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  سهامداران ارجمند

با عرض سالم و خیر مقدم؛ 

هیات مدیره شركت بیمه اتكایی ایرانیان )سهامی عام( در اجرای ماده 54 اساسنامه و مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، گزارش فعالیت و وضع 

عمومی شركت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1398 را به شرح زیر به استحضار می رساند:

  مقدمه  

دهمین دوره فعالیت شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در 1398/09/30 به پایان رسید و شرکت در روز 22 اسفند سالجاری ده ساله می شود. لطف و 

عنایت الهی و حمایتهای ارزشمند سهامداران محترم موجب شد تا در این ده سال پرچالش  شركت بتواند با تقویت  مستمر توانمندی های مالی و 

فنی خود، اهداف و برنامه های خود را برای عرضه مناسب و با كیفیت خدمات بیمه اتكایی پیگیری و جایگاه مناسبی را در دو بازار بیمه و سرمایه 

کشور کسب و موجبات افزایش ثروت سهامداران را فراهم نماید . فعالیت ها و اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف شرکت در سال مالی منتهی 

به 1398/09/30 نیز تداوم رشد و تحکیم جایگاه و موقعیت شركت در صنعت بیمه و بازار سرمایه را در پی داشته است كه حاصل آن به شرح گزارش 

حاضر به استحضار می رسد:

  تاریخچه
 

 شركت براساس موافقت بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1388/12/22 تحت شماره 370373 و 

شناسه ملی 10320202522 در اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. پروانه فعالیت شركت برای انجام عملیات بیمه 

اتكایی در كلیه رشته های بیمه ای نیز در تاریخ 1388/12/25 توسط بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران صادر و اولین قرارداد اتكایی قبولی شركت در 

 تاریخ 1388/12/26 منعقد شده است.سهام شرکت اولین بار در تاریخ 1390/12/24 در بازار پایه توافقی معامله شد. شركت از تاریخ 1393/08/21 در بازار 

فرا بورس پذیرفته شده است و معامالت سهام شرکت از تاریخ 1393/10/24 در بازار اول فرابورس انجام می شود.

  سرمایه و تركیب سهامداران 

سرمایه ثبت شده شرکت که در ابتدای دوره مورد گزارش مبلغ 2،500 میلیارد ریال بوده، در طول دوره به مبلغ 3،250 میلیارد ریال افزایش یافته و در 

تاریخ 1398/08/14 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری به ثبت رسیده است.  

گزارش هیات مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام 

برای عملكرد سال مالی منتهی به 1398/09/30
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سرمایه پرداخت شده - هزار ریالتعداد سهامتاریخ ثبت

1388/12/221,535,000,000767,500,000

1390/04/211,535,000,000867,275,000

1391/08/161,535,000,0001,059,150,000

1392/04/251,535,000,0001,297,075,000

1393/04/251,535,000,0001,535,000,000

1394/04/142,010,850,0002,010,850,000

1395/12/212,500,000,0002,500,000,000

1398/08/143,250,000,0003,250,000,000

تركیب سهامداران شركت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد: 

جدول زیر روند افزایش سرمایه پرداخت شده شرکت را نشان می دهد:

درصد سهامتعداد سهامسهامدارردیف

317,589,5719/77 شرکت بانك سرمایه )سهامی عام (1
291,635,5498/98 شركت بیمه پاسارگاد )سهامی عام(2
251,628,7177/74 تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد ) سهامی خاص(3
180,305,7545/55 شركت توسعه مدیریت پارس حافظ )سهامی خاص(4
132,670,4304/08 شركت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد )سهامی عام(5
127,035,8283/91 سام گروه )سهامی خاص(6
127,035,8283/91 موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان )سهامی خاص(7
127,035,8283/91 سام الكترونیك )سهامی خاص(8
127,035,8283/91 بازرگانی همقدم )سهامی خاص(9
106,000,0003/26 شركت توسعه ومدیریت سرمایه صبا )سهامی خاص(10
98,104,6223/02 بانك پاسارگاد )سهامی عام(11
94,764,7282/91 بیمه دانا )سهامی عام(12
64,220,0001/98 شركت پیام آوران مدیریت ایرانیان)سهامی خاص(13
63,517,9141/95 تامین مسكن گروه مالی پاسارگاد )سهامی خاص(14
63,517,9141/95 لیزینگ  پاسارگاد )سهامی خاص(15
62,729,1251/93 شرکت لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات پاسارگاد )سهامی خاص(16
56,934,4201/75 بیمه معلم )سهامی عام(17
51,703,2181/59 شركت گروه مالی سپهرصادرات)سهامی خاص(18
40,535,3281/25 شرکت بیمه البرز )سهامی عام(19
330,440,02410/17 سایر سهامداران حقوقی )74 شرکت(20
535,559,37416/48 سهامداران حقیقی )5034 نفر( 21

3,250,000,000100/00جمع 

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد
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  هیات مدیره و مدیر عامل
 

براساس انتخابات انجام شده در مجمع عمومی عادی مورخ 1396/12/17، آخرین مدیران شركت به شرح زیر می باشند. در جلسه هیات مدیره نیز 

آقایان دكتر رسول سعدی به سمت رئیس هیات مدیره و سید محمد آسوده به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت انتخاب شدند: 

در طول سال مالی مورد گزارش عالوه بر مدیر عامل، آقایان محمد میهن یار و حجت پوستین چی به صورت موظف در شركت انجام وظیفه نموده اند.

  بازرس قانونی

در مجمع عمومی عادی سال گذشته، موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به  عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی 

شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای دوره مورد گزارش انتخاب شدند.  

  موضوع فعالیت

بر اساس اساسنامه شرکت که در سال مورد گزارش بر اساس نمونه مورد تایید بیمه مرکزی و سازمان بورس اصالح شده، موضوع فعالیت شركت 

عبارت است از:

 قبول بیمه های اتکایی شامل اتکایی مجدد، در کلیه رشته های بیمه از موسسات بیمه داخلی یا خارجی براساس پروانه فعالیت صادره از سوی 	

     بیمه مرکزی ج.ا. ایران با رعایت ظرفیت مجاز نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا. ایران اعالم می نماید

مشارکت در تاسیس و یا اداره صندوق های بیمه اتکایی داخلی و خارجی پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی 	

تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی 	

 سرمایه گذاری از محل سرمایه، اندوخته ها، ذخایر فنی و قانونی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورای 	

     عالی بیمه

عرضه خدمات حرفه ای و تکمیلی مرتبط با بیمه های اتکایی 	

سمتاعضای اصلیردیف

رییس هیات مدیرهشركت ارزش آفرینان پاسارگاد به نمایندگی دكتر رسول سعدی 1

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عاملسید محمد آسوده2

عضو هیات مدیرهمحمد میهن یار3

عضو هیات مدیرهحجت پوستین چی4

عضو هیات مدیرهبانک سرمایه به نمایندگی دکتر روح اله رهنما فالورجانی5

اعضای علی البدلردیف

شركت سرمایه گذاری پارس حافظ1

شركت لیزینگ پاسارگاد 2
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  هدف های كلی و راهبردی 

اهم اهداف كالن و راهبردی شركت كه برای تعیین جهت حركت در كوتاه مدت و بلند مدت و تثبیت جایگاه شركت در بازار بیمه تعیین شده است به 

شرح زیر می باشد:

  اهداف کالن 

اهداف کالن شرکت عبارتند از:

1. ارزش آفرینی و کسب سود منطقی و پایدار    

شرکت از طریق جذب و اداره ریسک های مازاد بر ظرفیت شرکت های بیمه داخلی و بنا به اقتضای شرایط از بازارهای منطقه ای و بین المللی، همچنین 

ارائه خدمات تخصصی و تکمیلی بیمه ای به صورت حرفه ای و متمایز، به طور مستمر ارزش آفرینی می کند. سود مناسب و پایدار شرکت با کوشش در 

ایجاد پرتفویی متوازن و سودآور از بیمه های اتکایی و سرمایه گذاری منابع مالی ایجاد خواهد شد و ارزش آفرینی شرکت در" سود ساالنه " و " ارزش 

افزوده سهام " تجلی می یابد.    

2. ایفای مسئولیت ملی و اجتماعی    

شرکت در کنار پایش و تامین منافع صاحبان سهام با افزایش ظرفیت بیمه ای و میزان نگهداری بازار داخلی، در بهبود و توسعه فضای کسب و کار صنعت 

بیمه و کمک به  اقتصاد کشور مشارکت و با تالش در جهت بهبود تراز ارزی مبادالت بیمه ای به مسئولیت ملی، اجتماعی و حرفه ای خود عمل می نماید.

  اهداف راهبردی

اهداف کالن شرکت از طریق پیگیری اهداف راهبردی به شرح زیر دنبال خواهد شد:

کسب سهم مناسب از بازار بیمه اتکایی داخلی 	
مشارکت موثر در افزایش ظرفیت بیمه ای و میزان نگهداری بازار داخلی 	
مطرح شدن در بازارهای بیمه نوظهور منطقه ای به عنوان یک شرکت بیمه اتکایی معتبر 	
برقراری ارتباط مفید و موثر با بازارهای بین المللی بیمه و بیمه اتکایی 	
سرمایه گذاری بهینه منابع مالی     	

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد
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با پیگیری موثر اهداف فوق، می توان چشم انداز شرکت در صنعت بیمه را به شرح زیر ترسیم نمود:

  چشم انداز 

شرکت بیمه اتکایی توانمند، حرفه ای و پیشرو در بازار بیمه 
داخلی و منطقه ای و شناخته شده در بازار بین المللی

  ارزش های بنیادی 

کمال حسن نیت در تعامل با ذینفعان 	

انسجام سازمانی و کارگروهی 	

کرامت سرمایه انسانی و محیط کاری جذاب 	

پاسخگویی و پایبندی به مسئولیتهای حرفه ای 	

سرآمدی و بهبود مستمر 	
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  بازار بیمه اتكایی جهانی در یك نگاه  

حق بیمه های جهان در سال 2018 برای اولین بار از مرز  پنج هزار میلیارد دالر فراتر رفت و به مبلغ 5,193 میلیارد دالر رسید که معادل 6/1 درصد تولید 

ناخالص جهان است. در این سال حق بیمه های جهان هم به صورت اسمی و هم به صورت واقعی رشد کرد ولی ضعیف تر شدن رشد بیمه های زندگی 

در اروپا، چین و آمریکای التین موجب شد تا رشد کلی حق بیمه ها نسبت به سال 2017  آهسته تر شود. کل حق بیمه های جهان  در سال 2018 از 

 رشد اسمی  4/8 درصد و رشد واقعی  1/5 درصد برخوردار بوده است. سهم بیمه های زندگی و غیرزندگی از کل حق بیمه های مستقیم سال 2018 

به ترتیب 54/3 درصد و 45/7 درصد بوده که  در مقایسه با سال قبل تغییری نداشته است. در بخش بیمه های غیر زندگی حق بیمه ها 

با ترکیبی از رشد آهسته تر در بازارهای توسعه یافته و بهبود رشد در بازارهای نوظهور از رشد با ثباتی به میزان 3 درصد برخوردار شد که نسبت 

به میانگین تاریخی از فزونی قابل مالحظه ای برخوردار است.

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد
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جدول زیر رشد واقعی حق بیمه های جهان در سال 2018 را در مقایسه با میانگین رشد در سالهای 2008 تا 2017  و برآورد شده برای  سالهای 2019 و 

2020 به تفکیک بازارهای پیشرفته و نوظهور نشان می دهد: 

منبع: نشریه زیگما شرکت سوئیس ری 

رشد واقعی حق بیمه در 2018 در مقایسه با میانگین ده ساله و چشم انداز دو ساله

بازار 

کل )درصد(غیرزندگی )درصد(زندگی )درصد(

پیش بینی 
2008 تا 2019-202018

2017
پیش بینی 

2008 تا 2019-202018
2017

پیش بینی 
2008 تا 2019-202018

2017

0/71/81/91/11/51/30/1-1/20/8بازارهای پیشرفته

0/28/177/17/77/92/17/9-8/7بازارهای نوظهور

2/90/20/633/02/22/91/51/2جهان

سهم بازارهای نوظهور از کل حق بیمه های جهانی به طور مداوم در حال افزایش است و در بلند مدت انتظار می رود این سهم که در سال 2018 حدود 

21 درصد برآورد شده است در سال 2029 به 34 درصد افزایش یابد و پیش بینی می شود بازار بیمه منطقه آسیا - اقیانوسیه که تعدادی از کشورهای 

 توسعه یافته را نیز شامل می شود، در سال 2029 حدود 42 درصد از کل حق بیمه های جهان را به خود اختصاص خواهد داد. در این صورت انتظار 

می رود در آن سال چین 20% حق بیمه جهانی را تولید نماید. 

منبع: نشریه زیگما شرکت سوئیس ری
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جدول زیر سهم بازار کشورهای تولید کننده عمده ی حق بیمه جهان را در سه مقطع سالهای 1980 ، 2018 و  پیش بینی برای 2029 نشان می دهد: 

سهم از بازار بیمه جهان )درصد(بازارهای عمده

2029 )پیش بینی( 19802018نام کشورردیف

  422825آمریکا1
  0/01120چین2
  168/571ژاپن3
  7/46/54/7انگلستان4
  5/55/03/5فرانسه5
  8/64/73/5آلمان6
  0/41/93/3کره جنوبی 7
  0/33/43/2ایتالیا8
  1/83/32/7کانادا9
  2/72/52/4تایوان 10

سهم بازار حق بیمه مستقیم صادر شده بر اساس بازارهای منطقه ای

٪ 28٪ 31٪ 44

٪ 33

٪ 18

٪ 1
٪ 4

1980 2018 2029 )پیش بینی(

٪ 30

٪ 11

٪ 18

٪ 3
٪ 7

٪ 22

٪ 20

٪ 16

٪ 6
٪ 8

کشورهای پیشرفته اروپا، خاورمیانه و آفریقا

آمریکا و کانادا

پیشرفته آسیا و اقیانوسیه

چین

سایر بازارهای نوظهور

کشورهای نوظهور آسیا به استثناء چین

منبع: نشریه زیگما شرکت سوئیس ری

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد
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در بخش بیمه های زندگی به لحاظ کاهش نرخ های بهره و حرکت به سمت توانگری مبتنی بر ریسک، بازار 

بیمه های پس اندازی که قسمت عمده این رشته بیمه ای را شامل می شود، به ویژه در بخش بیمه های 

پس اندازی سنتی، تحت فشار خواهد بود. به عنوان نمونه در کشورهای پیشرفته اروپایی میزان حق بیمه 

این رشته در ده سال گذشته ساالنه با 1/1 درصد کاهش مواجه بوده است. انتظار می رود با افزایش سن 

جوامع و کاهش پوشش های بازنشستگی صندوق های دولتی، تقاضا برای محصوالت بیمه ی بازنشستگی 

شرکتهای بیمه افزایش یابد و بر این اساس بیمه گران نیز باید با نوآوری و عرضه ی محصوالت جذاب در 

بخش مستمری و بازنشستگی  پاسخگوی این تقاضا باشند. 

پیش بینی می شود هر دوبخش بیمه های زندگی و غیر زندگی از رشدی حدود 3 درصد در سالهای  2019 

و 2020 برخوردار شوند  که از میانگین تاریخی به مراتب باالتر خواهد بود. بازارهای نوظهور آسیا به صورت 

کلی و به ویژه بازار چین از پتانسیل و رشد باالیی برخوردار می باشند.

