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راصولمحاسباتفنیبیمه

پیشگفتار
علیرغمرشدوتوسعۀ دانشمحاسباتفنیبیمه دردنیا ،متأسفانهاینرشتۀ علمیدرکشورما

اینتوسعهنیافتگی،نبودکتابهاییاستکهبهزبان

چندانتوسعهنیافتهاست.یکیازدالیلعمدۀ
ساده نوشته شده باشند و در عین حال مسائل اصلی و بنیادی را پوشش دهند تا زمینۀ آشنایی
دانشجویانرابااینحوزهفراهمآورند .
کارشناسیارشدمدیریتمالیودانشجویانترمهای

کتابحاضربرایدانشجویانترمهایآخردورۀ
اولمقطعدکترایمدیریتمالیکهبهمباحثریسکومحاسباتفنیبیمه عالقهمندند نوشتهشده
برای آشناییبامباحثاصلیمحاسباتفنی
است.هدفاصلیازنوشتنکتابفراهمآوردنمقدمهای 
است .
ویژهمباحثمدلسازیخسارتومحاسبۀاحتمالورشکستگی 

بیمه 
وبه
اولیهدارند.البتههرجاکهالزم
آشنایی 

کهمطالعهکنندگاناینکتاببامباحثبیمهای
فرضشده 
بودهاستاصطالحاتومفاهیمتشریحشدهاند.ازسویدیگرالزماستکهخوانندگاندانشاحتمالرا
درحدکتابهایمعتبرآمارریاضینظیرکتابشلدونراسویاکتابجانفروندبدانند.بهطورخاص
الزماستکهدانشجویانبامباحثتئوریتوزیعهاآشناباشندونحوۀکارباتوابعمولدرابدانند.دانش
اندکیازفرایندهایتصادفیمیتواندبهفهمبهترکمککند؛ هرچندضرورینیست.همچنینآشنایی
بعضیمواردچارهسازخواهد
بامباحثاعدادمختلط،سریهایتیلورومکلورنوتبدیلهایفوریهدر 
بعضی جاهارویههایبازگشتیتشریحوبهکارگرفتهشدهاندودرکواقعیاین
بهدلیلاینکه در 

بود.
رویهها فقط با بهکارگیری آنها به دست میآید ،الزم است که دانشجویان آماده باشند تا برخی
وبهکمکآنهامثالهاوتمرینهاراحلکنند .

کرده
برنامههایکامپیوتریکوچکرانوشتهواجرا 

مهمترینویژگیهایاینکتابرامیتوانبهاینشرحبیانکرد :

 ادغامتئوریوکاربرد:اگرچهدراینکتابمفاهیمتئوریکهرجاکهالزمبودهاستبهتفصیل
شده کهاینمفاهیمتئوریهمراهبامثالهایملموسبیمهایبیانو
بیانشدهاند ،اماهموارهسعی 
بهخوبیدرککنند.
اثباتشوندتادانشجویانکاربردمباحثتئوریکیراکهمیخوانند 
برای فهمبهتردانشجویانوآشناییآنهابا
 ارائۀ اثباتفرمولهادرکنارتأکیدبردرکمطالب :
شده تا جایی که ممکن است اثبات
نحوۀ استنباط ریاضی در مباحث محاسبات فنی بیمه ،سعی  
فرمولهابیانشود.اینکارازیکسوباعثمیشود مباحثبهتردرذهنباقیبمانندوازسویدیگر

برای ارائۀ مقاالتوپایاننامههایتئوریکدراینحوزه
آشناییبااینرویههامیتوانددانشجویانرا 
راکه برایحل
مدلهایی 
آمادهکند.همچنینآشناییبانحوۀ استنباطریاضیآنهاراقادرمیسازدتا 
مسائلواقعیکهدرشرکتهایبیمهباآنهاروبهروخواهندشدبسطوتوسعهدهند.اگرچهدرکتاب

فهرستز
شده استکهاکثراثباتهاارائهشونداماتأکیداصلیبردرکشهودیبودهاست.درواقعاین
سعی 
گفتۀجرجپولیادرکتابخالقیتریاضیهموارهمدنظرنویسندگانبودهاست«سعیکنیدآنچهراکه
بهطوررسمیودقیقاثبات
رسد،بهطوررسمیودقیقاثباتکنیدوآنچهراکه 

