدرهکاستمهمیتغییراتومواردجملهازاتکاییبیمهوبیمهحقتعییندرسازیمقاومنمودنلحاظ

.استگردیدهلحاظزلزله

.داردهدهعبررابیمهشرکتهایودولتخود،بینریسکتقسیموظیفهژاپن،اتکاییبیمهشرکت•
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ژاپن

24

موقعیت    جغرافیایی  
نوع سازه

123

تفاده  اسبامحکم سازی )ساختمان های ممتاز 
(از بتن

(در هزار)0.65
(در هزار)1.18(در هزار)0.65

(در هزار)0.84
(در هزار)1.36
(در هزار)2.02

(در هزار)1.06(به عنوان مثال چوبی)2سازه های درجه 
(در هزار)2.44(در هزار)1.3

(در هزار)1.65
(در هزار)2.79
(در هزار)3.26

(در هزار)0.84ساختمان های چوبی مقاوم سازی شده
(در هزار)1.53(در هزار)0.84

(در هزار)1.09
(در هزار)1.76
(در هزار)2.62

2019ریسک تا تعرفه بیمه زلزله  ژاپن به تفکیک فاکتورهای 

Bساختمان های دسته Aساختمان های دسته پهنه

1پهنه 
2پهنه 
3پهنه 

0.71
1.07
2.50

1.16
1.98
3.89



ژاپن

نرخ تخفیف
تخفیف بر اساس سال ساخت•

.ساخته شده اند1981ژانویه 1تخفیف برای ساختمان هایی که بعد از % 10
تخفیف بر اساس مقاومت لرزه اینرخ •

تخفیف% 50: 3ساختمان های دسته •
تخفیف% 30: 2ساختمان های دسته •
تخفیف% 10: 1ساختمان های دسته •
تخفیف برای ساختمان های دارای جداگر لرزه ای% 50•
لرزه ایتخفیف در صورت ارزیابی مقاومت % 10•
.نرخ تخفیف قابل جمع نمی باشد: نکته•



ژاپن
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تایوان

ایبرپیشازبیشزلزلهبیمهشدویرانطورکاملبهخانههزارهادهکهزمانیچیچی1999زلزلهازپس•
.یافتاهمیتمالکان

نهاآازدرصدیکتنهااماداشتند،قرارسوزیآتشبیمهپوششتحتهاخانهدرصد50حدوددراگرچه•
.ودندبکردهخریداریبودسوزیآتشبیمهاضافیهایپوششجزءکهرازلزلهبیمهاختیاریپوشش

انجاممردممالوجانبهواردههایخسارتکاهشجهتراایعمدههایفعالیتتایواندولت2002سالدر•
.کردتأسیستایواندررامسکونیمنازلزلزلهبیمهمؤسسهراستاایندروداد

اینکهیافتافزایشدرصد15/44به2005سالدردرصد5/99اززلزلهبیمهنفوذضریب2004سالپایاندر•
.بودکالیفرنیادرصد25وژاپندرصد15معادلمقدار

قسطیصورتهبکهنوهایساختمانکلیهکهاستاینسوزیآتشبیمهوزلزلهبیمهبینتفاوتبارزترین•
واضافیوششپیکعنوانبهتنهازلزلهبیمهدرحالیکهباشندمیسوزیآتشبیمه نامهدارایاندشدهخریداری

کهدرصورتیتوسعهدرحالکشورهایازبسیاریدرحتی.شودمیارائهسوزیآتشبیمه نامهازاختیاری
.کنندمیامتناعبیمه نامهاینخریدازنشوداعمالاجباریهیچگونهزلزلهبیمهبرای

.استهزاردر1/22بیمهحقنرخ•



چین

C)چینطبیعیسوانحبیمهصندوق»عنوانتحتسوانحملیبیمهدولتچین،در• C IP)»با
.استکردهایجادراغرامتپرداختدرآنبهکمکوبیمهصنعتظرفیتبهتوجه

آغازبیستمرنقازقبلاززلزلهبیمهزمینهدرراخودفعالیتکهکشورهاییازبسیاریبرعکس•
وقویپشتوانهفقداندلیلبه.کردفعالیتبهشروع1980سالازقبلچیندرزلزلهبیمهکردند

.شدمتوقفچیندر1996سالدرزلزلهبیمهطرحدیگردالیلبسیاری

ایهکمکودولتهایسرمایهوسیلهبهتوجهیقابلمقداربههاخسارتبازسازیبعدبهآناز•
.گرفتقرارحمایتتحتمردمی