نمودارهای زیر سهم هریک از رشته های اصلی بیمه های زندگی و غیر زندگی در سال 2018 را نشان می دهد:

حق بیمه های غیرزندگی جهان در سال 2018 معادل 2373 میلیارد دالر

منبع: نشریه زیگما شرکت سوئیس ری

درمان و حوادث
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اتوموبیل  ٣٣٪
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مسئولیت  ٨٪
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سودآوری شرکتهای بیمه در بخش بیمه های زندگی به لحاظ کاهش نرخ های بهره تحت فشار بوده و کماکان تداوم خواهد داشت. وضعیت بیمه گری 

در بیمه های غیر زندگی از اواخر سال 2017 و سال 2018 به دلیل افزایش نرخهای حق بیمه پس از خسارتهای بزرگ طوفانهای دریایی سال 2017، 

شروع به بهبود کرد با این وجود چرخه ی بیمه گری بهبود مختصری داشت و سودآوری بیمه های اموال و حوادث در سطح پایینی باقی ماند. برآورد 

می شود نتیجه ی عملیات بیمه گری در سال 2018 در این بخش مختصری مثبت و سود کلی بیمه گران در بخش بیمه های اموال و حوادث بین 6 

تا 6/5 درصد باشد که به سختی هزینه سرمایه آن ها را جبران می نماید. تداوم نرخ پایین بهره موجب شد تا بازده سرمایه گذاری های بیمه گران در 

سطح جهان بین 2/1 تا 3/6 درصد باشد. 

در سال 2018 بیمه گران مستقیم  حدود 260 میلیارد دالر و معادل حدود 5 درصد از حق بیمه مستقیم را به صورت بیمه های اتکایی واگذار نموده اند. 

نرخ واگذاری در بیمه های غیر زندگی )حق بیمه های واگذاری تقسیم بر حق بیمه های مستقیم( باالتر از میانگین و حدود 8/4 درصد و در بیمه های 

زندگی حدود 2 درصد برآورد شده كه موجب تولید نزدیك به 200 میلیارد دالر  حق بیمه  اتکایی غیر زندگی و حدود 60 میلیارد دالر حق بیمه اتکایی 

 زندگی در سطح جهان  شده است.  علت اصلی پایین بودن نرخ واگذاری اتکایی در بیمه های زندگی این است که عمده حق بیمه های این بخش را 

حق بیمه های پس اندازی تشکیل می دهد که نوعًا برای آنها پوشش اتکایی تهیه نمی شود. در بخش بیمه های غیر زندگی نرخ واگذاری در بازارهای 

نوظهور باالتر از میانگین است که بیانگر این واقعیت است که برای بیمه گران اتکایی این بازارها از اهمیت و توجه بیشتری برخوردار است.

حق بیمه های زندگی جهان در سال 2018 معادل  2820 میلیارد دالر

ریسک  ١٢٪

پس اندازی   ٨٨٪

ریسک  ١٢٪

پس اندازی   ٨٨٪

منبع: نشریه زیگما شرکت سوئیس ری

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد
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منبع: نشریه زیگما شرکت سوئیس ریسهم بازاراتکایی در دنیا واگذاری شرکت های بیمه مستقیم  )میلیارد دالر(

آمـریکا و کانادا
99

آسیا  نوظهور  کشورهای 
به استثناء چین

13

کشورهای پیشرفته اروپا ، 
خاورمیانه و آفریقا

58

نوظهور اروپایی و مرکز آسیا
4

چیــــن 
22

خاورمیانه و آفریقا 
14

پیشرفته آسیا و اقیانوسیه
39

آمریکـای التین و
منطقه کارائیب

12

در سال 2018 در جهان 304 حادثه فاجعه آمیز رخ داده که 181 مورد آن از نوع حوادث طبیعی و 123 مورد دیگر از حوادث فاجعه آمیز با منشاء 

انسانی بوده است. در سال 2018 تعداد 13523 نفر در اثر حوادث فاجعه آمیز جان خود را ازدست دادند یا ناپدید شدند. اگر چه تعداد قربانیان در 

این سال  بیش از تعداد سالهای 2016 و 2017 می باشد ولی هنوز یکی از کمترین تعدادی است که برای یک سال ثبت شده است. حدود 9800 

نفر از قربانیان در حوادث طبیعی مانند طوفان، سیل، زلزله یا آتش سوزی های ناشی از خطرات طبیعی جان خود را از دست دادند و مابقی در 

خسارتهای با منشاء انسانی قربانی شدند.  

نشریه زیگما که از سوی مرکز تحقیقات شرکت بیمه اتکایی سوئیس انتشار می یابد در سال 2018 حوادثی را فاجعه آمیز محسوب نموده است 

که خسارت آن حسب مورد از حدهای تعیین شده در جدول زیر بیشتر باشد:

حداقل میزان خسارتنوع حادثهخسارت

خسارتهای بیمه شده

20/8 میلیون دالرحوادث دریایی

41/7 میلیون دالرحوادث هوایی

51/8 میلیون دالرسایر حوادث

103.5 میلیون دالرو یا کل خسارت اقتصادی

و یا خسارتهای جانی و بی خانمان شدن

20 نفرفوت یا ناپدید شدن

50 نفرمجروح شدن

2000 نفربی خانمان شدن
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کل خسارت های اقتصادی حوادث فاجعه آمیز سال 2018 حدود  165 میلیارد دالر 

برآورد شده است که حدود 155 میلیارد دالر آن ناشی از حوادث فاجعه آمیز طبیعی 

و مابقی ناشی از حوادث با منشاء انسانی است. کل این خسارتها کمتر از نصف 

خسارتهای مشابه در سال 2017 )350 میلیارد دالر(  و به کمتر از  میانگین تعدیل 

شده بر اساس تورم ده ساله قبل از آن )220 میلیارد دالر(  می باشد.  کمتر شدن 

میزان این خسارتها به علت کاهش تعداد خسارتهای بسیار بزرگ می باشد .مجموع 

خسارتهای اقتصادی فاجعه آمیز در سال 2018 معادل  0/19 درصد تولید ناخالص 

جهانی است که از میانگین ده سال قبل از آن یعنی 0/28 درصد کمتر است. 

حدود نیمی از خسارتهای حوادث فاجعه آمیز سال 2018 از طریق بیمه جبران 

شده است. کل خسارتهای بیمه شده این گروه از حوادث در سال 2018 حدود 85  

میلیارد دالر برآورد شده که رتبه چهارم باالترین میزان خسارت را در میان سالهایی 

که تا به حال از سوی نشریه زیگما گزارش شده  به خود اختصاص داده است. 

مجموع این خسارتها نسبت به سال 2017 که میزان آن 150 میلیارد دالر بوده کمتر 

شده ولی  از  میانگین ساالنه تعدیل شده بر اساس تورم ده ساله گذشته آن که  

71  میلیارد دالر بوده بیشتر است. حدود 76 میلیارد دالر از  خسارتهای فاجعه آمیز 

بیمه شده مربوط به فاجعه های طبیعی بوده که بیش از 60 درصد این خسارتها از 

حوادث ناشی از خطرات ثانویه ایجاد شده که پدیده ی بی سابقه ای است. خطرات 

ثانویه می توانند حوادث مستقل با اندازه کوچک تا متوسط یا اثرات ثانویه ی یک 

خطر اولیه باشند. خسارتهای ناشی از خطرات ثانویه  به دلیل توسعه ی سریع 

مناطقی که در معرض آب و هوای نامناسب می باشند در حال افزایش است. با 

توجه به گسترش  شهرنشینی و افزایش تمرکز داراییها در مناطق در معرض خطر 

و تغیییرات آب وهوایی انتظار می رود این روند ادامه دار باشد. جهان در حال 

گرم شدن است که افزایش رخداد شرایط آب و هوایی حاد و خطرات ثانویه آن از 

قبیل خشکسالی و "آتش سوزی های سرکش" را درپی خواهد داشت. بزرگترین 

خسارت فاجعه آمیز طبیعی سال 2018  آتش سوزی کمپ فایر کالیفرنیا با رقمی 

حدود 12 میلیارد دالر می باشد که از یک خطر ثانویه ایجاد شده است. در رده 

بعدی  طوفان دریایی مایکل در آمریکا با 7/4 میلیارد دالر و طوفان جبی با بیش از 

 2/3 میلیارد دالر در ژاپن قرار داشته است. همانند سال 2017 در سال 2018 نیز 17 

حادثه ی فاجعه آمیز هر یک موجب ایجاد خسارتهای بیمه ای به میزان یک میلیارد 

دالر و یا بیشتر شده است.

مجموع خسارتهای بیمه شده فاجعه آمیز ناشی از بالیای طبیعی  در سال 2018 

حدود 0/09 درصد تولید ناخالص جهانی و 4/3 درصد حق بیمه مستقیم بیمه های 

اموال جهانی است که بیش از میانگین ده ساله ماقبل آن که به ترتیب به  میزان  

0/08 درصد و 3/9 درصد بوده است می باشد. 

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد

20



رشد واقعی حق بیمه در 2018 در مقایسه با میانگین ده ساله و چشم انداز دو ساله

منطقه
میزان خسارت )میلیارد دالر(قربانیحادثه

پوشش بیمه ای
بیمه ایاقتصادینفر تعداد

66 ٪6832980/552/9 آمریکای شمالی
27 ٪209594/91/3 آمریکای التین و کارائیب

37 ٪4467620/77/7 اروپا

15 ٪5324881/30/2 آفریقا

37 ٪104882354/720/4 آسیا

70 ٪92162/31/6 اقیانوسیه / استرالیا

86 ٪6320/70/6فضا و دریا

51 ٪3041352316585جمع 2018

49 ٪181980015576خطرات طبیعی 2018

90 ٪1233723109خطرات انسانی 2018

32 ٪22071  میانگین ده ساله تعدیل شده با تورم 

43 ٪30111404337/2144/4جمع 2017

31 ٪32710898174/653/7جمع 2016

40 ٪3532635991/736/7جمع 2015

32 ٪33612777109/934/7جمع 2014 

چکیده آمار حوادث فاجعه آمیزی که در سال 2018 رخ داده در جدول زیر ارائه شده است:

نمودار زیر ضریب مركب بازار بیمه های اتكایی جهان را در بخش بیمه های غیرزندگی به تفکیک دو بخش ضریب خسارت و درصد هزینه های استحصال 

نسبت به درآمد حق بیمه در سال های 2011 تا 2018  نشان می دهد:

ضریب خسارتنسبت هزینه
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جدول زیر ارقام و نسبتهای مربوط به شاخصهای کلیدی بازار بیمه اتکایی غیرزندگی جهان را برای سالهای 2013 تا 2018 نشان می دهد: 

در پی خسارت های فاجعه آمیز بی سابقه ی سال 2017 نرخ های بیمه های اتکایی در سال 2018 برای مناطق و رشته های خسارت دیده افزایش 

یافت ولی این افزایش سرریز کمی در رشته های بدون خسارت داشت. ضریب مرکب بیمه گران اتکایی که در سال 2017 به 110 رسیده بود به حدود 

102 درصد در سال 2018 کاهش یافت. در کنار این ضریب مرکب نسبتًا باال، تداوم نرخ پایین بازده سرمایه گذاری ها در حد 2/5 تا 3 درصد موجب شد 

تا نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بیمه گران اتکایی از افزایش کمی برخوردار شود و از منفی  0/3 درصد به مثبت 1 درصد افزایش یابد که در مقایسه با 

میانگین 5 ساله که 6 درصد بوده بسیارکمتر است.

ارقام و نسبتهای کلیدی بازار جهانی بیمه های اتکایی در سال 2018

میانگبن 5 ساله201320142015201620172018میلیارد دالر / سال

144/2140/4137/5138/6152/9158/6145/6حق بیمه صادره خالص )غیر زندگی(

140137135/7135/8151/5155/9143/2حق بیمه عاید شده خالص )غیر زندگی(

22/6231920/52616/921/1سود سرمایه گذاری ها 

0/7211/9-24/722/918/916/3سود خالص 

191/5205/7198/4202/1203/3198/8201/7حقوق صاحبان سهام 

55/956/256/260/676/568/263/5ضریب خسارت )درصد(

31/933/534/234/733/63434ضریب هزینه ها )درصد(

87/989/790/495/2110/1102/297/6ضریب مرکب )درصد(

0/316-1311/69/58/3بازده حقوق صاحبان سهام  )درصد(

0/30/95/4-10/710/38/97/4بازده کل درآمد  )درصد(

 حق بیمه صادره خالص )غیرزندگی(
75/368/269/368/67579/872/2به حقوق صاحبان سهام )درصد(

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد
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  مروری بر وضعیت و تحوالت صنعت بیمه کشور  

در این بخش از گزارش سعی بر این است تا تصویری اجمالی از شرایط و واقعیت های میدانی صنعت 

بیمه و عملکرد بازار بیمه کشور به مخاطبان محترم ارائه نماییم. سهامداران محترم مخاطبان اصلی و مدیران 

از گزارش  این بخش  بازرگانی کشور مخاطبان جانبی  بیمه  با صنعت  آفرینان مرتبط  و نقش   و مسئوالن 

هیئت مدیره به مجمع صاحبان محترم سهام هستند. در گزارش های چند ساله اخیر ضمن ارائه مطالبی در 

خصوص ساختار صنعت بیمه، جایگاه جهانی بازار بیمه کشور و سیر تحوالت آن، به مواردی از اهم چالش ها، 

دغدغه ها، تهدیدات و فرصت های صنعت بیمه اشاره و تحلیل ها، هشدارها و راهکارهایی ارائه شده است. 

اهم مواردی که در گزارشهای سالهای گذشته بدانها پرداخته شده عبارت است از:

تداوم رقابت های غیر سازنده و ضعف پایبندی به اصول و مبانی حرفه ای در کنار ترکیب نامناسب پرتفوی  	

بیمه ای بازار و روند رو به افزایش وقوع خسارت های سنگین و فاجعه آمیز کم سابقه در سال های اخیر؛ 

ُافت کیفیت خدمات بیمه ای و عدم توسعه دانش و بهره گیری موثر از مقوله مهم "مدیریت ریسک" که از  	

وظایف و تعهدات ذاتی شرکت های بیمه بازرگانی محسوب می شود؛ 

شرایط و ویژگی های نگران کننده شبکه فروش شرکت های بیمه و ضرورت برنامه ریزی جامع و راهبردی  	

برای این شبکه مهم و تاثیرگذار با عنایت به روند افزایش وابستگی صنعت بیمه به عملکرد نمایندگی ها و 

کارگزاری ها؛

نقش و جایگاه محوری بیمه های زندگی در رشد و توسعه آینده بازار بیمه کشور و لزوم برنامه ریزی مشترک  	

و هماهنگ برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های این رشته و ارائه تحلیل و توصیه هایی در این خصوص؛

لزوم بازنگری و بهبود شیوه های اعمال نظارت، اصالح رویکرد در وضع مقررات و ارتقاء صالحیت و توانمندی  	

علمی و عملی مدیران و دیگر عوامل دخیل در امور مربوط به هدایت و نظارت بازار بیمه؛ 

مالحظاتی درباره برخی رشته های بیمه ای مهم و تاثیرگذار از قبیل "شخص ثالث"، "درمان تکمیلی" و  ویژگی  	

ها و سهم بازار محدود "بیمه های اتکایی پذیر" و ارائه تحلیل ها و توصیه هایی در مورد آنها؛ 

حجم باالی مطالبات بیمه ای، سطح نامناسب نسبت توانگری، عدم کفایت ذخایر بیمه ای، کثرت عزل و  	

نصب های مستعجل مدیران عامل و عدم پایبندی عملی به مبانی حاکمیت شرکتی و پیاده سازی موثر آن در 

تعداد قابل مالحظه ای از شرکت ها و موسسات بیمه ای؛ 

عدم کارایی الزم و کفایت کاربردی بانک های اطالعاتی و آماری بیمه ای، عدم تربیت کادرهای آموزش دیده  	

تخصصی در زمینه های " اکتوئری بیمه ای"، " حسابرسی فنی بیمه ای "، " نظارت سیستماتیک پیش نگر، به 

هنگام و موثر بیمه ای" و عدم هماهنگی الزم و روحیه همکاری و تفهیم و تفاهم مطلوب میان مبادی تاثیرگذار 

برون صنعتی با نهادهای حاکمیتی، صنفی و مسئوالن اجرایی صنعت بیمه؛

گزارش های سال های قبل که به تفصیل به موارد فوق پرداخته است از طریق پایگاه اطالع رسانی شرکت به 

نشانی www.iranianre.com و همچنین سامانه سازمان بورس و ارواق بهادار در دسترس عالقمندان 

قرار دارد.

