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سهامــداران ارجمــند 

با عرض سالم و خیر مقدم؛ 

هیات مدیره شركت بیمه اتكایی ایرانیان )سهامی عام( در اجرای ماده 49 اساسنامه و مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، گزارش فعالیت و وضع عمومی شركت 

برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1397 را به شرح زیر به استحضار می رساند:

مقدمــه  

در سایه لطف و عنایت خداوند منان نهمین دوره مالی شركت بیمه اتكایی ایرانیان در تاریخ 1397/09/30 به پایان رسید. شركت در این 9 دوره مالی با بهره گیری 

از حمایتهای ارزشمند سهامداران محترم و 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 نموده است. فعالیت ها و اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف شرکت در سال 

مالی منتهی به 1397/09/30 نیز تداوم رشد و ارتقای موقعیت شركت در صنعت بیمه و بازار سرمایه را در پی داشته است كه حاصل آن به شرح گزارش حاضر 

به استحضار می رسد:

تاریخچــه
 

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

سرمــایه و تركیب سهامــداران 

سرمایة ثبت شده شرکت در دوره مورد گزارش 2،500،000 میلیون ریال بوده که در تاریخ 1395/12/21 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 1397/09/30

9



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

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

244,299,6719/77شرکت بانك سرمایه 1

219,015,0388/76شركت بیمه پاسارگاد 2

138,696,7345/55سرمایه گذاری پارس حافظ3

133,080,4795/32بانك پاسارگاد4

120,568,0584/82تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد 5

102,054,1774/08شركت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد6

97,719,8683/91موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان7

97,719,8683/91سام گروه8

97,719,8683/91سام الكترونیك9

97,719,8683/91بازرگانی همقدم10

90,702,1413/63شركت توسعه ومدیریت سرمایه صبا11

84,423,3253/38بیمه معلم12

73,289,9012/93بیمه دانا13

72,459,5892/90شركت گروه مالی سپهرصادرات14

58,000,0002/32شرکت بیمه البرز 15

772,531,41530/90سایر سهامداران حقیقی و حقوقی 16

2,500,000,000100/00                   جمع 

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش 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. 

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

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شركت عبارت است از:

قبول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد، در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مركزی جمهوری اسالمی . 1

ایران در محدوده ظرفیت و مقررات مربوط

تاسیس، مشارکت و یا اداره صندوق های بیمه اتکایی داخلی و خارجی. 2

تحصیل پوشش بیمه  اتكایی حمایتی در رابطه با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده. 3

سرمایه گذاری از محل سرمایه، اندوخته ها، ذخایر فنی و قانونی و سایر منابع مالی شركت در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی بیمه. 4

عرضه خدمات جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه های اتکایی. 5

مبادرت به انجام کلیه اقدامات و معامالت ضروری برای انجام موارد فوق. 6
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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     «  •

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

ارزشهای بنیادی

کمال حسن نیت در تعامل با ذینفعان «
انسجام سازمانی و کارگروهی «
کرامت سرمایه انسانی و محیط کاری جذاب «

پاسخگویی و پایبندی به مسئولیتهای حرفهای «
سرآمدی و بهبود مستمر    «

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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کل حـق بیمـه جهـان در دو بخـش بیمه هـای مسـتقیم زندگـی و غیرزندگـی در 

سـال 2017 معادل 4،891 میلیارد دالر بوده که نسـبت به سـال قبل از رشـد اسمی 

معـادل  4 درصـد و رشـد واقعـی معـادل 1/5 درصـد برخـوردار بـوده اسـت. رشـد 

واقعـی حـق بیمه هـای تولیدی جهان در سـال 2016 معـادل 3/1 درصد بود. رشـد 

حـق بیمه هـا در هـر دو بخش بیمه های زندگی و غیرزندگی در سـال 2017 کاهش 

 یافـت کـه علـت اصلـی آن کاهـش حـق بیمه هـای زندگـی در بازارهای پیشـرفته 

مـی باشـد.  سـهم بیمه های زندگـی و غیرزندگی از کل حق بیمه¬های مسـتقیم 

سـال 2017 بـه ترتیـب 54/3 درصـد و 45/7 درصد بوده اسـت.