شهودیبهنظرمی

بهطورشهودیدرککنید».
کردهاید ،
جاییکهممکناست مطالب

 انگیزهایبرایمطالعۀ بیشتر:درنوشتنکتابسعیشدهاستتا
ودرعینحالمطالببهگونهایسازماندهی

بهآسانیدرککنند 
بهگونهایبیانشوندکهخوانندگان 

که سؤاالتی را که نیازمندمطالعۀ بیشتر و آشنایی با مدلهای پیشرفتهتر است ،درذهن
شده است 
ایجادکند.
 تمرینهای گسترده :در پایان هر فصل تمرینهای نسبتاً زیادی با توجه به مطالب فصل
استخراجشدهاستکهحلآنهابهفهمبهتروبهیادسپردنمطالبفصلکمکشایانیمیکند.
برای حلمسائلمحاسباتفنیبیمه:اگرچههدف
آموزشاستفادهازنرمافزارمتلب( )Matlab


بعضی مسائلاساسیدر
مدلسازی 
شده کهدرآننحوۀ  
اینکتابآموزشنرمافزارنیست ،اماسعی 

ومدلسازی

نرمافزارهایموجوددرحوزۀ محاسباتفنیبیمه 
عنوانیکیازقویترین  


افزارمتلببه

نرم
مالیآموزشدادهشود.
مطالبکتابحاضرحاصلمطالعۀ معتبرترینکتابهایموجوددرحوزۀ محاسباتفنیبیمه بوده
پایانی کتاب ارائه شده است .به دلیل اینکه برای بسیاری از
است که فهرست کامل آنها در قسمت  
اصطالحات معادلهای صحیح فارسی که فراگیر باشند وجود ندارد ،از دو منبعفرهنگ لغات آماری
برای
بهکوششپژوهشکدۀ بیمه 
حاصلزحماتکارشناسانپژوهشکدۀ آمارومجموعۀ واژگان بیمهای  
ترجمۀبرخیاصطالحاتولغاتاستفادهشدهاست.
درپایانالزماستاشارهشودکهاگرچهسعیشدهتااینکتابازهرگونهایرادیخالیباشد،با
کاستیهای

بهدلیلاینکه نقصدرذاتکارآدمیاست ،باعثخشنودیخواهدبودکهاز

اینحال
استتذکردادهشودتاانشاءاهللدرچاپهایآتی

اردی کهبهاصالحنیاز
چشمپوشیکردهومو 
کتاب 
کتاباصالحشود .
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فصل اول
کلیات 
 1-1مقدمه 
است .امنیت در سلسلهمراتب نیازهای مازلو ،دومین نیاز
انسان همواره در جستوجوی امنیت  
است.امنیتابعادگوناگونی
اساسیبشربعدازنیازهایفیزیولوژیکیعنیخوراک،پوشاکوسرپناه 
نظیرامنیتاجتماعی،امنیتاقتصادیو...دارد .دراینمیانامنیتاقتصادی بهدلیلارتباط آن با
مطمئناست کهمیتواند

کسیکه امنیتاقتصادیداردتقریباً

سایرنیازهایبشرجایگاهویژهایدارد.
نیاز خودبهخوراک،پوشاکومسکنرادرحالوآیندهبرآوردهکند.ریسکاقتصادیامکانازدست
است .
دادنامنیتاقتصادیباانحرافازپیشامدهایموردانتظار 
درجوامعگذشته،ریسکهایاقتصادیبا قراردادهایغیررسمیمیاناعضاییکجامعۀ مشخص
سوزی میشد ،سایر اعضای

برای مثال در صورتی که انبار علوفۀ فردی دچار  
آتش
مدیریت میشد  .
کرده وزیانواردشده بهفردراجبرانکنند.اینمفهوم
بهکارمیشدندتاآن رابازسازی 
جامعهدست 

یافت.در یکقراردادرسمیبیمه،هرخریداربیمه(بیمهگذار)
ائتالف 1درصنعتبیمهشکلرسمی 
هنوزبهطورضمنیریسکخودراباسایربیمهگذارانیککاسهمیکند.بااینحالبرخالفجوامع
گذشته،دراینجادیگرنیازینیستکههربیمهگذارسایربیمهگذارانرابشناسدویاارتباطمستقیمی
باآنهاداشتهباشد .
ارائهدهیم،میتوانگفتکهبیمهقراردادیاستکهدرآن