در گزارش حاضر بنا بر این است که در پی موارد مطرح شده در گزارش های قبلی، با رویکردی آسیب شناسانه 

 و بمثابه پیش درآمدی بر موضوع بسیار مهم "ضرورت مدیریت مخاطرات پیش روی صنعت بیمه کشور"

به نکاتی به شرح آتی اشاره نماییم.
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ساختار اصلی صنعت بیمه و تعداد شرکت ها و موسسات بیمه ای در خالل سال های 1395 تا 

پایان 1397 بدون تغییر باقیمانده و مشتمل بر 32 شرکت بیمه مستقیم، اتکایی و موسسه بیمه 

متقابل )P&I(بوده است. با تاسیس شرکت بیمه زندگی باران در سال 1398 این تعداد به 33 

شرکت و موسسه بیمه ای افزایش یافته. از این تعداد  29 شرکت بیمه مستقیم ، 2 بیمه اتکایی 

و 2 موسسه بیمه متقابل  )P&I( می باشند.

از 29 شرکت بیمه مستقیم یک شرکت دولتی و 28 شرکت غیردولتی هستند. 26 شرکت در 

کلیه رشته های بیمه ای و 2 شرکت منحصرًا در بیمه های زندگی فعالیت دارند و 1 شرکت دیگر 

 در پی لغو پروانه فعالیتش در بیمه های خودرو و انواع بیمه های زندگی در بهمن ماه 1393 از 

فعالیت های بیمه ای بازمانده است. از 28 شرکت بیمه مستقیم غیردولتی 4 شرکت در مناطق آزاد 

  ساختار صنعت بیمه   

همــگام با شرکت هــای بیمــه در مدیــریت ریســک
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و ویژه تجاری و 24 شرکت در کل کشور فعالیت دارند. 2 شرکت بیمه اتکایی نیز در کل کشور و 2 موسسه بیمه متقابل  )P&I( نیز صرفًا در مناطق 

آزاد و ویژه تجاری به فعالیت مشغولند.

بدین ترتیب در خالل چهار سال گذشته تغییرات چشمگیری در ساختار اصلی صنعت بیمه رخ نداده است ، لیکن در زیرساختارها به ویژه شبکه فروش 

و بالخص نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه تغییرات محسوس و رشد قابل مالحظه ای مشاهده می شود.

تعداد کارکنان و شعب شرکت های بیمه به ترتیب از 18،809 نفر و 1،184 شعبه در سال 96 به 19،849 نفر و 1،258 شعبه در سال 97افزایش یافته 

است. تعداد نمایندگی های عمومی از 33،462 نمایندگی در سال 96 به 35،717 نمایندگی فعال در سال 97 افزایش یافته، تعداد نمایندگی های 

تخصصی بیمه زندگی هم با 33/3 درصد رشد از 21،266 نمایندگی در سال 96 به 28،344 نمایندگی در سال 97 بالغ شده است. تعداد کارگزاران 

بیمه نیز با 35/4 درصد رشد از 616 کارگزاری در سال 96 به 834 کارگزاری در سال 97 افزایش یافته که در مجموع نشاندهنده رشد و گسترش قابل 

مالحظه شبکه فروش بیمه در کشور است.

در ارتباط با زیرساختارهای مورد اشاره باال، ذکر سه نکته ضروریست که ذیالً بدانها اشاره خواهد شد.

الف. ترکیب استخدامی کارکنان     

براساس آخرین آمار رسمی منتشره ، ویژگی ها و ساختار استخدامی کارکنان دو رکن اساسی و تاثیرگذار صنعت بیمه یعنی بیمه مرکزی و بیمه ایران، 

آسیب پذیر و چالش برانگیز به نظر می رسد. در پایان سال 97 از 478 نفر کارکنان بیمه مرکزی 52/5 درصد استخدام رسمی، 13/4 درصد پیمانی و 

34/1 درصد مابقی قراردادی هستند. این نسبت ها در میان 4،065 نفر کارکنان بیمه ایران در پایان سال 97 به ترتیب 35/7 درصد رسمی، 4/6 درصد 

پیمانی و 59/7 درصد بقیه قراردادی هستند. این ترکیب استخدامی با در نظر گرفتن وظایف خطیر حاکمیتی، هدایت و نظارت تخصصی و نقش پیچیده 

و بسیار مهمی که به لحاظ قانونی و حرفه ای بر دوش بیمه مرکزی است و وظایف تخصصی و حرفه ای سنگین و مهمی که به لحاظ تغذیه فنی و 

کادرسازی نیروهای تخصصی و مدیریتی صنعت بیمه و ایفای نقش به مثابه بازوی عملیاتی دولت در تنظیم بازار بیمه کشور که بر عهده بیمه ایران قرار 

دارد، ترکیبی نامناسب بلکه آسیب پذیر و آسیب رسان به نظر می رسد.

 حدود نیمی از کارکنان بیمه مرکزی و دو سوم کارکنان بیمه ایران، پیوند استخدانی محکمی با سازمان متبوع خود ندارند. در چنین شرایطی طبعًا 

شکل گیری عرق و برقراری همیت سازمانی و ایجاد انسجام الزم در بدنه سازمان، تقویت روحیه کارگروهی و ارتقاء بهره وری در انجام وظایف و پیشبرد 

اهداف سازمان و دستیابی به توسعه و تعالی سازمانی، با چالش های جّدی روبرو می باشد. چه بسا ریشه برخی مشکالت اساسی و ناکامی های 
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 سازمانی و مدیریتی را باید در ساختار استخدامی نامنسجم کارکنان شرکت ها و موسسات دولتی، به ویژه 

شرکت ها و موسسات مالی – خدماتی تخصصی جستجو کرد!

مشکل دیگری که از این بابت متصور است، به عدم توازن مالی صندوق های بازنشستگی بیمه مرکزی و بیمه 

ایران مربوط می شود. با کاهش تدریجی کارکنان رسمی در پی بازنشستگی و عدم جایگزینی آنان، طبیعتًا از 

حجم مبالغ ورودی به صندوق های بازنشستگی اختصاصی آنان کاسته و همزمان به تعهدات و مبالغ خروجی 

صندوق افزوده می شود و تداوم چنین شرایطی به مرور به نقطه غیرقابل تحمل خواهد رسید که در هر حال بار 

تعهد  جبران کسری صندوق هایی از این قبیل دیر یا زود بر دوش این موسسات و دولت سنگینی خواهد کرد.

به ویژه در شرکت ها و موسسات اجرایی و  نامنسجم  به نظر می رسد ترکیب استخدامی  این وصف  با 

حاکمیتی مالی – خدماتی تخصصی از این دست، نتایج قابل قبول سازمانی و بهره وری مناسب و مطلوبی 

در بر نخواهد داشت!

عدم توجه درخور و بایسته به این مهم و آسیب شناسی آثار و نتایج منفی ناشی از آن به ویژه در انجام 

صحیح و موثر وظایف قانونی و ذاتی نهاد ناظر، می تواند آسیب های جبران ناپذیری در صنعت بیمه کشور 

از خود به جای بگذارد.

ب. نمایندگی ها و کارگزاران بیمه

شبکه فروش غیرمستقیم شرکت های بیمه در طول سالهای اخیر پیوسته 

گسترش یافته به طوری که از مجموع 32،696 نمایندگی و  کارگزاری در 

سال 93 به حدود دو برابر در سال 97 افزایش یافته است. خوشبختانه 

خالل  در  زندگی  بیمه  تخصصی  های  نمایندگی  تعداد  رشد   شتاب 

سال های اخیر بیشتر بوده به طوری که از 4،557 نمایندگی تخصصی 

بیمه زندگی در سال 93 به 28،344 نمایندگی فعال تخصصی در سال 

97 افزایش یافته است. گسترش شبکه فروش تخصصی بیمه های 

زندگی، افزایش سهم بازار بیمه های زندگی از 9/12 درصد در سال 92 به 

14/54 درصد در سال 97 را در پی داشته که به نو به خود تحولی مهم، 

مثبت و سازنده  برای صنعت بیمه کشور محسوب می شود.

سهم شبکه نمایندگان و کارگزاران بیمه در فروش بازار بیمه کشور از 67 

درصد در سال 96 به 75/5 درصد در سال 97 افزایش یافته و این بدان 

معنی است که میزان وابستگی صنعت بیمه به شبکه مذکور سال به سال 

بیشتر می شود. وابستگی پرتفوی 16 شرکت از 27 شرکت بیمه فعال 

در سال97 به شبکه نمایندگی ها و کارگزاران، بیشتر از متوسط وابستگی  

75/5 درصدی بازار و 8 شرکت بیش از 90 درصد و 4 شرکت نیز بیشتر 

از 95 درصد بوده است.

گرچه صرف برخورداری از شبکه گسترده فروش و خدمات بیمه ای و 

وابستگی پرتفوی به نمایندگان و کارگزاران به خودی خود عامل نگران 

ایجاد می شود که  کننده ای محسوب نمی شود لیکن نگرانی زمانی 

این  موثر  مدیریت  و  هدایت  و  نظارت  ریزی  برنامه  تعامل،   شیوه 

شبکه ها دچار ضعف و نقصان و بعضًا آشفتگی و هرج و مرج خارج از 
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کنترل باشد. به طوری که پدیده ی نماینده ساالری در برخی از شرکت ها 

و قرار گرفتن زمام بازاریابی و تولید پورتفوی در دست نمایندگی های 

خاص آنهم به هر قیمت و با هر شرایط تحمیلی، می تواند موجودیت و 

سرنوشت چنین شرکت هایی را تحت الشعاع قرار دهد و به ایجاد زمینه 

تشدید رقابت های ناسالم و غیراصولی و انحراف بازار بیمه از اصول و 

مبانی حرفه ای منجر شود. همانگونه که در گذشته در مواردی شاهد 

 تجربیات تلخی تا مرز نابودی یک شرکت بیمه و خدشه دار شدن حیثیت 

حرفه ای صنعت بیمه بوده ایم و در شرایط کنونی نیز شاهد آشفتگی 

 عمومی بازار و گرفتاری بخش هایی از صنعت بیمه در دور تسلسل معیوب 

فعالیت های بیمه ای هستیم.

سطح وابستگی صنعت بیمه به شبکه نمایندگان و کارگزاران بیمه، ایجاب 

می کند نقش و جایگاه و عملکرد و اثرگذاری های گوناگون درون صنعتی 

و برون صنعتی ایشان در گذشته و حال به طور جامع و دقیق بررسی و 

آسیب شناسی شود و برای ایفای نقش سازنده تر این شبکه بسیار مهم 

در آینده صنعت بیمه کشور، سیاستگزاری، تعریف راهبرد و برنامه ریزی 

همه جانبه صورت پذیرد. گرچه در وهله نخست مبادرت به این مهم در 

 سطح شرکت های بیمه، از وظایف و مسئولیت های مدیران هر یک از 

برعهده  صنفی  های  هماهنگی  و  منافع  مصالح،  باب  از  و  ها  شرکت 

سندیکای بیمه گران است، لیکن وظایف و مسئولیت های مدیریتی و 

صنفی ایشان نافی ضرورت ایفای نقش راهبردی بیمه مرکزی به عنوان 

نهاد حاکمیتی و متولی نظارت و هدایت صنعت بیمه کشور، در این امر 

خطیر نمی باشد.
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ج - موسسات P&I یا بیمه متقابل      

دو موسسه بیمه متقابل که یکی در سال 90 و دیگری در سال 91 تاسیس شده اند، به نظر می رسد 

در طول این مدت حضور، نقش و عملکردی موسمی داشته اند. با اوج گیری تحریم ها و در حد رفع 

ضرورت و پاسخگویی به نیاز کشتی ها و شناورهای مشمول تحریم فعال می شوند و بالفاصله بعد از 

افول تحریم ها از تحرک باز می مانند. با وجود آنکه نوعًا در موسسات بیمه متقابل تعهدات از محل 

 حق عضویت ها و مبالغ پرداختی اعضاء تامین می شود، لیکن گردش مالی این دو موسسه به ویژه در 

دوره های تشدید تحریم ها و عدم امکان اتصال به شبکه های بین المللی ویژه ی این قبیل موسسات، 

با کسری موازنه قابل مالحظه ای روبروست. به عبارت دیگر در شرایط رفع تحریمها و آرامش از ادامه 

فعالیت باز می مانند و به هنگام فعالیت ضرایب خسارت آنها به ویژه در شرایط تحریم و تنش نوعًا 

بسیار باالست که بخش عمده ای از آن از طریق واگذاری های اتکایی به صنعت بیمه منتقل می شود 

که چندان منطقی به نظر نمی رسد. در چنین شرایطی الزم است حسب ضرورت و به عنوان ساز و 

کاری برای مقابله با تحریم ها خدماتشان را به صورت امانی و با اتکای بیشتری به  پشتوانه منابع 

ویژه دولتی عرضه نمایند.
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  ترکیب پرتفوی بیمه ای بازار    

در سال 97 نیز همچون سال های گذشته رشته زیانبار "بیمه شخص ثالث 

و مازاد" بیشترین سهم در حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص 

داده است. دو رشته زیانبار "ثالث و مازاد" و "درمان " به ترتیب با 32/3 

 درصد و 26/2 درصد سهم در پرتفوی بازار در رتبه اول و دوم و رشته های 

"بدنه اتومبیل" با 6/5 درصد، "حوادث راننده" با 4/9 درصد، "آتش سوزی" 

و " مسئولیت" مشترکًا هر کدام با 4/3 درصد و "مهندسی" با 2/6 درصد 

بازار در سال 97 قرار  در رتبه های سوم تا ششم پرتفوی غیرزندگی 

گرفته اند.

سهم بیمه های زندگی نیز در کل پرتفوی بازار ، از 13/63 درصد سال 

96 به 14/54 درصد در سال 97 افزایش یافته است که تحول مثبت 

 و سازنده ای در جهت بهبود و توسعه فعالیت های بازار بیمه محسوب 

می شود با این وجود و با توجه به مجموع سهم 58/5 درصدی دو رشته 

زیانبار ثالث و درمان، می توان گفت بازار بیمه کشور هنوز از ترکیب و 

کیفیت پرتفوی مناسبی برخوردار نیست.

براساس جداول عملکرد بیمه ای شرکت های بیمه در سال 97، مالحظه 

"زندگی" و  بیمه های  با 60/1 درصد سهم  پاسارگاد  بیمه  می شود که 

مجموع 24/9 درصد سهم بیمه های "شخص ثالث" و "درمان" در پرتفوی 

 بیمه ای خود، از بهترین ترکیب پرتفوی در صنعت بیمه کشور برخوردار 

و  بیمه های زندگی  با 55/3 درصد سهم  بیمه کارآفرین  باشد و  می 

مجموع 23/7 درصد سهم بیمه های شخص ثالث و درمان و بیمه سامان 

به ترتیب با 38/5 درصد و مجموع 41/9 درصد از این بابت در رتبه های 

بعدی بهترین ترکیب پرتفوی در سال 97 قرار گرفته اند.