بازار بیمه اتكایی 
جهانی در یک نگـاه 
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جدول زیر رشد واقعی حق بیمه های جهان در سال 2017 را در مقایسه با میانگین رشد در سالهای 2007 تا 2016  به تفکیک بازارهای پیشرفته و نوظهور نشان می دهد:

در حالی که کاهش حق بیمه بیمه های زندگی در بازارهای پیشرفته از زمان بحران 

مالی هنوز ادامه دارد بخش غیرزندگی همگام با بهبود وضعیت اقتصادی از رشد 

نسبتا مناسبی برخوردار شده است. انتظار می رود رشد حق بیمه های زندگی در چند 

سال آینده بهبود یابد. اگر چه این رشد در بازارهای پیشرفته از آهنگ آرامی برخوردار 

خواهد بود ولی انتظار می رود رشد بیمه های زندگی عمدتا تحت تاثیر رشد باال در 

چین در بازارهای نوظهور درخورتوجه باشد.

سودآوری شرکتهای بیمه در هردو بخش بیمه های زندگی و غیرزندگی کما کان 

تحت فشار خواهد بود. کاهش بازده  سرمایه گذاری ها در اثر کاهش نرخ بهره در 

بخش بیمه های زندگی و افزایش رقابت و تغییر مقررات نظارتی در بیمه های 

غیرزندگی از عوامل عمده فشار بر سودآوری فعالیتهای بیمه گری خواهد بود.

حق بیمه زندگی در بازارهای نوظهور در سال 2017 حدود 14 % و در سال 2016 حدود 

17% رشد داشت. در حالی که رشد باالی بیمه های زندگی در چین کماکان ادامه 

داشت ولی کاهش رشد در سایر مناطق به ویژه در آمریکای التین موجب  کاهش 

درصد رشد از 17 به 14 شده  است.

در سال 2017 مجموع حق بیمه های اتكایی جهانی  حدود 240 میلیارد دالر و معادل 

حدود 4/91 درصد حق بیمه مستقیم برآورد شده كه از این مبلغ نزدیك به 170 

میلیارد دالر در بیمه های غیر زندگی و حدود 70 میلیارد دالر در بیمه های زندگی تولید 

شده است. رشد واقعی حق بیمه های اتکایی در دو بخش بیمه های غیرزندگی و 

زندگی به ترتیب سه درصد و یک درصد بوده است. حدود 27 درصد از حق بیمه های 

اتکایی غیرزندگی مربوط به واگذاری شرکتهای بیمه در بازارهای نوظهور می باشد 

که سهم موثری در رشد این بخش در سال 2017 داشته است. حدود 65 درصد 

از حق بیمه های اتکایی زندگی مربوط به شرکتهای واگذارنده در کشورهای آمریکا ، 

کانادا و بریتانیا می باشد و تنها 14 درصد آن مربوط به بازارهای نوظهور می باشد. 

بیمه گران اتکایی بیمه های زندگی به طور روز افزونی از بیمه های سنتی خطر فوت 

فاصله می گیرند.

پس از پنج سال نسبتا آرام و با خسارتهای فاجعه آمیز نسبتا پایین ، بیمه گران 

اتکایی جهانی در سال 2017 با چندین خسارت طوفان دریایی بزرگ در ناحیه 

آمریکا و دریای کاراییب مواجه شدند که در کنار دیگر خسارتها ، ضریب خسارت و 

ضریب مرکب آنها را تا حد خسارت های باالی ایجاد شده در سال 2011 افزایش 

داد و ضریب مرکب را به حدود 110% رساند. شرایط نرمی که در سالهای اخیر به 

دلیل مازاد ظرفیت در بیمه گران اتکایی سنتی و گرایش بیشتر بازارهای مالی 

به اوراق بهادار بیمه ای بر بازار حاکم شده بود در پی ایجاد سه خسارت فاجعه 

بار سال 2017 تغییر جهت داد و این خسارتها موجب افزایش نرخ ها به میزان 

بیشتری در قراردادهای متاثر از این خسارتها و تا حد کمتری در حسابهای متاثر 

نشده از این خسارتها شد. پیش بینی می شود این افزایش نرخ ها همچنین 

افزایش تقاضا به دلیل مقررات ناشی از توانگری 2 که در آن کاهش ریسکها در 

اثر کسب پوششهای اتکایی به نحو بهتری منعکس می شود موجب رشد بیشتر 

حق بیمه های اتکایی شود.