اگربخواهیمیکتعریفرسمیازبیمه
یک طرف (که در اصطالح به آن بیمهگر گفته میشود) تعهد میکند در قبال دریافت یک مبلغ
مشخص(حقبیمه)خسارتهایواردشده برطرفدیگر(بیمهگذار)رادرآینده ،مشروطبهوقوعیک

ئی جبران کند و یا مبلغ مشخصی به او
خطر مشخص (خطر تحت پوشش) بهصورت کامل و یا جز 
بپردازد .
بیمهگرخسارتموردانتظارکلائتالفبیمهگذارانراتعیینمیکندوانحرافبالقوهدرآنرامدنظر
بینیشدۀ کل
قرار میدهد تا بتواند حقبیمهای را مشخص کند که برای پوشش خسارتهای پیش 
است کهممکناستبهتناسب
ائتالفکافیباشد.حقبیمۀ هرفرد ،سهماو از کلحقبیمۀ ائتالف 
_____________________________________________________________
1. Pooling
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شرایطخاصبیمهنامۀآنفردتعدیلشود.درشرایطنرمالدرصدکوچکیازبیمهگذاراندچارخسارت
هایجمعشدهازکلائتالفجبرانمیشود.بهبیانساده،

میشوندوخسارتهایآنهاازمحلحقبیمه
کلائتالفخسارتهایواردشدهبرعدۀکمیبدشانسراجبرانمیکنند .
بایدگفتکهحقبیمۀ کل ،ارزشموردانتظار کلخسارات

کنیم 
اگرازجنبۀ ریاضیبهقضیهنگاه 
حقبیمه ،درگاماولبایدارزشموردانتظار
برای محاسبۀ  
بنابراین  

است .
واردشده برائتالفبیمهگذاران 
برای تعیینارزشموردانتظارخسارتهابهتابعتوزیعاحتمالخسارتهانیاز
خسارتهاراتخمینزد .
.خسارتبهعنوانیکمتغیرتصادفیخودبهدومتغیرتصادفیدیگربستگیدارد.اولینمتغیر


است
استکهدریکدورۀزمانیمشخصرخمیدهند.بهاینمتغیرتصادفیدر
تصادفیتعدادخسارتهایی 
اصطالح ،تواتر خسارت و به تابع احتمال آن ،توزیع تواتر گفته میشود .متغیر تصادفی دیگر ،مقدار
است.این متغیرتصادفی ،شدتخسارت وتابعاحتمالآن ،توزیعشدت
خسارتمشروطبروقوعآن 
نامدارد.ازترکیبتوزیعهایتواتروشدت،توزیعزیانکلبهدستمیآید .
خراجحقبیمهو

تخمینتابعتوزیعتواتر،توزیعشدتوبهدستآوردنتابعتوزیعزیانکلواست
تعدیلآنبراساسشرایطخاصبیمهنامهوشرایطاقتصادیدرحیطۀ یکیازشاخههایعلمبیمهبه
ناممحاسباتفنیبیمه قرارمیگیرد.حالسؤال اساسیایناستکهمحاسباتفنیبیمه چیستو
برایانجاماینوظایفچهمهارتهایینیازدارد؟
محاسبهگرفنیبیمهچهوظایفیبرعهدهداردو 

یک


 -9-1تعریف محاسبات فنی بیمه و وظایف محاسبهگران فنی بیمه
محاسبهگران فنی بیمه ( ،)SOA1محاسبات فنی بیمه حرفهای است که

براساس تعریف جامعۀ 
محاسبهگرانفنیبیمه ازدانشریاضی،آماروتئوریهای

پیامدهایمالیریسکهاراتحلیلمیکند.
غیرقابلپیشبینی آیندهمخصوصاًآنهاییراکهبابیمهوبرنامههای

مالیاستفادهمیکنندتااتفاقات
کرده و سعی
بازنشستگی در ارتباط هستندمطالعه کنند .آنها احتمال وقوع این اتفاقات را مشخص  
بااستفاده از آنهااحتمالایناتفاقات راکمکنند ویادرصورتوقوع،

میکنندراهحلهایی بیابند تا

پیامدهایبدآنهاراکاهشدهند .
برای محاسبۀ
بیمهبهطورخاص،شاملتوسعۀ مدلهایی 

محاسبهگرانفنیبیمه درحوزۀ 

وظایف
برای اطمینانیافتناز
قبیمۀ ناخالصومحاسبۀ حجمالزمداراییهایدردسترس 
حقبیمۀ خالص،ح 