سهم 7 رشته اتکایی پذیر نیز در پرتفوی سال 97 بازار جمعًا به حدود 

11/6 درصد بالغ شده است و حال آنکه قریب به تمامی خسارت های 

 انبوه فاجعه بار از قبیل سیل و زلزله و یا خسارت های موردی سنگین در 

و  انرژی"  و  "نفت  "مهندسی"،  "کشتی"،  "هواپیما"،   های   بیمه 

"آتش سوزی های صنعتی" در این محدوده از پرتفوی بازار بیمه کشور 

قرار دارند و مع االسف عمده رقابت ها با رویکرد کاهش نرخ های حق 

بیمه و یا عدول از شرایط متعارف و نادیده گرفتن اصول و مبانی بیمه ای 

نیز در همین محدوده رخ می دهد. طبعا بخش درخورتوجهی از این قبیل 

ریسکهای پذیرفته شده، به بیمه گران اتکایی پیشنهاد می شود و چنانچه 

دقت کارشناسی درخوری در قبول این پیشنهادات صورت نگیرد، نتایج 

ناگواری به دنبال خواهد داشت.

با یک حساب سرانگشتی بر مبنای صورتحساب تجمیعی سود و زیان 

احتساب با  حتی  بازار  مجموعه  ای  بیمه  عملیات  بیمه،  های   شرکت 

"درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی"، در هر سه سال اخیر با زیان 

همراه بوده و بخش عمده ای از آن به بیمه گران اتکایی اعم از اجباری و 

غیراجباری منتقل شده است.

با مالحظه ارقام مرتبط با مبادالت اتکایی واگذاری در صورتحساب های 

 سود و زیان 33 شرکت بیمه مربوط به عملکرد سال های 96 و 97 

می توان نتیجه گرفت که موازنه واگذاری های اتکایی 11 شرکت و موسسه 

بیمه ای در سال 96 و 18 شرکت و موسسه بیمه ای در سال 97 منفی 

و به زیان بیمه گران اتکایی بوده است! مضافًا بر اینکه عدم موازنه ها در 

 سال 97 به لحاظ مبالغ نیز به مراتب سنگین تر می باشد.پیش بینی 

می شود این روند در سال 1398 نیز تداوم داشته باشد.

از  مورد  اینکه، حجم مطالبات شرکت ها حسب  دیگر  قابل ذکر  نکته 

"بیمه گذاران و نمایندگان" در شرکت های بیمه مستقیم و "بیمه گران 

و بیمه گران اتکایی" در شرکت های بیمه اتکایی در هر دو سال 96 و 

97 در مجموع بسیار سنگین و در عمل مانع برخورداری شرکت ها از 

فرصت سرمایه گذاری بخش عمده ای از منابع مرتبط با حق بیمه های 

تولیدیشان بوده است.

چنانچه مطالبات مورد اشاره تا 30 درصد حق بیمه تولیدی سالیانه هر 

شرکت را سقف قابل قبول تصور کنیم، در سال 96 این بخش از مطالبات 

22 شرکت از 33 شرکت و موسسه بیمه ای بیش از 30 درصد و از این 

تعداد 13 شرکت باالی 50 درصد، 5 شرکت باالی 80 درصد و 2 شرکت 

باالی 100 درصد حق بیمه تولیدی ساالنه شان بوده است.

در سال 97 این روند تشدید شده به نحوی که 23 شرکت از 33 شرکت 

باالی 30 درصد، 14 شرکت باالی 50 درصد ، 7 شرکت باالی 80 درصد و 4 

شرکت باالی 100 درصد حق بیمه تولیدیشان در آن سال را طلبکار بوده اند!
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  عملیات اتکایی بازار     

با مروری بر شرایط بازار اتکایی صنعت بیمه کشور، به نظر می رسد در 

سال های اخیر و به تدریج، ساز و کار بخش درخورتوجهی از مبادالت 

اتکایی بازار بیمه از مفهوم و هدف واقعی و فلسفه وجودی خود فاصله 

گرفته و در مواردی   به روشی برای رفع کاستی سطح توانگری مالی و 

یا انتقال ریسک رقابتهای ناسالم و آثار بی توجهی به مدیریت ریسک در 

قبول تعهدات بیمه ای، به بیمه گران اتکایی بدل شده است.

برهمین اساس حجم و محتوای مبادالت اتکایی غیراجباری بازار بیمه 

در سال های اخیر و همچنین ساختار توزیع آن بین بیمه گران اتکایی 

تغییرات  و  نوسانات  دستخوش  اتکایی،  قبول  به  مجاز  بیمه گران   و 

بی سابقه و نامتعارفی شده است. در سال 97 رویکرد غالب شرکت های 

بیمه بر افزایش میزان واگذاری اتکایی غیراجباری پرتفوی خود بوده 

است، به طوری که از 29 شرکت و موسسه بیمه ای، 23 شرکت بر حجم 

و درصد واگذاری اتکایی غیراجباری خود افزوده اند که در برخی موارد 

 این افزایش بسیار چشمگیر و موجب بهم خوردن تعادل و تغییرات 

بی سابقه ای در ترکیب حق بیمه اتکایی غیراجباری بازار بیمه و ساختار 

توزیع آن شده است.

به موجب آمار و اطالعات  رسمی مبتنی بر صورت های مالی مصوب 

شرکت ها و موسسات بیمه ای، با وجود آنکه نسبت حق بیمه اتکایی 

اجباری به کل حق بیمه بازار در سال های 93 لغایت 97 و در اجرای 

تکالیف قانونی بیمه مرکزی، با شیب مالیمی از 22 درصد در سال 93 

به 15/7 درصد در سال 97 تغییر یافته، لیکن این نسبت در حجم حق 

بیمه واگذاری غیراجباری بازار از 2 درصد در سال 93 به 9/2 درصد در 

سال 97 افزایش یافته است. شایان ذکر اینکه شتاب این افزایش تحت 

تاثیر واگذاری تنها یک قرارداد خاص بیمه درمان در سال های 96 و 97 

بسیار شدید و بی سابقه بوده است به نحوی که حجم حق بیمه اتکایی 

واگذاری غیراجباری بازار از 7،564 میلیارد ریال و 2/7 درصد حق بیمه 

تولیدی بازار در سال 95 به 23،067/5 میلیارد ریال و 6/8 درصد در سال 

96 و 39،153/7 میلیارد ریال و 9/2 درصد در سال 97 افزایش یافته 

است. 64/4 درصد از حجم حق بیمه اتکایی غیراجباری بازار در سال 96 

و 63 درصد آن در سال 97 صرفًا مربوط به واگذاری غیراجباری یک فقره 

قراراد بیمه درمان و 35/6 درصد بقیه در سال 96 و 37 درصد در سال 

97 مربوط به مابقی واگذاری های غیراجباری بازار در مجموعه دیگر رشته 

های بیمه ای بوده است! به بیان دیگر 4/38 واحد از 6/8 درصد سال 96 

و 5/8 واحد از 9/2 درصد اتکایی غیراجباری بازار در سال 97 تنها ناشی از 

واگذاری بخش غیراجباری یک قرارداد خاص بوده است! 

با وصف فوق و با مالحظه شرایط بازار بیمه کشور در سال های اخیر و 

تداوم رقابت های غیراصولی و کم توجهی به اصول و مبانی و نادیده 

گرفتن مدیریت ریسک در قبال تعهدات بیمه ای در سطح بازار بیمه، این 

سوال مطرح می شود که چنین وضعیتی تا چه زمانی قابل دوام است؟ و 

آیا در چنین شرایطی برقراری نظام حرفه ای، متوازن و پایدار در تعامالت 

و مبادالت اتکایی در سطح صنعت بیمه ای که با تحریم های تحمیلی 

خارجی و نابسامانی های داخلی مواجه است، میّسر می باشد؟

در بازاری که واگذاری یا عدم واگذاری اختیاری یک قرارداد بیمه ای، 

حجم حق بیمه اتکایی غیراجباری بازار را به حدود سه برابر افزایش یا 

به یک سوم تقلیل می دهد، تحلیل ها و نتیجه گیری های آماری و 

علمکردی  تا چه حد می تواند قابل اطمینان و واقعی باشد؟ سیاست 

گذاری ها، تعیین اهداف و برنامه ریزی ها به چه میزان دست یافتنی 

و امکان پذیر خواهد بود؟

بازیگران عمده  و  و سیاست گذاران  بازار  راهبران  داریم  انتظار  و  امید 

با جامع نگری و ژرف  این حوزه تخصصی و پیچیده،  تاثیرگذار در  و 

اندیشی در خور به این معضالت و دغدغه ها و تهدیدات رسیدگی و 

برای بقای بازار اتکایی و به سامان درآوردن فعالیت های بیمه ای تدابیر 

موثرتری اندیشه کنند.
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بازار  غیراجباری  های  قبولی  اتکایی  بیمه  حق  ایحال حجم کل  علی 

داخلی )شامل اتکایی مجدد( بر مبنای صورتهای مالی مصوب شرکتهای 

بیمه مستقیم، اتکایی و بیمه مرکزی برای سال 97 به رقم 43،046 

میلیارد ریال بالغ شده است که 32،030 میلیارد ریال از این مبلغ یعنی 

74/4 آن مربوط به قبولی غیراجباری از قراردادهای رشته درمان و از آن 

جمله مبلغ 24،680 میلیارد ریال مربوط به یک فقره واگذاری در این 

رشته بوده است.به این ترتیب حجم حق بیمه اتکایی قبولی غیر اجباری 

بازار داخلی  در سال 97 در کلیه رشته ها به جز درمان  به رقم 11،016 

میلیارد ریال بالغ شده است که بیمه مرکزی با 39/76 درصد ، بیمه 

ایران با 19/06 درصد، بیمه ملت با 9/36 درصد، بیمه اتکایی ایرانیان 

با 7/47 درصد، بیمه ایران معین با 5/78 درصد و بیمه اتکایی امین 

با 5/27 درصد سهم از این مبلغ، بیشترین سهم را به خود اختصاص 

داده اند.

 گرچه این شرکت با دستیابی به میزان حق بیمه قبولی افزون بر رقم 

این  از  نظر  مورد  هدف  به  خود  سالیانه  بودجه  در  شده  بینی  پیش 

بابت دست یافته است لیکن براین باور هستیم که با در نظر گرفتن 

شرایط نامناسب و سیر تحوالت نامطلوب در بازار اتکایی کشور، اصرار بر 

دستیابی به حجم حق بیمه قبولی باال و سهم بازار بیشتر می تواند افت 

کیفیت پرتفوی قبولی و به تبع آن زیان عملیاتی را در پی داشته باشد.

با وجود رشد 37/6 درصدی میزان حق بیمه قبولی شرکت در سال 97 

در مقایسه با سال 96 و همچنین دستیابی به حجم حق بیمه قبولی به 

میزان 1،360،090 میلیون ریال و رشدی به میزان 51 درصد در دوره مالی 

منتهی به 98/9/30، با این حال پیوسته تالش مدیران و کارشناسان 

شرکت بر این بوده است تا ضمن حفظ حسن روابط همکاری و تعامل 

 سازنده با شرکت های واگذارنده، حتی االمکان رعایت اصول و مبانی 

های  ریسک  قبال  در  صحیح  تصمیم  اتخاذ  و  ارزیابی  در  ای  حرفه 

پیشنهادی را مد نظر قرار دهند.

به کالمی دیگر گرچه دستیابی به حجم حق بیمه قبولی تا دو یا حتی 

سه برابر فعلی در این بازار آشفته برای شرکت امکان پذیر است، لیکن 

رعایت اصل احتیاط و پایبندی به اصول و مبانی حرفه ای و نهایتًا حفظ 

حقوق و منافع سهامداران محترم ایجاب می کند کیفیت نتایج فعالیت 

ارقام متورم،  به  بیمه قبولی و دستیابی  بر کمیت میزان حق  شرکت 

مقدم انگاشته شود.



  مالحظاتی درباره برخی شرایط نا مساعد در چرخه کار  صنعت بیمه      

به طوری که از شواهد و قرائن برمی آید بازار بیمه کشور سالیانی است که با برخی شرایط نامساعد در چرخه ی کار مواجه است. تشدید تحریم ها و 

قطع کامل ارتباط و همکاری ها اعم از مبادالت بیمه ای و همکاری های علمی، تجربی و آموزشی با بازارهای پیشرفته بیمه ای، عدم کارایی مطلوب 

مدل های مورد استفاده برای نظارت و هدایت فعالیت های بازار بیمه کشور، عدم تمرکز برنامه ها بر تعدیل ضریب خسارت رشته های زیانبار بیمه ای 

و توسعه متوازن و پایدار بازار بیمه در بخش های مختلف با درنظر گرفتن واقعیت های میدانی صنعت بیمه کشور، برخی ناهماهنگی ها میان مراجع 

تخصصی و عمومی نظارت بر موسسات بیمه در وضع مقررات و استانداردهای ناظر بر شرکت ها و موسسات بیمه ای، ضعف در اطالع رسانی خدمات 

و تبیین مواضع اصولی صنعت بیمه و بعضًا برخوردهای انفعالی در تعامل با سازمان ها، نهادها و مبادی بیرونی بر سر امور مرتبط با صنعت بیمه، وضع 

مقررات توسط دستگاههای مختلف  بدون توجه به واقعیت های میدانی صنعت بیمه کشور و ضرورت تامین پیش نیازها و زیرساخت های فرهنگی، 

آموزشی و تدارکاتی مورد نیاز برای اجرای مقررات جدید، عدم توفیق الزم در شناساندن اهمیت جایگاه، نقش و اثرگذاری صنعت بیمه های بازرگانی 

در شئون مختلف زندگی مردم به مسئوالن باالدستی در قوای سه گانه، عدم توجه شایسته به ضرورت آسیب شناسی و ساماندهی شبکه فروش، 

برغم وابستگی روز افزون صنعت بیمه به شبکه نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه و ... از اهم عوامل تاریخی و موثر در ایجاد شرایط کنونی صنعت 

بیمه و چرخه نامناسبی است که در آن به سر می برد. اصرار به رشد کمی حق بیمه تولیدی با هدف رفع نیاز به نقدینگی در گردش مالی، دستیابی به 

سهم بازار بیشتر  و برخورداری از امکان آرایش ظاهری بهتر صورت های مالی و احیانًا پوشاندن سهل تر عدم کفایت ذخایر بیمه ای ... و دستیابی به 

 ضریب نفوذ بیمه ای بیشتر، قبل از آنکه به اصالح شرایط نامساعد بازار اهتمام شده باشد، رویکرد نامناسبی است که به نظر می رسد در طول زمان 

بخش های در خورتوجهی از صنعت بیمه را در بر گرفته است.

 تشدید رقابت های ناسالم از طریق کاهش غیراصولی نرخ های حق بیمه و پذیرش شرایط نامتعارف تحمیلی از سوی بیمه گذاران عمده و یا 

خدمات  حفظ کیفت  امکان  عمل  در  شد،  اشاره  بدانها  فوقًا  اهدافی که  دیگر  و  ای  بیمه  پرتفوی  افزایش  هدف  با  ذینفوذ  های   نمایندگی 

 بیمه ای در مراحل مختلف قبل و بعد از صدور بیمه نامه را از بیمه گران سلب می کند. این افت کیفیت در دو مرحله حساس و خطیر یعنی
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"ارزیابی و مدیریت ریسک بیمه ای" و همچنین " سرعت و کیفیت انجام تعهدات بعد از وقوع خسارت" محسوس تر و آسیب رسان تر است و مآالً 

بی اعتمادی و سوء شهرت را برای بیمه گران و صنعت بیمه به دنبال می آورد.