28



چین

دربارناولیبرایزلزلهحوادثازناشیهایخسارتکاهشهمچنینومحافظتبرایقانونیچینکشوردر•
.شدبتصویملیسطحدرزلزلههایآسیببرایجامعهایتالشباچینمردمیانجمنوسیلهبه1997سال
ایجادهبتشویقراتجاریبیمههایشرکتکهآمدبوجودزلزلهبیمهمورددر1997سالقانوندرالحاقیهیک

.گیردانجامدولتسویازحمایتیهیچگونهاینکهبدوننمودچیندرایبرنامه

حتتچیندررازلزلهبیمهبرنامهکهکردملزمرادولتشداضافهزلزلهبیمهبهویژهصورتبهکهبخشیک•
.شدتصویبهاییالحاقیهچینمردمیانجمنازایکمیتهوسیلهبه2008سالپایاندر.دهدقرارمالیحمایت

.ردیدگارائهشهریوروستاییمسکونیهایساختمانبرایزلزلهرسمیبیمهاولین2016سالدرنهایتدر
.کردارائهرابولققابلومنطقیهایپوششبامستقلزلزلهبیمهاولینچیناتکاییبیمه2018سالدرهمچنین
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ترکیه

تصمیمترکیهدولت،(1998سالژوئن27)آداناجیهانزلزلهو(1998سالمه22و21)سیاهدریایدرآبطغیاندنبالبه•

چارچوبدر.یدنماپیدادولتبودجهازخارجطبیعیبالیایوقوعازناشیمستقیمهایهزینهجبرانبرایراهاییروشگرفت

داریزانهخهمکاریباطبیعیبالهایبیمهتوسعههدفباایپروژهبود،شدهگرفته(جهانیبانک)IBRDازکهاعتباری

.شدآغازترکیهکشور

برایانونقوضعبهتاداشتآنبرراترکیهدولتطبیعیحوادثازناشیجانیخسارت هایالبتهومالیزیان هایجبران•

یریپیشگبه منظورترکیهزلزلهاجباریبیمه587قانون.بپردازدمسکونیمنازلبهواردهزیان هایجبرانجهتزلزلهبیمهاجرای

.استوضع شدهآمده،وجودبهزیان هایجبرانبرایمقدماتتهیهوطبیعیمخاطراتعواقباز

صندوق»وشداجباریمسکونیمنازلزلزلهبیمهخریدگردید؛اجرا2000سالاواخرازکه587قانونبامرتبطمقرراتطبق•

ازماه9ذشتگازپس.شدتأسیسمردم،بهبیمه نامهاینعرضهجهتعمومینهادیصورتبه«ترکیهطبیعیحوادثبیمه

TCتأسیس، IPکردزلزلهبیمهپوششعرضهبهشروع. 30



ترکیه

•TC IPمدونریزیبرنامهبااستتوانستهایبیمهسیستماین.برشمرددنیادرزلزلهبیمهموفقهایبرنامهازیکیتوانمیرا

وساختبهبودوکمکزلزله،ریسکازعمومیاطالعاتافزایشوبخشیدنآگاهیافزایشریسک،هایمدلارائهباو

.شودشناختهبیمهصنعتدرمعتبربرندیکعنوانبهالمللیبینهایسازمانازمالیهایحمایتوسازها
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استرالیا

برابردرابیبازیوامدادرسانیسازمانطبیعی،مخاطراتزیادبسیارخساراتبهتوجهبااسترالیادولت•
نکردفراهمدرتسهیلوایالت هابرواردخساراتفشارکاهشهدفبارا(NDRRA)طبیعیسوانح
.کردتأسیسسوانحبرابردردیدهآسیبجوامعبهاولیههایکمک

موردکهاردیمو.استگرفتهقراربررسیموردزیادیموارددراخیرسالهایدرطبیعیسوانحبیمهبحث•
:گیرندمیقرار(همپوشانیدارایحدودیتاو)دستهدودرگرفته اندقراربررسی

وآنکمبودیاوهبیمازاستقبالعدمدالیلطبیعی،سوانحبیمهبودنصرفهبهمقرونوبودندسترسدر•
.بازاردرمداخالتسایریادولتیارانهمدیریتبامرتبطپیشنهادهای