است .
ایفایبهموقعتعهداتمالی 

برای تخمین تابع توزیع تواتر و شدت
محاسبهگران فنی بیمه ممکن است کار خود را با تالش  

خسارتبراییکائتالفبیمهایشروعکنند.فرایندانجاماینتخمینها،هموارهباتحلیلدادههای
2

_____________________________________________________________
)1. Society of Actuaries (www.soa.org
2. Actuary

فصلاول-کلیات3
آوریشدهازائتالفبیمهایویاگروهیکهحداکثرشباهتراباآنهاداشتهباشد،شروع
تاریخیجمع 

جاییکهممکناست مشاهداتبیشتریگردآوریشود .زیرا

میشود.دراینمرحلهالزماستکهتا
درستی

اطمینانبیشتراز

آوریشدهبیشترباشدبهمعنی
طبققضیۀحدمرکزی،هرقدردادههایجمع 
محاسبهگرانفنیبیمه هموارهباید

است.درتحلیلدادههایگذشته ،
زدهشده 
توزیعاحتماالتتخمین 

است ودرصورت
بینیکنندۀ آینده 
بهبررسیاینموضوعبپردازندکهتاچهحد تجاربگذشته ،پیش 
لزومبراساسشرایطجدیداقدامبهتعدیلدادههاکنند.الزماستبهایننکتهاشارهشودکههنگام
محاسبهگران فنی بیمه باید مراقب تغییرات بنیادینی که میتوانند توزیع

ارزیابی دادههای تاریخی 
برای مثالهنگامتخمینهزینههایدرمانی ،اگرروشهای
احتماالتراتحتتأثیرقراردهند ،باشند .

یقینتوزیعیکهبراساس
به 
برایدرمانافراداخیراًابداعوبهکارگرفتهشدهاست،آنگاه 
جدیداماگران 
دادههایتاریخیبهدستمیآیدمعرفتوزیعهزینههایدرمانیدرآیندهنخواهدبود .
محاسبهگران

بعدازتخمینتوزیعتواتروتوزیعشدت،ایندوتوزیعبا روشهایمناسبتوسط
فنیبیمه ترکیبمیشوند تاتوزیعزیانکلبهدستآید.توزیع خسارتهایپرداختیتوسطشرکت
راه تعدیلتوزیعزیانکلبراساسشرایطخاصبیمهنامهنظیروجودانواعکاستنیوحدود
بیمهاز 
تعهداتبیمهنامهایمحاسبهمیشود .
محاسبهگرانفنیبیمهتورمآیندهرا

درصورتتأثیرپذیریخسارتپرداختیازتورمالزماستکه
براساستجاربگذشتهوهمچنیناطالعاتموجوددربارۀ وضعیتاقتصادیتخمینبزنندواثرآنهارا
برخسارتپرداختیشرکتبیمهبرآوردکنند.دربارۀ برخیپوششهایبیمهایکهدرآنها الزماست
آوریشدهسرمایهگذاریشودتابتواندپرداختهایخسارتیآیندهراپوششدهد،
حقبیمههایجمع 
محاسبهگرانفنیبیمهازتخمینبازدهموردانتظارسرمایهگذاریهایمختلفنیزناگزیرند .

تعیینحقبیمۀخالص

برای
محاسبهگرانفنیبیمهاطالعاتالزم 

شده،
اشاره 
بعدازانجاممحاسبات 
محاسبهگرانفنیبیمه میتوانندبااستفادهازتکنیکها وابزارهایمختلفی حاشیۀ

رادراختیاردارند.
حقبیمۀناخالصرامحاسبهکنند.اینحاشیهبایدبهگونهایتعیینشودکهاوالً
برای محاسبۀ  
مناسب 
بینینشدۀ شرکتبیمهرا
هزینههایبیمهگرراپوششدهدوثانیاًسطح معقولیازپرداختهایپیش 
همکفافبدهد .
برای بررسیاینموضوع
محاسبهگرانفنیبیمه ازمهارتهایخود 

مبلغحقبیمه،

بهجزمحاسبۀ 

برای پوشش تعهدات بیمهای وی کافی است یا خیر استفاده
که آیا داراییهای در دسترس شرکت  ،
محاسبهگرانفنیبیمه میزانجریاناتنقدورودی