در سالهای اخیر تالشهای زیادی برای تببین جایگاه صنعت بیمه و ارتقای سطح ارتباطات وتعامل این صنعت  با مدیران و مسئوالن در دولت، مجلس و 

قوه ی قضائیه صورت گرفته است تا برخی رویکردهای نامناسب و نقصانهای ایجاد شده در چرخه ی کار صنعت بیمه اصالح و مرتفع گردد. لیکن تداوم 

برقراری عوارض گوناگون بر خدمات  بیمه ای، صدور احکام و ایجاد رویه های قضایی معموال یکجانبه و به زیان شرکت های بیمه وتحمیل تکالیف و 

تعهدات نامتناسب با ماهیت بیمه های بازرگانی به صنعت بیمه ، ضرورت استمرار و تقویت سطح تعامل صنعت بیمه با مراجع تاثیر گذار بیرونی و البته 

مرتفع نمودن نقصانهای درونی ذکر شده که به سطح اعتبار و قابلیت اعتماد صنعت بیمه لطمه می زند را آشکار می سازد. بدیهی است تداوم شرایط 

نامساعد ذکر شده، بهره وری پایین و ضرر و زیان مادی و معنوی شرکت ها، موسسات و نهادهای بیمه ای را درپی خواهد داشت.

وضعیت کنونی صنعت بیمه ایجاب می کند، صرف نظر از عمر کوتاه مدیریت های ارشد در اغلب موسسات بیمه ای که مع االسف در سال های اخیر 

شاهد اوج گیری آن بوده ایم و به دور از سالیق فردی و منافع مقطعی شرکتی و سازمانی، موضوع آسیب شناسی جامع، ریشه یابی دقیق مشکالت 

و چالش های گوناگون و ارائه راهکارهای برون رفت صنعت بیمه از شرایط کنونی و چرخه معیوبی که در آن گرفتار شده، مجدانه و با اولویت در دستور 

کار نهادهای ذیربط مسئول قرار گیرد و انجام این مهم حسب مورد به کارگروه های تخصصی متشکل از مدیران و کارشناسان مجرب، قابل اعتماد، 

مستقل، جامع نگر و دلسوز اعم از شاغل و یا بازنشسته، محول شود. به نحوی که کارگروه های مزبور با برخورداری از آزادی عمل و اقتدار و اختیارات 

الزم برای دستیابی به اطالعات و سوابق مورد نیاز و دسترسی سهل به مدیران و مسئوالن ذیربط در سطح صنعت بیمه و یا خارج از آن، تا حصول به 

نتیجه نهایی بتوانند کار خود را دنبال کنند و تغییرات احتمالی در سطح وزارتخانه های متبوع ، نهادها ، موسسات و شرکت های بیمه ای وقفه ای در 

کار ایجاد نکند و حاصل کار ایشان بتواند به ارائه برنامه جامع کوتاه، میان و بلند مدتی برای کاهش و حل ریشه ای مشکالت و چالش های صنعت 

بیمه و توسعه پایدار و تعالی آتی آن منجر شود.



ذیالً به برخی از سئواالتی که در آسیب شناسی و ریشه یابی تاریخی وضعیت کنونی صنعت بیمه الزمست پاسخ 

داده شود، اشاره می شود:

 

چرا ضریب خسارت صنعت بیمه در دو دهه ی گذشته به مرور افزایش یافته و از محدوده ی نرمال فراتر  	

رفته است؟

چرا سیاست گذاری ها و رویکردها در سطوح مختلف صنعت بیمه و اغلب با جابجایی مسئوالن و تغییر  	

سلیقه ها تغییر می کند؟

چرا عمر مدیریت ها به ویژ مدیریت های ارشد در صنعت بیمه نوعًا و برغم طبیعت کار در این صنعت ، کوتاه  	

است؟ 

چرا بعد از گذشت قریب به 85 سال از پایه گذاری صنعت بیمه ملی در کشور ، هنوز بیمه فاقد بانک اطالعاتی  	

و آماری دقیق، جامع، به هنگام و با ساختار کارآمدی است که بتواند پشتوانه عملی قابل قبولی برای تحلیل های 

صحیح فنی و برنامه ریزی های حرفه ای و تخصصی قرار گیرد؟

چرا شیوه های بکار گرفته شده نظارت های بیمه ای در جهت بهبود شرایط و اصالح بازار موثر نمی افتد؟ 	

چرا مقررات و آیین نامه های مفصل، گوناگون و متعدد از کارآمدی الزم برخوردار نیستند؟ 	

چرا گزارش های حسابرسی موسسات بیمه ای نوعًا از بندهایی ناظر بر عدم رعایت مقررات و آیین نامه های  	

مصوب مشحون است ؟

چرا با وجود ورود مبادی نظارتی متعدد به عرصه فعالیت های بیمه ای )بیمه مرکزی در اوایل دهه 50،  	

حراست ها از اوایل دهه 60 ، بازرسی کل کشور از اوایل دهه 70 و سازمان بورس از اوایل دهه 80( بروز مشکالت، 

تشدید چالش ها و بی توجهی به اخالق حرفه ای در صنعت بیمه بیشتر شده است؟!

چرا مدیران و دست اندرکاران صنعت بیمه در شناساندن ویژگی ها، جایگاه و اهمیت نقش حیاتی بیمه های  	

بازرگانی در زمینه های مختلف تولیدی، عمرانی، اقتصادی و شئون زندگی مردم، به مسئوالن و مبادی ذیربط در 

قوای سه گانه و دیگر مراجع تاثیرگذار، به توفیقات قابل قبول دست نیافته اند؟

چرا نهادها و تشکل های حاکمیتی و صنفی صنعت بیمه نوعًا در دفاع از نظرات، مصالح و منافع مشروع  	

صنعت بیمه و شرکت ها  و موسسات بیمه ای، عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده اند؟

چرا بعد از گذشت نزدیک به دو دهه از شروع مجدد فعالیت سندیکای بیمه گران، امکان استفاده مطلوب از  	

ظرفیت های این نهاد صنفی فراهم نشده است؟

چرا با وجود اینکه هنوز ظرفیت های بالقوه زیادی در بازار بیمه کشور وجود دارد، عمده تالش اغلب بازیگران  	

بازار حتی به قیمت زیر پا گذاشتن اصول و مبانی و اخالق حرفه ای، صرف دستیابی به سهم بزرگتری از کیک 

پرتفوی موجود بازار می شود؟

چرا برغم اینکه نتایج واقعی عملکرد بیمه ای بازار )با احتساب ذخایر واقعی( از وضعیت قابل قبولی برخوردار  	

نیست، هنوز رقابت های زیانبار و چرخه معیوب ناشی از آن در صنعت بیمه تداوم دارد؟ 

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد
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امید است با درک واقعی از شرایط و وضعیت کنونی و در اولویت قرار گرفتن برنامه جامع آسیب شناسی عمیق ، دقیق، علمی و بی طرفانه صنعت 

بیمه که مسلمًا اقدامی زمانبر خواهد بود، در کوتاه مدت نیز شاهد بازنگری در سیاست گذاری های مقطعی، اصالح رویکردها و الگوی برخورد و تعامل 

نهادهای حاکمیتی و صنفی صنعت بیمه به منظور تقلیل چالش ها و بهبود شرایط و فضای کسب و کار در بازار بیمه کشور باشیم . همراهی ، همدلی، 

همکاری و همفکری مدیران، کارشناسان و سرمایه ها علمی و تجربی مجموعه صنعت بیمه در سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات اصالحی از یک سو 

و متابعت مدیران ارشد و مسئوالن اجرایی موسسات و شرکت های بیمه ای از تصمیمات و پایبندی عملی در پیروی از سیاست گذاری های کلی از 

سوی دیگر، شرط الزم برای دستیابی به فضای کسب و کار حرفه ای قابل قبول و سالم تر می باشد.

مدیران و سرمایه های انسانی این شرکت همچون گذشته با پایبندی به مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی خود و  حضور و مشارکت فعال در سطح 

صنعت بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و سایر مراجع و نهادهای تخصصی  و همفکری در بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای ساماندهی 

امور و کاهش چالش های داخلی و بیرونی صنعت بیمه، تالش نموده اند دین خود به صنعت بیمه کشور را ادا نمایند.

  سخن پایانی       

گر چه در سال های اخیر شرایط کسب و کار در بازار بیمه کشور برای 

شرکت های پایبند به اصول و مبانی و اخالق حرفه ای و رقابت سالم 

به مرور سخت تر شده است، لیکن به لطف الهی و به همت و تالش 

مدیران و دیگر کادرهای تخصصی و سرمایه های انسانی ارزشمند شرکت، 

نتایج حاصل از عملکرد دوره مالی منتهی به 98/9/30 در هر دو زمینه 

فعالیت های بیمه ای و سرمایه گذاری، همانند سنوات گذشته هم به 

لحاظ کّمی و هم از نظر کیفی قابل قبول و فراتر از اهداف پیش بینی 

شده در بودجه سالیانه شرکت بوده است. این در حالی است که مدیران 

و دیگر سرمایه های انسانی شرکت، عالوه بر صیانت از حقوق و منافع 

سهامداران محترم، به نوبه خود در حفظ تعامل سازنده با شرکت های 

ای  حرفه  مصالح  قبال  در  مسئوالنه  نقش  ایفای  و  همکاری  طرف 

صنعت بیمه و پایبندی به تعهدات حرفه ای خود نیز تالش کرده اند. 

مضافًا بر اینکه با وجود افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته و 

اندوخته سرمایه ای به میزان 30 درصد از مبلغ 2،500 میلیارد ریال به 

3,250 میلیارد ریال، شاهد افزایش چشمگیر قیمت سهام و ارزش بازار 

شرکت در بازار سرمایه در خالل دوره مالی مورد گزارش و تامین منافع 

سهامداران محترم طی این دوره از دو بعد سود عملکرد و ارزش افزوده 

سهام بوده ایم.
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  جایگاه شركت در بازار بیمه اتکایی در سال1397      

براسـاس آخرین صورت های مالی انتشـار یافتـه ، مجموع حق بیمه اتكایی قبولی )غیراجباری( موسسات بیمه كشور در سال 1397 حدود 43،046 

میلیارد ریال بوده است که مبلغ 32،030 میلیارد ریال آن مربوط به رشته درمان و 11،016 میلیارد ریال مربوط به کل رشته هاای دیگر بوده است .در 

حالی که حق بیمه  اتکایی غیر اجباری رشته درمان در سال 1395 فقط مبلغ  243 میلیارد ریال بوده با ارائه پوشش اتکایی به بزرگترین قرارداد درمان 

گروهی کشور از سوی بیمه مرکزی و دو شرکت بیمه مستقیم در سالهای 1396 و 1397 به ترتیب به مبلغ 8،430 میلیارد ریال و 32،030 میلیارد  ریال 

افزایش یافته است. حق بیمه قرارداد مذکور به تنهایی حدود 80% حق بیمه اتکایی غیر اجباری رشته درمان را تشکیل می دهد. 

جدول زیر حجم حق بیمه  قبولی و سهم  هر یك از موسسات بیمه در بازار اتكایی كشور را در هشتمین دوره فعالیت شركت و دوره ماقبل آن به تفکیک 

رشته درمان و سایر رشته ها نشان می دهد.

حق بیمه قبولی اتكایی داخلی بازار )غیر اجباری ( 

شركت 

سال 1397سال 1396

غیر درمانمیلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سهم میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال 

تغییر سهمسهم رشد جمعدرمانغیر درمانغیر درمانجمعدرمانغیردرمان

7/85٪-39/76٪18/47٪47/614,380,03517,303,53521,683,570٪3,697,2923,607,1397,304,431بیمه مركزی 

2/28٪19/06٪61/12٪16/782,099,26713,305,69415,404,961٪1,302,9153,992,1085,295,023بیمه ایران

3/25٪9/36٪117/42٪6/111,031,43001,031,430٪474,3930474,393بیمه ملت

0/95٪-7/47٪25/78٪8/43823,06577,612900,677٪654,3480654,348بیمه اتكایی ایرانیان 

2/49٪5/78٪149/01٪3/29636,9001,339,5921,976,492٪255,771830,7201,086,491بیمه ایران معین

0/80٪-5/27٪23/14٪6/07580,5510580,551٪471,4720471,472بیمه اتكایی امین 

0/98٪2/81٪117/41٪1/83309,7610309,761٪142,4790142,479بیمه آسیا

0/93٪2/61٪120/29٪1/68287,8230287,823٪130,6540130,654بیمه پارسیان

0/04٪2/49٪44/35٪2/44273,8770273,877٪189,7280189,728بیمه پاسارگاد

1/67٪-1/56٪31/49٪-3/23172,0413,679175,720٪251,1330251,133بیمه البرز

0/15٪1/02٪66/21٪0/87112,1500112,150٪67,474067,474بیمه دانا

0/29٪0/62٪166/68٪0/3368,402068,402٪25,649025,649بیمه ما

0/58٪0/58٪100/00٪0/0063,377063,377٪000بیمه کوثر 

0/02٪0/38٪50/65٪0/3641,605041,605٪27,617027,617بیمه سینا

0/11٪0/40٪98/67٪0/2843,636043,636٪21,964021,964بیمه سامان

0/19٪0/32٪253/68٪0/1335,294035,294٪9,97909,979بیمه معلم

0/12٪0/24٪183/99٪0/1226,360026,360٪9,28209,282بیمه  كارافرین

0/13٪0/18٪444/71٪0/0519,566019,566٪3,59203,592بیمه سرمد

0/21٪-0/09٪57/36٪-0/309,95009,950٪23,336023,336بیمه آرمان

0/07٪-0/01٪85/28٪-0/089250925٪6,28606,286بیمه میهن

0/00٪100٪41/86٪10011,016,01532,030,11243,046,127٪7,765,3648,429,96716,195,331جمع بازار 
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به طوری که مالحظه می شود حق بیمه قبولی اتکایی داخلی بازار )غیراجباری( در سال 1397 ، بدون احتساب رشد غیر معمول حق بیمه درمان که 

صرفا متاثر از ارائه پوشش اتکایی به یک قرار داد بوده  ، حدود 41/9 درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد شرکت در بخش اتکایی غیر 

درمان 25/78 درصد بوده است. همانگونه که در جدول قبل مالحظه می شود سهم بازار شرکت در بخش غیر درمان که در سال 1396حدود 8/42 

درصد بوده در سال 1397 به  حدود 7/47 درصد کاهش یافته است و جایگاه شرکت در این بخش از بازار از نظر حجم حق بیمه قبولی  در رتبه چهارم  

قرار گرفته است.

  فعالیت های بیمه اتکایی      

الف. قبولی اتکایی       

در سال مالی مورد گزارش ، علیرغم تشدید رقابت شرکت های بیمه مستقیم 

در صدور بیمه نامه، شرکت تالش نمود که همچون سال های گذشته با توجه 

به اصول فنی و با اولویت حفظ کیفیت پرتفوی و نیز در نظر گرفتن تقاضا 

و شرایط روزحاکم بر بازار بیمه کشور ، نسبت به قبول بیمه های اتکایی به دو 

صورت اختیاری و قراردادی اقدام نماید که منجر به تولید پرتفوی مناسبی با 

حجم حق بیمه ای بالغ بر  1،360میلیارد ریال و رشدی بالغ بر 51 درصد در 

مقایسه با دوره مالی قبل شده است.