ادعا هایبهرسیدگینحوهشاملموارداین.بیمهبازارهایعملکردوبیمه گرانرفتاربهمربوطمسائل•
سوانحبیمهذاریگقیمتمشروعیتوبیمه نامهاستثنائاتبیمه،آیین نامهاثربخشیوسوانحبهمربوط
.می باشدمناطقازبرخیدر(رقابتسطحجملهاز)طبیعی
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اروپا
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معرفی اختصاری 
نمایشی مدل هاو 



اروپا

34

اروپامدل بیمه سوانح مورد استفاده در تعدادی از کشور های 



آمریکای جنوبی

رد تا خود را کلمبیا، شیلی، مکزیک و پرو کمک ک-بانک جهانی به کشورهای اتحادیه اقیانوس آرام •
ابل وزرای اقتصاد و دارایی این چهار کشور با توجه به پیامدهای مالی ق .در برابر ریسک زلزله بیمه کنند

ا هدف برطرف کردن  توجهی که ممکن است زلزله برای اقتصاد یک کشور داشته باشد، تصمیم گرفتند ب
أمین مالی آنها، با  این ریسک از طریق افزایش مقاومت کشورها در برابر سوانح طبیعی و افزایش توانایی ت

.یکدیگر مشارکت کنند
سرمایه منتقل هنگامی که کشورهای اتحادیه اقیانوس آرام تصمیم گرفتند ریسک سوانح را به بازارهای•

صادهای نوظهور  اقتکنند، آنها از بانک جهانی به عنوان ارائه دهنده اصلی بیمه ریسک سوانح طبیعی برای 
صی و تسهیل در  بانک جهانی با ارائه کمک های فنی تخص. و در حال توسعه، درخواست پشتیبانی کردند

.ه ارائه دادانجام معامالت بازار سرمایه، پشتیبانی نهایی را برای به نتیجه رساندن این روند پیچید
ین کشور  های  اتحادیه اقیانوس آرام یک برنامه منطقه ای است که از طریق ایجاد یک ائتالف اقتصادی ب•

ر در امتداد بخش این چهار کشو. شیلی، کلمبیا، مکزیک و پرو باعث رشد و توسعه متقابل اعضا می شود
ی مستعد واقع شده اند و به همراه سایر سوانح طبیع( حلقه آتش)غربی زون لرزه ای فعال اقیانوس آرام 

.هستندزلزله  35



آمریکای جنوبی

مالی پروژهاهداف 
ی به اهداف ، کشورهای اتحادیه اقیانوس آرام تصمیم گرفتند برای دستیاب2016در سال •

:مالی مشترک زیر از اوراق بهادار بیمه سوانح استفاده کنند
افزایش گسترش گزینه های تأمین مالی ریسک زلزله فراتر از محدوده بودجه و بدون•

بدهی های مستقل
ایهدسترسی به تأمین مالی سریع و با هزینه مناسب از بازارهای بین المللی سرم•
بتنی بر بازارایجاد ظرفیت فنی برای دولت ها در راستای استفاده از ابزار انتقال ریسک م•

36



آمریکای جنوبی
بهادار بیمه ایاوراق 

بیعی فراهم  اوراق بهادار بیمه ای یک ابزار مالی است که پوشش بیمه ای را در برابر ضرر و زیان ناشی از سوانح ط•
.می کند

راین به دولتها کمک  سیستم اوراق بهادار بیمه ای، ریسک سوانح طبیعی را به بازارهای سرمایه منتقل می کند و بناب•
بودجه را کاهش  می کند تا نوسانات مالی را مدیریت کنند، بودجه ها را تثبیت کرده و نیاز به ایجاد ذخایر بزرگ

.می دهد
خت خسارات  اوراق بهادار با روشی مشابه بیمه کار می کند، وقتی یک سانحه با یک شدت مشخص رخ داد، پردا•

رزیابی با این سازوکار، نیاز به ا(. مثالً زلزله با یک بزرگای مشخص)را تا یک اندازه مشخص انجام می دهد 
ریع پس از سیستم اوراق بهادار بیمه ای نقدینگی س. برطرف شده است( که فرایندی وقت گیر است)خسارت 

به  . ازدسانحه را برای دولت فراهم می کند و از این طریق می تواند امکان جبران سریع خسارات را ممکن می س
.تیار خواهند بوداین ترتیب خدمات و اعتبارات الزم تا زمانی تأمین و در دسترس قرار گرفتن منابع اضافی در اخ