در رده بندی جهانی سال 2017 شرکت های بیمه اتکایی مونیخ ری ، سوئیس ری 

و برکشایر به ترتیب با 37/8 میلیارد دالر ، 34/7 میلیارد دالر و 22/7 میلیارد 

دالر حق بیمه ناخالص در رده اول تا سوم قرار دارند و مجموعا حدود 40 درصد 

از حق بیمه های اتکایی جهان را به خود اختصاص داده اند. در این سال مونیخ 

ری با یک پله صعود از رقیب سنتی خود سوئیس ری پیشی گرفته و جایگاه 

اول را به خود اختصاص داده است و شرکت آمریکایی برکشایر که در سال 2016 

بازار 
کلرشد واقعی غیرزندگیرشد واقعی زندگی

2007 تا 200720172016 تا 200720172016 تا 20172016

0/3 %0/6 - %0/9 %1/9 %0/2 %2/7 - %بازارهای پیشرفته 

8/4 %10 %8/4 %6/1 %8/3 %14 %بازارهای نوظهور 

1/4 %1/5 %2/1 %2/8 %0/9 %0/5 %جهان

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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حداقل میزان خسارتنوع حادثهخسارت

خسارتهای بیمه شده
20/3 میلیون دالرحوادث دریایی

40/7 میلیون دالرحوادث هوایی

50/5 میلیون دالرسایر حوادث

101 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

در رده پنجم قرار داشت به جایگاه سوم صعود کرده است. شرکتهای اتکایی هانوور 

 آلمان و اسکور فرانسه هریک با یک پله نزول به ترتیب در جایگاه چهارم و پنجم قرار 

گرفته اند و لویدز لندن همانند سال قبل رده ششم را به خود اختصاص داده است. 

از قاره آسیا شرکت  های بیمه اتکایی چین و کره جنوبی به ترتیب جایگاه هشتم 

و دهم را حفظ کرده اند و جی آی سی هند با یک پله صعود به جایگاه یازدهم 

دست یافته است. حق بیمه اتکایی ناخالص این سه شرکت آسیایی در سال 2017 

به ترتیب معادل 10/4 ، 6/8 و 6/5 میلیارد دالر بوده است. بیمه اتکایی قطر که در 

سال 2014 برای اولین بار رده پنجاهم جهانی را کسب کرده و در سال 2016 به رده 

35 صعود کرده بود در سال 2017 با حدود 1/6 میلیارد دالر حق بیمه ناخالص جایگاه 

خود را به رده  بیست و هفت ارتقاء داده است.

در سال 2017 در جهان 301 حادثه فاجعه آمیز رخ داده که 183 مورد آن از نوع 

حوادث طبیعی و 118 مورد دیگر از حوادث فاجعه آمیز با منشاء انسانی بوده است. 

در سال 2017 تعداد 11404 نفر در اثر حوادث فاجعه آمیز جان خود را ازدست 

 دادند یا ناپدید شدند. اگر چه تعداد قربانیان در این سال بیش از تعداد سال 2016 

می باشد ولی هنوز یکی از کمترین تعدادی است که برای یک سال ثبت شده است. 

حدود 8400 نفر از قربانیان در حوادث طبیعی مانند طوفان و سیل وزلزله جان خود 

را از دست دادند.از جمله 1141 نفر در حادثه رانش زمین و سیل در سیرالئون و بیش 

از 1000 نفر در بارانهای شدید موسمی در کشورهای هند و نپال و بنگالدش جان خود 

را از دست دادند. در این سال پنج حادثه فاجعه بار در کشورمان به لحاظ تعداد 

قربانی در زمره حوادث فاجعه آمیز جهانی قرار گرفته است. حوادث زلزله کرمانشاه 

با 630 قربانی ، زلزله بجنورد با 2 قربانی و 370 مصدوم ، برف و بوران در دماوند با 2 

قربانی ، دو مفقود و 79 مصدوم ، سیل در چند استان با 42 قربانی همچنین انفجار 

معدن در آزاد شهر با 42 قربانی و 80 مصدوم  و آتش سوزی ساختمان پالسکو 

با 26 قربانی و 180 مصدوم پنج حادثه¬ای هستند که در زمره حوادث فاجعه بار 

جهانی سال 2017 ثبت شده اند. 