از سال 1380 تا زمان تهیه گزارش 18 حادثه بزرگ و فاجعه آمیز )با در نظر 

گرفتن میزان خسارات اقتصادی و یا تلفات انسانی براساس معیارهای 

بین المللی( در کشور به وقوع پیوسته است که 4 مورد آن )آتش سوزی 

پتروشیمی بوعلی ، سیل استان گلستان ، تصادم دو قطار در سمنان و آتش 

سوزی ساختمان پالسکو( مربوط به سال 1395 و 5 مورد آن )آتش سوزی 

شرکت کروز ، زلزله بجنورد ، زلزله کرمانشاه ، غرق کشتی سانچی و سقوط هواپیمای آسمان در حوالی فرودگاه یاسوج( مربوط به سال 1396 و 7 مورد 

آن )سیل استان های شمالی، غربی و جنوب غربی کشور در اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398، آسیب دیدگی 3 کشتی نفتکش، زلزله در استان 

آذربایجان شرقی و حوادث ناآرامی های آبان ماه SRCC" 98" در نقاط مختلف( نیز مربوط به سال 1397 و نه ماهه 1398 بوده است. به عبارتی 

طی 18 سال گذشته از مجموع 18 حادثه بزرگ و فاجعه آمیز 16 حادثه آن در کمتر از چهار سال اخیر یعنی در سال های 1395، 1396، 1397 و نه 

ماهه 1398 به وقوع پیوسته است. همانگونه که در گزارش سال قبل نیز عنوان شد کثرت و تواتر وقوع حوادث بزرگ و فاجعه آمیز در سال های اخیر و 

تحریم های یکجانبه و ناعادالنه آمریکا علیه کشور عزیزمان موجب کمبود قطعات در کارخانجات و صنایع بزرگ مختلف و ناوگان های هوایی و دریایی 

شده و انجام عملیات سرویس و نگهداری و همچنین نوسازی آنها را با مشکل مواجه ساخته ، لذا توجه هر چه بیشتر صنعت بیمه به این نوع حوادث 

و بازنگری در شرایط صدور و نرخ های حق بیمه این قبیل ریسک ها ضروری می باشد، زیرا عوامل فوق مستقیمًا بر تشدید مخاطرات بیمه ای و 

مآالًصنعت بیمه که می باید خسارت های وارده را جبران نماید ، تاثیر فراوان خواهد داشت. علیرغم کثرت خسارت های بزرگ و تجمع خسارت های متعدد 

کوچک تر حادث شده طی سال مالی مورد گزارش و همچنین ادامه رقابت شدید شرکت های بیمه )بدون توجه به ریسک های مستقیم و غیرمستقیم 

مترتب بر شرایط جاری ( و در نتیجه تداوم روند کاهشی نرخ های حق بیمه در بسیاری از بیمه نامه ها و مهمتر از آن عدم رعایت موازین حرفه ای و 

فنی در صدور برخی بیمه نامه های بزرگ در سال های اخیر )که متاسفانه رو به ازدیاد است( شرکت توانسته است به سود ناخالص فعالیت بیمه ای 

به میزان 283 میلیارد ریال دست یابد.
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  ساختار پرتفوی قبولی شرکت       

جدول زیر ســـهم هر رشـــته در ترکیب پرتفوی قبولی شـــرکت در ســـال های 97 و 98 را نشان می دهد.

تركیب حق بیمه های اتكایی قبولی  دوره

رشته بیمه اتكایی
13981397

درصد سهممیلیون ریالدرصد رشددرصد سهممیلیون ریال

469،41034/559295،95632/8آتش سوزی
402،25629/666241،82026/8نفت و انرژی

253،72018/716894،67410/5مهندسی

113،9978/44777،5318/6باربری

43،1403/21238،6374/3بدنه كشتی و باربری

24،7611/81968،3671هواپیما

37،4544/2)4)35،8922/6مسئولیت

106،23811/8)84)16،9141/2سایر رشته ها

1،360،09010051900،677100جمع

در سال مورد گزارش ، رشته بیمه  آتش سوزی با 34/5 درصد سهم و 59 درصد رشد بیشترین سهم را در تولید 

و افزایش پرتفوی شرکت داشته است، این در حالی است که رشد رشته مذکور در کل بازار بیمه مستقیم در سال 

1397 معادل 30/9 درصد بوده است.  ضمن آنکه غیر از رشته مسئولیت و سایر رشته ها، بقیه رشته های قبولی 

شرکت نسبت به دوره مالی قبل از رشدی بین 12 تا 196 درصد برخوردار بوده اند. 

برخی از خسارت های بزرگ یا نسبتًا بزرگ )با توجه به مبالغ آن( که در سال مالی مورد گزارش توسط شرکت 

پرداخت شده است ، عبارتند از تتمه خسارات زلزله کرمانشاه، هواپیمایی آسمان )بخش مسئولیت( و شرکت 

صنایع پالستیک پوشینه، همچنین خسارات شناور تور )علی الحساب(، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام 

کشور، سیل های استان های شمالی، غربی و جنوب غربی کشور که سهم شرکت از هر یک از خسارت های 

پرداختی مزبور به ترتیب مبلغ 33/6 میلیارد ریال، 3/8 میلیارد ریال، 3/3 میلیارد ریال ، 250،000 دالر به طور 

علی الحساب ، 172،600 یورو و 91/7 میلیارد ریال می باشد.

الزم به توضیح است که مبالغ مربوط به خسارت زلزله کرمانشاه به دلیل گستردگی ابعاد آن ، کثرت بیمه گذاران 

و تعدد شرکت های بیمه صادر کننده، از زمان وقوع رو به افزایش بوده و لذا بخشی در دوره مالی قبلی و بخشی 

در این دوره پرداخت شده است و از کل مبالغ پرداختی سهم شرکت 3/5 میلیارد ریال و مبلغ دریافتی از بیمه 

گران اتکایی بالغ بر 63/5 میلیارد ریال است. 

عالوه بر موارد فوق برخی خسارات بزرگ یا نسبتًا بزرگ دیگر به شرکت اعالم شده که برای آنها ذخیره خسارت 

 در نظر گرفته شده است ، از جمله خسارات پتروشیمی کاویان )2 مورد( ، شرکت نفت و گاز پارس جنوبی 

)5 مورد مربوط به فازهای مختلف(، شرکت مطلب عرفان )2 مورد(، شرکت ملی گاز ایران، شناور تور، شناور 

Happiness، شناور SRCC ،Helm در نقاط مختلف، سیل استان های شمالی، غربی و جنوب غربی کشور که 

سهم شرکت در هر مورد به ترتیب 213،600 یورو، 760،500 دالر، 128،500 یورو بعالوه 5 میلیارد ریال، 4/2 میلیارد 

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد
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ریال، 500،000 دالر، 336،000 یورو ، 231،700 یورو، 150 میلیارد ریال و 137/6 میلیارد ریال می باشد. قابل ذکر 

آنکه از مجموع خسارات پرداختی و معوق شناور تور حدودًا 190،000 دالر آن و از سیل استان های شمالی، غربی 

و جنوب غربی کشور نیز حدودًا 129/4 میلیارد ریال آن از بیمه گران اتکایی قابل دریافت می باشد.

 همانگونه که در گزارش دوره مالی قبل نیز عنوان شد، پس از برداشته شدن یا کاهش تحریم های بانکی و 

بیمه ای از اوائل سال 2016 ، برخی بیمه گران و کارگزاران اتکایی معتبر جهانی و منطقه ای ، بازدیدها و مالقات های 

خود با شرکت های داخلی را به منظور مطالعه و شناخت هر چه بیشتر از شرایط بازار از سر گرفتند و در همین راستا 

دو شرکت بیمه اتکایی آلمانی بخش کوچکی از یک رشته بیمه ای را از دو شرکت بیمه داخلی در قالب قبولی 

اتکایی پذیرفتند. در سال 1396 یک شرکت بیمه اتکایی فرانسوی نیز بخشی از قرارداد مازاد خسارت مشترک 

بیمه مرکزی و چند شرکت بیمه را پذیرفت. لیکن خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم های یکجانبه آن کشور 

باعث شد که نه تنها شرکت های مذکور ، بلکه برخی بیمه گران اتکایی بزرگ غیر اروپایی و همچنین کارگزاران اتکایی 

که عمدتًا ریشه اروپایی داشته و سالیان متمادی با بازار بیمه کشور همکاری می نمودند نیز از بازار خارج شوند. 

در حال حاضر عمالً سه، چهار کارگزار اتکایی نسبتًاکوچک روسی و منطقه ای با بازار بیمه کشور همکاری می کنند. 

با در نظر گرفتن شرایط موجود شرکت به ناچار کماکان برنامه قبولی اتکایی خود از خارج را به زمان مناسبی در 

آینده موکول نموده است ، ضمن آنکه سعی می نماید جهت ارتقاء سطح دانش همکاران خود هر چه بیشتر از 

آموزش های درون سازمانی و فرصت های آموزشی داخل کشور استفاده نماید. علیرغم عدم دسترسی به بسیاری 

از بازارها و مجامع بین المللی ، شرکت سعی می نماید در مجامع و همایش های منطقه ای )هر چند بسیار اندک( 

حسب مورد حضور یابد تا از این طریق ضمن دسترسی به آخرین تحوالت اتکایی منطقه، در زمان مناسب، زمینه 

همکاری های دو جانبه را فراهم آورد.

نمودار زیر ترکیب حق بیمه های اتکایی قبولی شرکت در دوره های مالی 1397 و 1398 را نشان می دهد.

۰

۴۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

هواپیمامسئولیت بدنه کشتی و 
باربری

سایر رشته ها باربری مهندسی نفت و انرژی آتش سوزی

سال 1397سال 1398
ترکیب حق بیمه های اتکایی قبولی دوره های مالی 1397 و  1398
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ب. اخذ پوشش اتکایی        

شرکت از بدو تاسیس ، با در نظر گرفتن اصول و مبانی فنی و ضرورت مشارکت در پاسخگویی به نیازهای اتکایی شرکت های بیمه و همچنین اخذ 

پوشش های اتکایی مناسب برای ریسک های مازاد بر ظرفیت نگهداری خود، نسبت به تحصیل پوشش های اتکایی مورد نیاز اقدام نموده است. این 

پوشش ها در چند سال اولیه فعالیت شرکت براساس ترکیبی از قراردادهای نسبی و مازاد خسارت طراحی شده بودکه بخش عمده آن بر پایه اصل 

"انتقال ریسک" به بیمه گران اتکایی معتبر خارجی که تمایل به ادامه همکاری با بازار بیمه کشور را داشتند واگذار می شد. تداوم تحریم ها و محدودیت 

در مبادالت مالی و قطع همکاری برخی طرف های منطقه ای ، موجب کاهش همکاری مجموعه بازار بیمه کشور با بازارهای معتبر خارجی شد. همانگونه 

که در بخش "الف" اشاره شد ، این شرایط از اواخر سال 2018 نسبت به قبل از آن ، بسیار دشوارتر شده است. شرکت به دالیل مذکور از شش دوره 

قبل تصمیم گرفت تا قرارداد اتکایی واگذاری خود را صرفًا بر اساس پوشش مازاد خسارت به راهبری بیمه مرکزی طراحی و بخش عمده آن را به 

بازار داخل و بخشی از آن را نیز به بیمه گران منطقه ای معتبر که مایل به ادامه همکاری بودند واگذار کند. در سال مالی مورد گزارش به دلیل تشدید       

تحریم های آمریکا، تنها بیمه گر اتکایی خارجی که از این شرکت قبولی دارد، شرکت "ایشین ری" می باشد. هر چند قراردادهای مشارکتی که در 

سال های قبل منعقد شده است در محدوده معدود ریسک های باقیمانده از سال های قبل، با روندی نزولی تا پایان دوره اعتبار ریسک های مذکور 

جریان خواهند داشت. 

ارز  به علت تغییرات نرخ تسعیر  اتکایی واگذاری سال 1398  قرارداد 

)برای تسعیر مبالغ ارزی به ریال و همچنین محاسبه سهم حق بیمه و 

خسارات احتمالی بیمه گر اتکایی خارجی به ارز( با شرایط خاصی مواجه 

بوده است ، به نحوی که در طول دوره اعتبار قرارداد به ناگزیر و با توجه 

به شرط Currency Clause مندرج در قرارداد نرخ تسعیر ارز در ابتدا 

معادل 90،000 ریال برای هر یورو در نظر گرفته شد و سپس از تاریخ 

1398/7/1 به 120،000 ریال تغییر یافت. این تغییر موجب شد تا با توجه 

به ساختار قرارداد مازاد خسارت شرکت و ترکیب تعهدات ریالی و ارزی 

پرتفوی قبولی شرکت ، طی مذاکراتی با راهبر قرارداد ، تغییراتی نیز در 

برخی مبالغ کلیدی قرارداد مذکور با هدف پاسخگویی بهتر به نیاز اتکایی 

شرکت صورت پذیرد.

در سال مورد گزارش حق بیمه واگذاری شرکت 85،993 میلیون ریال 

بوده است که در مقایسه با دوره قبل 29/11 درصد افزایش داشته است. 

از این مبلغ 73،700 میلیون ریال آن مربوط به حق بیمه قرارداد مازاد 

خسارت سال 1398 )با در نظر گرفتن تغییرات مثبت به عمل آمده 

به شرح مذکور ( ، 6،660 میلیون ریال مربوط به حق بیمه جایگزینی 

پوشش الیه های قرارداد به تناسب سهم بیمه گران اتکایی از خسارات 

پرداختی،  4،507 میلیون ریال مربوط به تعدیل نهایی حق بیمه  سال  

مالی  رویدادهای  ادامه  به  مربوط  ریال  1،126میلیون  مبلغ  و   1397

قراردادهای مشارکت سال های قبل می باشد.

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد
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خالصه عملکرد شرکت در بخش های قبولی و واگذاری اتکایی در سال مورد گزارش  و مقایسه آن با سال مالی قبل در جدول زیر نشان داده شده است.

عملكرد بیمه های اتكایی

شرح
1398/09/301397/09/30

میلیون ریالدرصد افزایش)کاهش(میلیون ریال

1,360,09051/01900,677حق بیمه اتكایی قبولی دوره

85,99329/1166,604حق بیمه اتكایی واگذاری

477,23488/42253,287كل خسارت پرداختی

71,261124/6331,724خسارت دریافتی از بیمه گران اتكایی

1,290,07052/88843,834حق بیمه عاید شده )ناخالص(

972,36363/48594,803خسارت ایجاد شده )ناخالص(

 70/48 ٪6/93 75/37 ٪ضریب خسارت )ناخالص(

1,199,60451/14793,712حق بیمه عاید شده )خالص(

782,07137/19570,045خسارت ایجاد شده )خالص(

71/82 ٪)9/23)65/19 ٪ضریب خسارت )خالص(

362,91356/15232,418كارمزد پرداختی به شركت های بیمه واگذارنده

1,171)54/74)530كارمزد دریافتی از بیمه گران اتكایی

491,12115/52425,127افزایش ذخایر فنی )سهم نگهداری(

283,280356/4062,069سود ناخالص فعالیت بیمه ای 
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  فعالیت های سرمایه گذاری      

مروری براقتصاد جهان        

گزارش ژانویه 2020 صندوق بین المللی پول درباره ی چشم انداز اقتصادی 

و 2021  در سال های 2020  اقتصادی جهان  رشد  نسبی  بهبود  از  جهان 

حکایت دارد. برخی ریسک ها از جمله تنش تجاری میان آمریکا و چین 

 در حال کاهش و در مقابل برخی ریسک ها مانند تنش ها در خاورمیانه و 

نا آرامی های اجتماعی در حال افزایش ارزیابی شده اند. انتظار می رود 

آثار ناشی از استانداردهای جدید آلودگی به تدریج ازبین رفته و در صورت 

منفی  تجمعی  اثرات  و چین،  امریکا  تجاری  توافق  اول  فاز   ماندگاری 

تنش های تجاری بر رشد اقتصاد جهان کاهش یابد.

این صندوق  رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال  2019 را حدود  2/9 

درصد  برآورد و برای سال های  2020 و 2021 ، به ترتیب معادل 3/3و3/4 

درصد رشد پیش بینی نموده است. 