وط سازوکار اوراق بهادار بیمه ای می تواند به عنوان مکمل های مهم صندوق های اضطراری، ذخایر بودجه، خط•
ند، در نظر گرفته اعتباری احتمالی و سایر ابزارهای مالی که دولتها در برابر سوانح طبیعی از آنها استفاده می کن

37.شود



آمریکای جنوبی
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ساختار ساختار تبادالت مالی برای اوراق بهادار کشورهای امریکای جنوبی



آمریکای جنوبی
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خالصه ای از ساختار معامله بین بانک جهانی و کشور های اتحادیه اقیانوس آرام 



ایران

در واقع . ، مدیریت و مسئولیت بازسازی پس از سوانح طبیعی به عهده دولت بوده است1371در ایران تا سال •

های  شاخص1371با این وجود در سال . مشارکت مردم در تامین مالی بازسازی بسیار کم و اندک بوده است

ها و کیفیت انها، برای انواع ساختمای برای نرخ بیمه زلزله بر حسب سطح خطر زلزله در سطح شهرستانپایه

.  ساخت و ساز ارائه گردید

ارد شده به خسارت های وبروز، پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی است و در صورت سوانح طبیعی از بیمه •

.  ساختمان و اموال و دارایی های موجود در آن را تحت پوشش قرار می دهد
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مقایسه با سایر کشورها
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شرکت های بیمهسهم
درصد

شرکت های بیمهسهم
میلیارد تومان

میزان خسارات
میلیارد تومان

زلزله

0.2% 6 4500-3000 زلزله بم

2.2% 25 1079 ورزقان-زلزله اهر

2.2% 200 11000-8000 زلزله سرپل ذهاب

شرکت های بیمهسهم
درصد

شرکت ها و سهم
صندوق بیمه
میلیارد دالر

میزان خسارات
میلیارد دالر

زلزله

88% 4.45 5.08 2011 Christchurch earthquake

14.5% 34 235 2011 Tōhoku earthquake and 
tsunami

.میلیاردتومان بود1600کمک های بالعوض دولت در زلزله سرپل ذهاب حدود 



بیمه زلزله در ایراننقایص 
کند؛های زلزله که در راستای پیشگیری فعالیت نمینقش کلیدی دولت در جبران خسارت•
مستقل نبودن بیمه زلزله؛•
های گذشته؛های خسارات زلزلهعدم گردآوری دقیق داده•
ها در مناطق غیر شهری؛وقوع اکثر زلزله•
ها؛فواصل زمانی زیاد زلزله•
های مالی؛حجم بسیار زیاد خسارت•
؛(بعد از زلزله بیشتر تمایل به مقاوم سازی یا بیمه زلزله است)احساسی با موضوع بیمه زلزله برخورد •
عدم مطالعات تفکیکی با توجه به یکسان نبودن ریسک در همه نقاط کشور، استان و حتی یک شهرستان؛•
زله قابل توجه  های ناشی از زلبا توجه به اینکه خسارت)ای های مختلف بیمههای زلزله بین شرکتنامهعدم توزیع مناسب بیمه•

؛(قرار گیردای مختلف تحت پوششهای بیمهها توسط شرکتها بایستی به نحوی باشد که ساختمانباشد لذا سیاستمی
های زلزله ساختمان در بازار بیمه کشور؛نامهعدم وجود تنوع بیمه•
های الزم؛نقش بیمه در مراحل ساخت و کنترلعدم •
ریب نفوذ پایین بیمه ها و ضهای بزرگ با پتانسیل خسارات باال به علت تحریمهای اتکایی بین المللی مناسب در زلزلهنبود بیمه•

زلزله
42



مطالعات ریسک و تعیین نرخ بیمه زلزله ایران

43

های مسکونی بناییتوزیع مکانی مساحت زیربنای ساختمان
تمان  توزیع مکانی نرخ حق بیمه خالص برای پوشش کامل زلزله برای ساخ

های مسکونی بنایی 



مطالعات ریسک و تعیین نرخ بیمه زلزله ایران
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اطالعات بر حسب نقطه-صفحه اصلی سامانه بیمه



مطالعات ریسک و تعیین نرخ بیمه زلزله ایران
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اطالعات بر حسب استان و شهرستان-صفحه اصلی سامانه بیمه



با تشکر