 نشریه سیگما که از سوی مرکز تحقیقات شرکت بیمه اتکایی سوئیس انتشار 

می یابد در سال 2017 حوادثی را فاجعه آمیز محسوب نموده است که خسارت آن 

حسب مورد از حدهای تعیین شده در جدول زیر بیشتر باشد:
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کل خسارتهای اقتصادی حوادث فاجعه آمیز سال 2017 حدود  337 میلیارد دالر 

برآورد شده است که نزدیک به دو برابر خسارتهای سال 2016 و به مراتب بیشتر 

 از  میانگین تعدیل شده بر اساس تورم ده ساله قبل از آن )190 میلیارد دالر(  

می باشد. مجموع خسارتهای فاجعه آمیز در سال 2017 معادل  0/44 درصد تولید 

ناخالص جهانی است که به میزان درخورتوجهی از میانگین ده سال قبل از آن یعنی 

0/25 درصد بیشتر است. 

330 میلیارددالر از خسارتهای اقتصادی حوادث فاجعه آمیز مربوط به خسارتهای 

فاجعه آمیز طبیعی است. قسمت اعظم خسارتهای فاجعه آمیز سال 2017 مربوط 

به حوادث طوفان دریایی ، دیگر طوفانهای شدید ، آتش سوزی های طبیعی ، سیل و 

سایر حوادث مرتبط با آب و هوا در آمریکا و حوزه دریای کاراییپ و اروپا می باشد. 

خسارتهای فاجعه آمیز با منشاء انسانی در سال 2017 حدود  7 میلیارد دالر بوده که 

نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

کل خسارتهای بیمه شده این گروه از حوادث در سال 2017 حدود 144  میلیارد دالر 

برآورد شده که بیش از دو پنجم  خسارتهای اقتصادی این سال و باالترین میزانی 

است که تا به حال از سوی نشریه سیگما گزارش شده است. میزان این خسارتها 

در سال 2016 حدود 56 میلیارد دالر و میانگین ساالنه تعدیل شده بر اساس تورم 

ده ساله گذشته آن حدود  58  میلیارد دالر بوده است. مبلغ 138 میلیارد دالر از 

خسارتهای بیمه شده سال 2017 ناشی از بالیای طبیعی بوده که حدود سه برابر 

سال قبل از آن است. مبلغ خسارتهای بیمه شده فاجعه آمیز با منشاء انسانی با 

دو میلیارد دالر کاهش نسبت به سال قبل به حدود 6 میلیارد دالر بالغ شده است. 

بیش از 119 میلیارددالر از 144 میلیارد دالر خسارت فاجعه آمیز بیمه شده سال 2017 

مربوط به آمریکای شمالی است که بیشتر آن در اثر طوفانهای حاره¬ای شدید ایجاد 

شده است. در این سال سه طوفان حاره¬ای ماریا ، ایرما و  هاروی جمعا 92 میلیارد 

دالر خسارت ایجاد کردند. خسارت  ماریا 32 میلیارد دالر و خسارت هریک از دو 

طوفان دیگر 30 میلیارد دالر برآورد شده است. حادثه آتش سوزی گسترده کالیفرنیا 

با نام توبز نیز با 7/7 میلیارد دالر خسارت بزرگترین خسارت تاریخی از نوع خود را 

برای بیمه گران ایجاد نمود.