انتظار می رود تولید صنعتی و تجارت با بهبود همراه شود و بخش خدمات 

نیز بارشد پایدار دستمزدها وکمک آن به افزایش مخارج مصرف کنندگان 

روند رونق خود را حفظ نماید. سیاستهای تسهیل پولی در اکثر اقتصادها 

نیز به افزایش تقاضا منجر خواهد شد. 

مطابق گزارش مذکور رشد اقتصادهای مهم دنیا  در سال های 2020 و 2021  

به ترتیب آمریکا 2 و 1/7 درصد ، منطقه یورو 1/3 و 1/4 درصد ، چین6 و 

5/8 درصد ، منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی 2/8 و 3/2 درصد، هند 

5/8 و 6/5 درصد تخمین زده شده است.

از عدم قطعیت  در سال 2020 همچنان  اقتصادی جهان  افزایش رشد 

باالیی برخوردار است که علت آن عدم اطمینان از بهبود رشد اقتصادی در 

اقتصادهای دارای تنش  و اقتصادهای با عملکرد ضعیف مانند برزیل، هند 

و مکزیک است. میانگین ساده بهای نفت خام در سال 2019 برابر با 60/62 

دالر برای هر بشکه بوده وپیش بینی میشود میانگین مزبور در سال 2020  

با 4/3 درصد کاهش معادل 58/03 دالر و در سال 2021 با 4/7 درصد افت 

دیگر ، به 55/31 دالر در هر بشکه برسد.

2018

3/43/3

1/6

4/4

2/80/8

3/7

1/7

2/9

1/9

4/5

2/2

3/6

4/6

3/2

1/6

2019 2020 2021

اقتصاد جهاناقتصادهای پیشرفته اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه خاورمیانه و آسیای مرکزی

روند برآورد رشد اقتصادی از سال 2018 تا سال 2021

World Economic Outlook Jan, 2020 :ماخذ
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  مروری بر اقتصاد ایران       

تورم تک رقمی عملکرد  با رونق نسبی و  ایران در سال 1396  اقتصاد 

مثبتی را تجربه نمود  لیکن در سال 1397 با خـروج یـك جانبـه آمریكـا 

از برجـام و بازگشـت تحـریم هـای اقتصـادی و تشدید آن، نا اطمینـانی 

نسـبت بـه آینـده و تغییرجهت انتظـارات  فعـاالن اقتصـادی را شـكل داد 

و فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد به ویژه در بازارهای ارز و طال افزایش 

پیداکرد. این روند در سال 98 با تمرکز بانک مرکزی بر برقراری ثبات در 

بازارهای پولی وارزی و کنترل فعالیت های سوداگرانه واتخاذ سیاست ها 

و اقدامات در راستای کنترل جریان ریال بعنوان عامل موثر در تقاضای بازار 

ارز تا حدودی کنترل و ثبات نسبی را در بازارهای پولی و مالی ایجاد کرد. 

همچنین با عنایت به نقش موثر بدهی بانکها به بانک مرکزی در رشد پایه 

پولی و نقدینگی، بانک مرکزی اقداماتی را درجهت تقویت بازار بین بانکی 

با هدف کنترل اضافه برداشت بانک ها انجام داده است. 

براساس داده های مرکز ملی آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در نه ماهه 

سال 98 معادل  منفی7/6 درصد و تورم 12 ماهه منتهی به 30 آذرماه 98 

به میزان 40 درصد می باشد. صندوق بین المللی پول نیز رشد اقتصادی 

ایران را در سال های 2019 و 2020 به ترتیب منفی 9/5 وصفر درصد ونرخ 

تورم را برای این سال ها به ترتیب35/7 و 31 درصد برآورد کرده است.

همچنین بانک مرکزی نقدینگی در خردادماه سال 98 را بیش از19.799 

هزار میلیارد تومان اعالم کرده که نسبت به خردادماه سال گذشته، 25/1 

درصد رشد داشته است. و انتظارات تورمی را در سال آتی در ذهن فعاالن 

اقتصادی متبادر می نماید.



شاخص های کالن کلیدی  براساس گزارش مرکز ملی آمار ایران بشرح ذیل می باشد:

نرخ رشد جمعیت: 1390-95

 نرخ رشد اقتصادی )بدون نفت(
نه ماهه 1398

ضریب جینی: 1396

نرخ بیکاری: پاییز 1398

امید به زندگی در بدو تولد
)مردان(: 1390

جمعیت: 1395

بعد خانوار: 1395

ضریب نفوذ اینترنت: 1396
)جمعیت 6 ساله و بیشتر(

نرخ باسوادی:
)6 ساله و بیشتر(: 1395

امید به زندگی در بدو تولد
)زنان(: 1390

نرخ رشد اقتصادی نه ماهه 1398
)بر اساس سال پایه 1390)

میزان شهرنشینی: 1395

نرخ مشارکت اقتصادی: 
پاییز 1398

نرخ تورم: دی ماه 1398
)بر اساس سال پایه 1395)

٪ 1/24

٪ 0

0/3981

٪ 10/6

74/6 سال72/1 سال

79926270
نفر

٪ 3/3

٪ 64

٪ 87/6

٪ -7/6

٪ 74

٪ 44/3

٪ 38/6
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  وضعیت بازار سرمایه        

به دنبال افزایش قابل توجه نرخ ارز درنیمه اول سال 1397 ناشی از ریسک های سیستماتیک سیاسی من جمله خروج یکجانبه آمریکا از برجام 

وبرقراری مجدد تحریم فروش نفت ایران و  کاهش مراوادات مالی بین المللی و ... سیاست های دولت و بانک مرکزی در جهت هدایت وکنترل 

منابع ارزی حاصل از صادرات و مصارف الزم برای واردات ،همچنین تشکیل شورای هماهنگی قوای سه گانه کشور منجر به کاهش التهاب در بازار ارز 

وجلوگیری از تضعیف بیشتر ارزش پول ملی و بازگشت تعادل نسبی به این بازار گردید.  بازنگری در سیاست های ارزی در نیمه دوم سال 97 و سال  

98 در رابطه با حذف تخصیص دالر 42000 ریالی به استثنای چند قلم کاالهای اساسی به منظور حذف رانت قیمتی، موجب شد تا با توجه به مقتضیات 

اقتصادی روز در مبادالت و قیمت گذاری کاالها ومحصوالت پایه نرخ ارز نیمایی مبنای محاسبه قرار گیرد. 

صنایع و شرکتهای فعال در کشور من جمله شرکتهای بورسی از یک طرف با افزایش نرخ فروش ناشی از همگن سازی با نرخ ارز نیمایی واز طرف 

دیگر با افزایش تدریجی تقاضای داخلی به دلیل بروز مشکل در واردات کاالهای مشابه از افزایش قابل توجه سود آوری بهره مند شدند که در گزارشات 

عملکرد منتشره در نیمه دوم سال97 و سال 98 به وضوح مورد توجه فعاالن بازار سرمایه قرار گرفت.

شاخص کل بورس از رقم 96,625 واحد در ابتدای سال97 به رقم 195,480 واحد در اوایل مهرماه همان سال افزایش یافت  و بعد از آن عمدتا بدلیل 

ریسک های سیستماتیک سیاسی روند اصالحی را تا پایان سال در پیش گرفت بطوریکه در پایان همان سال به رقم 178,659 واحد کاهش یافت که 

در مجموع رشد 85 درصدی را در سال 97 درپی داشت. با شروع سال 1398 و تثبیت نسبی شرایط اقتصادی  و تعادل در بازارهای مختلف از جمله 

بازارهای مسکن، ارز و طال همچنین روند کاهشی نرخ بهره در بازار پول وابزارهای بدهی درکنار انتظار تکرار عملکرد مناسب شرکتها در بازار سرمایه برای 

سال 1398، سیل نقدینگی جامعه به سمت بازار بورس روانه گردید وحمایت و تشویق دولت نیز به جهت جلوگیری از آثار مخرب نقدینگی در سایر 

بازارها و اقتصاد کشور، این روند را تقویت کرد و شاخص کل بورس از رقم 179,194  واحد در ابتدای سال به بیش از  353,997 واحد در 98/09/30 

)معادل 97/5درصد رشد( افزایش پیداکرد. در  زمان تهیه این گزارش شاخص کل پس ازنوسانات متعدد وروند افزایشی، با 157 درصد رشد نسبت 

به ابتدای سال 98 در محدوده  461,988 واحد قرار گرفته است.

1397/10/
2

1397/11/
7

1397/12/
14

1398/01/
28

1398/03
/04

1398/04
/12

1398/05
/16

1398/06/26

1398/08
/01

1398/09/
11

1398/10/
17

1398/11/
26

70,000

120,000

170,000

220,000

270,000

320,000

370,000

420,000

470,000

520,000

روند شاخص کل بورس از 1397/09/30 تا 1398/11/26
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در سه ماهه اول دوره مالی مورد گزارش، شاخص کل تحت تاثیر عوامل مذکور با 13/5 درصد رشد از رقم 154,550 واحد در ابتدای سه ماهه به رقم 

178,659واحد در پایان سه ماهه رسید. در 6 ماهه اول سال 98 با متعادل ماندن بازارهای موازی وسیاست های کنترل نقدینگی وهدایت آن به سمت 

بازار سرمایه، این شاخص با رشد قابل توجه 69 درصدی به رقم 302,104 بالغ گردید ودر ادامه تا پایان آذرماه همان سال با افزایش 14.7 درصدی 

رقم 353,997 واحد را به ارمغان آورد. 

گزارشات میان دوره ای منتشره ازعملکرد شرکتهای حاضر در بازار سرمایه در مقطع فعلی، حاکی از وضعیت مناسب سود آوری در سالجاری و انتظار 

تداوم آن در سال آتی البته با در نظر داشتن افزایش ریسک های سیستماتیک در شرایط فعلی می باشد. انتظار می رود بازار سرمایه کماکان  در سال 

آتی نیز نقش خود را درجذب نقدینگی مازاد جامعه وکاهش آثار مخرب آن در اقتصاد کشور همچنین برقراری آرامش و تعادل در سایر بازارها وحتی 

بهبود بازارهای مولد به خوبی ایفا نماید.

شــرح
فرابورسبورس

درصد تغییر98/09/3097/09/30درصد تغییر98/09/3097/09/30

ارزش بازار بورس -
میلیارد ریال

 12,915,587  5,924,348 ٪ 118 4,771,229  2,240,460 ٪ 113

متوسط معامالت روزانه -
میلیارد ریال 

 13,762  5,688 ٪ 142 9,594  3,829 ٪ 151

 ارزش معامالت از ابتدای سال -
میلیارد ریال 

 2,449,610  1,018,223 ٪ 141 1,707,750  685,346 ٪ 149

در 9 ماهه اول سال 1398 معیارهای مقایسه ای بازار بورس 

مشابه  دوره  به  نسبت  توجه  قابل  جهشی  رشد  از  وفرابورس 

بورس  بازار  کل  ارزش  طوریکه  به  دارد.  حکایت  سال1397 

وفرابورس در پایان آذرماه سال 98 افزایشی بیش از 116 درصد 

رانسبت به پایان آذرماه سال قبل به ثبت رسانده است. 

تالش تصمیم گیران ارشد کشور برای کاهش آثار زیانبار اقتصادی 

ناشی از اعمال تحریم های ناعادالنه از طریق راهکارها و الگوهای 

جدید سیاسی و اقتصادی، همچنین مجموعه اقدامات وسیاست 

های کالن اقتصادی در راستای کنترل و ایجاد ثبات در بازارهای 

ارزی و پولی و مالی کشور و ایجاد جو اعتماد و اطمینان در 

فضای کسب و کار از مهمترین عوامل در اصالح وتقویت نظام 

اقتصادی کشور و برون رفت از مشکالت کنونی خواهد بود. در 

کنار این موضوع، انتظار کاهش تنش های تجاری بین المللی در 

سالهای آتی و تثبیت و رشد تدریجی قیمتهای جهانی محصوالت 

ایجاد  اقتصادی و  برای رشد و توسعه  از عوامل موثر  وکاالها، 

شرایط مناسب در بازار سرمایه خواهد بود.

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد



  سرمایه گذاری های شركت        

یکی ازمنابع اصلی تامین درآمد شركت های بیمه به ویژه بیمه گران اتكایی عمدتا  عایدات سرمایه گذاری از محل منابع مالی است .  فعالیتهای 

بیمه گری و رسوب نقدینگی ناشی از دریافت حق بیمه در حال و تعهد جبران خسارتها و پرداخت مزایا در آینده ، برای شرکت منابع مالی با عنوان 

ذخایر فنی  ایجاد می کند که همراه با منابع حقوق صاحبان سهام در بازارهای پولی و مالی و بخش های دیگر اقتصادی  سرمایه گذاری می شود. با 

عنایت به سود کم فعالیت بیمه گری به دلیل نوع این کسب وکار ، به حداکثر رساندن منافع حاصل از منابع در دسترس و استفاده از فرصت طالیی 

رسوب نقدینگی از مهم ترین مزیت های رقابتی یک شرکت بیمه است که آنرا با دیگر شرکتهای بیمه متمایز می نماید. بر این اساس مدیران شرکت 

 با هدف ایجاد ارزش افزوده ، تقویت بنیان مالی و افزایش سطح توانگری شركت ، در چارچوب مقررات مصوب شورایعالی بیمه با سطح مناسبی از 

ریسك پذیری ، منابع مالی شرکت را در بخش های  متنوع  سرمایه گذاری نموده اند. منابع شرکت با توجه به برنامه های شركت و بررسی بازارهای 

گوناگون به دو بخش بلند مدت و كوتاه مدت تخصیص یافته است. در سال مالی مورد گزارش با وجود تحوالت کالن سیاسی واقتصادی و ریسک 

های سیستماتیک حادث شده وتسری آن به بازارهای مالی و فیزیکی، ترکیب  سرمایه گذاری ها با لحاظ حفظ ارزش و نقد شوندگی مناسب داراییهای 

شرکت ودر راستای کمترین تاثیر پذیری از ریسک های موجود و در کنار آن، کسب بازده مناسب و متناسب، مورد توجه مدیران شرکت قرارگرفته 

است. در این ارتباط برای بهره برداری حداکثری از منابع ورودی ، این منابع عمدتًا با ترکیب بهینه ای در دو بخش سهام وابزارهای پولی و مالی در مقاطع 

مختلف طی دوره با نرخ سود مناسب سرمایه گذاری شد که از یک سو در آمد مطلوبی برای شرکت در بر داشت و از سوی دیگر نقدشوندگی آنها به 

عنوان یکی از بارز ترین شاخص های توانگری شرکت همواره مد نظر بود . با توجه به انتطارات آتی ، در صورت آغاز رونق بخش واقعی اقتصاد، آمادگی 

بالقوه جهت جایگزینی منابع موجود در این بخش با فرصت های مناسب تر احتمالی از جمله بازار سرمایه با هدف کسب منافع بیشتر برای شرکت 

وجود خواهد داشت. 