رسیدنبهاینهدف الزماستکه

میکنند.برای

ایجادشده ازپرداخت

بیمهوسودهایسرمایهگذاریوهمچنینجریاناتنقدخروجی

ایجادشده ازحق

خسارترادرهرنقطهاززمانتخمینبزنندومازادیاکمبودوجهنقدراازقبلپیشبینیکنند.این
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برایایفایتعهداتودرعینحالجلوگیریازتحمیل
امربرایاطمینانیافتنازوجودوجهنقدکافی 
است .
ازمنابعبهصورتنقد،ضروری 

هزینۀفرصتبهشرکتبیمهبهدلیلنگهداشتنمقادیرزیادی
 -1-1ساختار کتاب
تحتعنوان اصولمحاسباتفنیبیمه الزم
مقدمهایکهذکرشد،بهطورکلیمفاهیمیراکهشما 

است :
آشناشوید،مشخصمیکند.درتطابقبااینمفاهیمساختارکلیکتاببهاینشرح 

استباآنها
 .1در فصل دوم کتاب برخی اصطالحات اولیه و بنیادی مانند متغیر تصادفی ،تابع توزیع ،تابع
درکمطالبسایرفصلهایکتاب

برای
چگالیاحتمال،تابعمولدگشتاوروانواعمتغیرهایتصادفیکه 
الزماستبهطورمختصرتشریحخواهندشد.

آشناییباآنها
برای برآورد تواتر و شدت خسارت ،الزم است که
برای انتخاب یک تابع توزیع مناسب  

.2
هایآماریگسستهوپیوستهوویژگیهایهریک ازآنهاآشنایی


باانواعتوزیع
محاسبهگرفنیبیمه 

ترینتوزیعهایگسستهو


چهارمکتابمتداول
برایرسیدنبهاینهدف درفصلسومو

داشتهباشد.
شدهاست.
طبهآنهاارائه 
پیوستهوفرمولهایمربو 

مدلسازیخسارت،الزماستکهبا
برای  
 .3بعدازانتخابیکتوزیعیامجموعهایازتوزیعها 
کردن یک توزیع بر دادههای موجود آشنا شد و بتوان از بین توزیعهای مختلف،
نحوۀ برازش  
مناسبترینآنهاراانتخابکرد.درفصلپنجمهمۀاینمواردهمراهبامثالهایکاربردیبابهرهگیری

ازنرمافزارمتلبآموزشدادهشدهاست.

2
1
نامهای رادر
بیمه 
مواقعبیمهگرانانواعکاستنیها وحدود تعهدات  

بهدلیلاینکه دربیشتر 

.4
نامهمیگنجانند،الزماستکهاثراتمربوطبهچنینشروطیبرتابعتوزیعخسارتپرداختی


متنبیمه
توسطشرکتبیمهمشخصشود.ازسویدیگروجودتورمنیزمیتواندبرخسارتهایپرداختیتوسط
شرکتبیمهمؤثرباشد.دربارۀانواعاینتعدیالتواثراتآنهابرتابعتوزیعخسارتوپارامترهایآندر
بحثمیشود.

فصلششم
بحثمیشود،تعدادخسارتهاویاشدتهرخسارت

 .1آنچهکهتااینقسمتازکتابدربارۀآن
است .مدلهایی که احتمال مربوط به تعداد
است .با این حال آنچه که اهمیت دارد خسارت کلی  
3
کنند،مدلهایخسارتکل نامدارند.محاسبات


ترکیبمی
خسارتهاوشدتهریکازآنهاراباهم

_____________________________________________________________
1. Deductible
2. Policy Limit
3. Aggregate Loss Models

فصلاول-کلیات1
راه ادغامتابعتواتروشدتخسارتدرفصل
مربوطبهچنینمدلهاییونحوۀ بهدستآوردنآنهااز 

ائهمیشود.

هفتموهشتمار
بیمههای دریافتی ایجاد میشوند و
جریانهای نقد ورودی شرکت بیمه که بیشتر از حق 

.6
است در طی زمانرخ
خسارتهایپرداختی 

دلیل 
طورطبیعی به 

جریانهاینقدخروجی آن که 
به

میدهند.اینامرطبیعیاستکهدربرخیمواقعجریاننقدخروجیتا حدیبزرگباشدکهوجوه

موجوددرشرکتکفافآنراندهدوشرکتباکمبودنقدینگیروبهروشود.اینموقعیتدراصطالح
برای محاسبۀ احتمالورشکستگی توسعهداده
مدلهایی 
ورشکستگی 1نامدارد.درفصلنهم ودهم  
میشود.


_____________________________________________________________
1 Ruin