بر اساس ارزیابی ها 15 تا 20 درصد از 92 میلیارد خسارت سه طوفان بزرگ یاد شده 

توسط اوراق بهادار بیمه ای تامین شده است که به رقمی بین 14 تا 18 میلیارد دالر 

بالغ می شود. ظرفیت این اوراق در سال 2017 حدود 89 میلیارد دالر تخمین زده 

شده که برآورد می شود کاهش در این ظرفیت به لحاظ خسارتهای یاد شده ، از 

محل رشدی که حدود همین میزان در دارایی های این صندوقها ایجاد شده تامین 

شده است. چکیده  آمار حوادث فاجعه آمیزی که در سال 2017 رخ داده در جدول 

زیر ارائه شده است:

حوادث فاجعه آمیز سال 2017

منطقه
میزان خسارت )میلیارد دالر(قربانیحادثه

پوشش بیمه ای
بیمه ایاقتصادینفر تعداد

49%66466244.2119.1 آمریکای شمالی

16%19137531.65.1 آمریکای التین و حوزه کارائیب

51%4653623.712 اروپا

28%4029192.90.8 آفریقا

16%112554631.25 آسیا

64%51003.32.1 اقیانوسیه / استرالیا

100%134620.30.3 سایر

43%30111404337.2144.4جمع 2017

42%1838404330138خطرات طبیعی 2017

86%118300076خطرات انسانی 2017

31%19058  میانگین ده ساله تعدیل شده با تورم 

31%32710898174.653.7جمع 2016

40%3532635991.736.7جمع 2015

32%33612777109.934.7جمع 2014 

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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مجموع خسارتهای بیمه شده فاجعه آمیز ناشی از بالیای طبیعی در سال 2017 

حدود 0/18 درصد تولید ناخالص جهانی و  6/1 درصد حق بیمه مستقیم غیرزندگی 

جهانی  است که بیش از دو و نیم برابر میانگین ده ساله آن می باشد. این میانگین 

برای ده سال ماقبل به ترتیب  0/07 درصد و 3/2 درصد بوده است. 

بعد از 5 سال نسبتا آرام و با سطح پایین خسارتهای فاجعه آمیز ، تعدد وقوع 

خسارت های فاجعه آمیز سنگین در سال 2017 موجب شد تا ضریب مرکب بازار 

بیمه اتکایی از میزان 95/3 درصد در سال 2016  به بیش از 110 درصد در سال 2017 

افزایش یابد. ضریب مرکب بیمه گران اتکایی که در سال 2011 به یکباره به 109 درصد 

افزایش یافته بود در سالهای 2012 تا 2016 از 95 درصد بیشتر نشده و نتایج مطلوبی 

را برای بیمه گران اتکایی ایجاد کرده بود. افزایش بی سابقه این ضریب در سال 

2017 موجب شد تا بازده حقوق صاحبان سهام و بازده کل درآمد بیمه گران اتکایی به 

ترتیب از 8/3 درصد و 7/1 درصد در سال  ماقبل به منفی 0/3 درصد برای هر یک 

از دو بازده یادشده در این سال کاهش یابد و سود خالص آنان از 16/3 میلیارد دالر 

برای سال 2016 به 7/. میلیارد دالر زیان در سال 2017 تبدیل شود. البته این نتیجه 

تاثیر درخورتوجهی در توانگری بیمه گران اتکایی نداشته و کماکان بازار بیمه اتکایی 

پشتوانه مستحکمی برای بیمه گران واگذارنده بوده 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 2017  نشان می دهد:

ضریب خسارتنسبت هزینه
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ضریب مرکب بازار بیمه اتکایی به تفکیک ضریب خسارت و نسبت هزینه سالهای 2011 تا 2017 )درصد(
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جدول زیر ارقام و نسبتهای مربوط به شاخصهای کلیدی بازار بیمه اتکایی غیرزندگی جهان را برای سالهای 2012 تا 2017 نشان می دهد: 