جدول زیر تركیب سرمایه گذاری های كوتاه مدت و بلندمدت شركت را در پایان سال مالی منتهی به98/09/30 نشان می دهد:

نوع سرمایه گذاری
1398/9/301397/9/30

درصدازكلبهای تمام شدهدرصدازكلبهای تمام شده

18 ٪  926,582 21 ٪ 1,265,183 سپرده های بانكی ریالی

40 ٪ 2,083,704 37 ٪ 2,178,550 سپرده های بانكی ارزی

15 ٪ 778,864 18 ٪ 1,050,806 شركتهای سرمایه پذیر بورسی

9 ٪ 499,082 9 ٪ 562,082 شركتهای سرمایه پذیرغیر بورسی

17 ٪ 896,911 13 ٪ 779,310 ابزارهای مالی وپولی

3 ٪ 83,011 2 ٪ 83,011 امالک

100 ٪ 5,268,154 100٪ 5,918,942 جمع كل

مبالغ به میلیون ریال
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بهای تمام شده سرمایه گذاری های شركت در پایان دوره مالی مورد گزارش از رشد 12 درصدی نسبت به سال مالی قبل برخوردار بوده است که عمدتا 

از محل افزایش 35 درصدی در بخش سپرده های بانکی وسهام شرکتهای سرمایه پذیر می باشد. شایان ذكر است كه سرمایه گذاری های شركت در 

بخش سهام شركت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس براساس ارزش روز در تاریخ ترازنامه از  اضافه ارزشی معادل 750 میلیارد ریال نسبت به 

بهای تمام شده برخوردار است. از این منظر پتانسیل نهفته مناسبی برای سال های آتی موجود بوده واز حیث تنوع گزینه های سرمایه گذاری وپوشش 

ریسک ترکیب بهینه ای را در سبد سرمایه گذاری های شرکت شاهد هستیم.

در سال مالی مورد گزارش سپرده های ریالی شرکت به میزان36 درصد و سپرده های ارزی  از لحاظ معادل ریالی حدود 4/5 درصد نسبت به دوره 

مالی قبل رشد داشته است و همانگونه که مالحظه می گردد سیاست مدیران در حفظ منابع ارزی شرکت منجر به حفظ ارزش داراییهای شرکت وکسب 

بازده مناسب در این بخش شده است.

حجم  سرمایه گذاری درشرکتهای بورسی نیز با عنایت به شرایط مناسب ورو به رشد بازارسرمایه و پتانسیل های سودآوری موجود در سال مالی مورد 

گزارش و انتظار بازده مناسب در بلند مدت از لحاظ بهای تمام شده حدود 35 درصد  نسبت به دوره قبل افزایش داشته است. 

جدول زیر تركیب درآمدهای سرمایه گذاری شركت را به تفكیك هر بخش نشان می دهد:

شرح درآمد سرمایه گذاری
1398/09/30

درصد ازكل
1397/09/30

درصد ازكل
مبلغ درآمدمبلغ درآمد

43 ٪ 277,252 28 ٪ 382,533 سپرده های بانكی

28 ٪ 180,685 47 ٪ 650,360 سهام شركتهای  بورسی و فرابورسی

23 ٪ 143,907 13 ٪ 170,629 ابزارهای پولی و مالی

6 ٪ 36,672 12 ٪ 170,140 شركت های سرمایه پذیر غیر بورسی

100 ٪ 638,516  100 ٪ 1,373,662 جمع درآمد سرمایه گذاری ها

مبالغ به میلیون ریال

شركت های سرمايه پذير بورسی
٪١٨

شركت های سرمايه پذير غیر بورسی
٪٩

سپرده های بانكی ارزی
٪۳۷

سپرده های بانكی ریالی
٪۲۱

امالک  ٢٪

ابزارهای مالی و پولی
٪١٣ 

شركت های سرمايه پذير بورسی
٪١٨

شركت های سرمايه پذير غیر بورسی
٪٩

سپرده های بانكی ارزی
٪۳۷

سپرده های بانكی ریالی
٪۲۱

امالک  ٢٪

ابزارهای مالی و پولی
٪١٣ 

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد
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سهام شركت های بورسی وفرابورسی 
٪۴۷

ابزارهاي پولی ومالی  
٪۱۳

 سپرده های بانكی  ٢٨٪

شركت های
سرمايه پذيرغير بورسی١٢٪

سهام شركت های بورسی وفرابورسی 
٪۴۷

ابزارهاي پولی ومالی  
٪۱۳

 سپرده های بانكی  ٢٨٪

شركت های
سرمايه پذيرغير بورسی١٢٪

 درآمد  سرمایه گذاری های شرکت در دوره مورد گزارش رشدی بالغ بر 215 درصد نسبت به دوره مالی قبل را نشان می دهد. همانطور که قبال اشاره شد 

متنوع بودن ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به لحاظ کنترل ریسک و دارا بودن توان نقد شوندگی باال، امکان حضور موثر در شرایط مختلف بازارهای 

مالی خصوصا بازارسرمایه را فراهم نموده است با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد داخلی در طی دوره مذکور و به دلیل بهبود و رشد قابل توجه عملکرد 

شرکتها وصنایع همچنین هجوم نقدینگی به این بازار در فضای تعادلی بازارهای موازی، بازار سرمایه رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. با عنایت به 

این امر حضور فعال در بازار سرمایه دراین دوره منجر به کسب بازده  قابل توجه از این بازار شده و جهش بیش از3/5  برابری درآمد های سرمایه گذاری 

حاصل ازسهام در سال مالی مورد گزارش را به همراه داشته است. درآمد حاصل از سهام شرکتهای غیر بورسی نیز از رشد قابل توجه364 درصدی 

نسبت به دوره مالی قبل برخوردارگردیده است.

بنابر این سهم درآمد حاصل از شرکتهای سرمایه پذیر بورسی و غیر بورسی از کل درآمدهای سرمایه گذاری در دوره مورد گزارش از 34 درصد در  دوره 

مالی قبل به 59 درصد افزایش یافته است در حالیکه این بخش 27 درصد سرمایه گذاری های شرکت را به خود اختصاص داده است.که  کسب بازده 

بسیار مناسب از این بخش را نشان می دهد .
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  حاکمیت شرکتی         

به منظور حسن اداره امور شرکت و در اجرای احکام مقرر در "آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه" ، اقدامات زیر در شرکت به عمل آمده است: 

الف. اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه موسسات بیمه که در اجرای ماده 19 آیین نامه مورد بحث تهیه شده 
و به تایید بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است تطبیق داده شده و در تاریخ 1397/12/20 به 

تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسیده است. اساسنامه جدید در تاریخ 1398/2/30  نزد اداره ثبت 

شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. 

ب. مطابق مقررات حاکمیت شرکتی و اساسنامه جدید، امور شرکت توسط هیات مدیره و هیات عامل اداره 
می شود و هیات عامل که در اساسنامه جدید به سطوح مدیریتی اضافه شده است دارای وظایف و اختیاراتی 

است که هیات مدیره تعیین می کند. هیات عامل مطابق اساسنامه متشکل از مدیر عامل، قائم مقام و 

 معاونین مدیر عامل می باشد که پس از ثبت اساسنامه در شرکت تشکیل شده و وظایف واختیارات آن توسط 

هیات مدیره تعیین شده است. 

پ. نمودار سازمانی شرکت با در نظر گرفتن ضوابط آیین نامه حاکمیت شرکتی اصالح شده است.
ت. در اجرای مقررات حاکمیت شرکتی ، دو کمیته تحت عنوانهای " کمیته مدیریت ریسک" و "حسابرسی، 
تطبیق مقررات و جبران خدمات " در شرکت تشکیل شده است که ریاست هرکدام بر عهده یکی از اعضای غیر 

موظف هیات مدیره می باشد . هر یک از کمیته های مذکور دارای منشوری است که توسط کمیته مربوط تهیه و 

به تصویب هیات مدیره رسیده است . این کمیته ها که وظایف مقرر در دستورالعمل آیین نامه حاکمیت شرکتی 

را بر عهده دارند هیات مدیره را در اجرای وظایف سیاست گذاری و نظارتی یاری میکنند. 

ث. عالوه بر کمیته های فوق ، شرکت دارای شورای  سرمایه گذاری متشکل از صاحبنظران داخل و خارج از شرکت 
است که  سرمایه گذاری منابع مالی شرکت را سیاست گذاری و پایش می نمایند.

ج. با توجه به اینکه شرکت در مقایسه با شرکتهای بیمه مستقیم ، از ساختار سازمانی محدودتری برخوردار است  
با پیشنهاد شرکت و موافقت بیمه مرکزی برای انجام امور اجرایی مرتبط با امور حاکمیت شرکتی مدیریتی تحت 

عنوان " مدیریت حسابرسی و امور حاکمیت شرکتی" تشکیل شده است.

چ.  حسابرسی داخلی و امور حاکمیت شرکتی
با توجه به اینکه شرکت تحت نظارت  بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند و ملزم به 

رعایت مقررات بیمه گری شامل مصوبات شورای عالی بیمه و مقررات  حاکم بر ناشران پذیرفته شده در بورس 

اوراق بهادار تهران می باشد، موظف است سیستم کنترلهای داخلی خود را  با ضوابط دستورالعمل کنترلهای داخلی 

دستگاههای نظارتی یاد شده منطبق نماید. به منظور تحکیم نظام حاکمیت شرکتی و تقویت کنترلهای داخلی 

و در اجرای مقررات حاکم، کمیته های حسابرسی و مدیریت ریسک مستمرا جلسات خود را تشکیل داده و 

مدیریت حسابرسی و امور حاکمیت شرکتی را در جهت ارزیابی و اطمینان از حسن عملکرد سیستم کنترلهای 

داخلی هدایت نموده است. در این ارتباط شرکت عالوه بر منشور کمیته حسابرسی و منشور کمیته مدیریت 

ریسک از منشور حسابرسی داخلی و نظام راهبری مدیریت ریسک که به تصویب هیات مدیره رسیده است 

نیز برخوردار می باشد. 

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد
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  فعالیت های عمومی      

الف. تركیب سرمایه انسانی       

با توجه به نوع و ماهیت عملیات، تركیب سرمایه انسانی شركت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

شرح
جمعتحصیالت

1398/09/301397/09/30فوق لیسانس و باالترلیسانسکمتر  از لیسانس 

2133-اعضای موظف هیات مدیره

108163431كاركنان

1010173734مجموع 

ب ( معامالت سهام شركت 
براساس مقررات بند "ب" ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه ، از 

تاریخ  1390/12/24 تا 1393/10/24 معامالت سهام شرکت با 

نماد "اتكای" در بازار پایه فرابورس انجام می شد. پس از تادیه 

کامل مبلغ اسمی سرمایه ، در راستای افزایش نقدشوندگی و 

معافیت های  از  برخورداری  و  شركت  سهام  معامالت  تسهیل 

مالیاتی مربوط ، سهام شركت در بازار فرابورس پذیرفته شد و 

نماد شركت در تاریخ 1393/08/21 در تابلوی اول بازار فرا بورس 

درج و معامالت سهام شرکت  از تاریخ 1393/10/24  در این 

بازار آغاز گردید. 

در سال مالی مورد گزارش بالغ بر 1,391 میلیون سهم شركت به 

ارزش بیش از 3,424میلیارد ریال در بازار اول فرابورس مورد 

معامله قرار گرفته و از تاریخ 1398/10/01 تا تاریخ 1398/11/28 

نیز بالغ بر393 میلیون سهم شركت به ارزش بیش از 1,588 

بازار معامله شده است. قیمت هر سهم  میلیارد ریال در این 

شرکت از مبلغ 1,290ریال )ارزش بازار شرکت 3,225 میلیارد 

ریال( در ابتدای دوره مورد گزارش پس از افزایش 30 درصدی 

سرمایه به رقم 3,421ریال )ارزش بازار شرکت 11,118 میلیارد 

ریال( معادل244/7 درصد رشد درپایان دوره افزایش یافته  و 

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ 1398/11/28 مبلغ 4,097 ریال 

بوده است. 
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  خالصه عملكرد و وضعیت مالی          

عملکـرد

افزایش )کاهش(عنـــوان
1398/9/301397/9/30

میلیون ریالمیلیون ریال

531,433,031935,680 ٪درآمد های بیمه ای

1151,373,664638,516 ٪درآمد سرمایه گذاری ها

1,108,924)153,739)138 ٪ - سایر درآمدها و هزینه ها

12,652,9562,683,120 ٪ -جمع درآمدها

441,509,7581,048,489 ٪جمع هزینه ها )بیمه ای و غیر بیمه ای(

301,143,1981,634,631 ٪ -سود خالص قبل از كسر مالیات

161,188,1981,409,129 ٪ -سود خالص بعد از كسر مالیات

خـالصه وضعیت مالی 

افزایش )کاهش(عنـــوان
1398/9/301397/9/30

میلیون ریالمیلیون ریال

125,918,9425,268,155 ٪جمع سرمایه گذاری ها

521,762,4021,156,723 ٪جمع ذخایر فنی 

303,250,0002,500,000 ٪سرمایه پرداخت شده

207,077,6055,909,353 ٪جمع دارایی ها

281,850,4121,445,358 ٪جمع بدهی ها

175,227,1934,463,995 ٪جمع حقوق صاحبان سهام

اطالعات مالی هر سهم

سال مالی منتهی به شــرح 
1398/9/30

سال مالی منتهی به 
1397/9/30

3,250,000,0002,500,000,000تعداد سهام

10001000مبلغ پرداخت شده هر سهم )لاير(

457/6563/65سود پایه هر سهم  )لاير(

365/60563/65عايدي هر سهم )لاير( بر اساس سرمایه افزایش یافته

120170سود نقدی پیشنهادی هر سهم - )DPS ریال(

سال مالی منتهی به 30 آذر 1398گزارش عملکرد
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افزایش میزان قبولی های اتكایی قراردادی و اختیاری متناسب با شرایط و تحوالت بازار برای تولید حق بیمه اتكایی حداقل  	

به مبلغ 1،450 میلیارد ریال در سال مالی منتهی به 1399/09/30

تداوم همكاری و تعامل سازنده با بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران و شركت های بیمه داخلی برای بهبود شرایط بازار  	

بیمه و توسعه بازار اتكایی كشور 

افزایش سرمایه شرکت از محل منابع داخلی با توجه به تورم و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و بیمه مرکزی و تصویب  	

مجمع عمومی فوق العاده

تحصیل مناسب ترین پوشش های اتكایی در دسترس برای ارتقای ظرفیت ریسك پذیری شركت  	

حضور در مجامع حرفه ای منطقه ای به منظور حفظ ارتباط با بیمه گران اتكایی دارای عالیق و روابط تجاری با بازار بیمه  كشور  	

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اتكایی برای شركتهای بیمه  	

تحكیم جایگاه شركت و ایفای نقش موثرتر در ارتقای مدیریت ریسك صنعت بیمه با ارائه خدمات مشاوره فنی  	

رصد فرصت های مناسب سرمایه گذاری با هدف ایجاد تنوع بیشتر و بهینه سازی تركیب و افزایش پرتفوی سرمایه گذاری ها  	

برای دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری های شركت به مبلغ 980 میلیارد ریال در یازدهمین سال فعالیت

توانمندسازی سرمایه انسانی شركت از طریق آموزش های عملی و برگزاری دوره های آموزشی  	

بهره گیری موثرتر از تكنولوژی اطالعات در فرآیندهای عملیاتی و ارائه خدمات  	

تصویب صورت های مالی شركت برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 	

تخصیص مبلغ 59،410 میلیون ریال از سود خالص سال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ 118،820 میلیون ریال به حساب  	

اندوخته سرمایه  ای به استناد مواد 2 و 3 آیین نامه شماره 61 مصوب شورای عالی بیمه 

تخصیص مبلغ 390،000 میلیون ریال به عنوان سود نقدی سهام به سهامداران  	

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره  	

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه بازرس  	

انتخاب اعضای هیات مدیره  	

تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج اطالعیه های شركت  	

  هدف های كمی و برنامه های آینده          

  پیشنهادها برای تصویب          
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بخش دوم

گــزارش حسابرسی و صورت های مالی
ــه 1398/09/30 ــال مالـــی منتهـــی بـ ــرد سـ ــرای عملكـ بـ
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شـــامل  مالـــی  هـــای  صـــورت  کامـــل  مجموعـــه 
یادداشـــت های توضیحـــی پیوســـت آن بـــر روی ســـامانه 
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قابـــل دســـتیابی اســـت:
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