ارقام و نسبتهای کلیدی بازار جهانی بیمه های اتکایی در سال 2017

میانگین 5 ساله201220132014201520162017میلیارد دالر / سال

132.8144.2140.4137/5138.6152/9142/7حق بیمه صادره خالص  )غیرزندگی(

130140137135/7135.8151/5140درآمد حق بیمه خالص )غیرزندگی (

25.122.6231920.52622/2سود  سرمایه گذاری ها 

0/716/4-22.124.722.918/916.3سود خالص 

190.3191.5205.7198/4202.1203/9200/3حقوق صاحبان سهام 

60.255.956.256.260.676.561.1ضریب خسارت )درصد(

31.631.933.534.234.733.633.6ضریب هزینه ها )درصد(

91.787.989.790.495.2110.194.7ضریب مرکب )درصد(

0.38.4-12.41311.69.58.3بازده حقوق صاحبان سهام  )درصد(

0.37.3-9.810.710.38.97.1بازده کل درآمد  )درصد(

 حق بیمه صادره خالص )غیرزندگی( 
69.875.368.269.368.67571.3به حقوق صاحبان سهام )درصد(

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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نگاهی بر وضعیت بازار بیمه و تحلیلی بر اهم چالش ها و تحوالت آن

بخش یک - بازار بیمه و چالش ها

در این بخش از گزارش ، طبق رویه همه ساله ، بنا داریم با نگاهی بر وضعیت بازار 

بیمه ، اهم چالش ها و تحوالت آن را مرور و تحلیل و دیدگاههای خود را در خصوص 

وضعیت عمومی صنعت بیمه به مخاطبان محترم اعم از صاحبان  سهام و دست 

اندرکاران صنعت بیمه ارائه نماییم.

در گزارش های سنوات گذشته عمومًا با تفصیل کمتر و رویکردی مثبت و امیدوارانه 

مالحظاتی در خصوص چالش های اساسی صنعت بیمه و ضرورت چاره اندیشی 

برای مدیریت موثر آنها خطاب به مسئوالن و بازیگران و مدیران تاثیرگذار در حوزه 

فعالیت بیمه های بازرگانی ارائه شد. نظر به تداوم  برخی از این چالش ها بر آن 

شدیم تا در گزارش حاضر با تفصیل بیشتری به آنها بپردازیم.

ترکیب و ساختار نامتناسب پرتفوی بیمه ای بازار و اختصاص بیش از 60 درصد  •

حجم حق بیمه بازار به دو رشته "شخص ثالث " و "درمان تکمیلی" که در طول 

10 سال گذشته پیوسته زیانبار بوده اند؛

رنگ باختن پایبندی به "اصول و مبانی حرفه ای" ، عدم اهتمام شایسته به امر  •

خطیر "شناسایی و مدیریت ریسک" ، نزول "کیفیت خدمات بیمه ای" در طول 

اعتبار پوشش و به ویژه در مرحله رسیدگی به خسارت های بیمه ای و "تداوم 

تبلور رقابت، در کاهش نرخ های حق بیمه" در فضای عمومی صنعت بیمه؛

در مواردی پنهان ماندن بخشی از زیان عملیات بیمه ای در پس ذخایر ناکافی  •

به ویژه ذخایر خسارات معوق و تاثیر آن در انحراف محاسبات توانگری همزمان 

با حجم باالی مطالبات بیمه ای؛

عدم دستیابی به توفیقات قابل قبول در تربیت و آموزش سرمایه های انسانی  •

مورد نیاز صنعت بیمه از جمله ، "اکتوئرهای تخصصی بیمه ای"، "حسابرسان 

تخصصی بیمه ای" و "کادرهای نظارتی"؛

تداوم رویکرد تدوین و تصویب مقررات مفصل و  دست و پاگیر و بعضًا در  •

تعارض با یکدیگر و یا با قوانین و مقررات باالدستی و در عین حال عدم توفیق 

کافی در طراحی و اجرای روش های نظارتی موثر؛

ضعف در شناخت، برنامه ریزی کالن و اهتمام مبتنی بر بینش جامع و آینده  •

نگری نسبت به شرایط، ویژگی ها و تحوالت شبکه فروش، معیشت نمایندگان 

سنتی ، مواجهه با شیوه های نوین بازاریابی و فروش، علیرغم وابستگی شدید 

صنعت بیمه کشور به خدمات نمایندگان و کارگزاران بیمه؛

عدم انسجام الزم برای تقویت جایگاه و ایجاد زمینه مساعد برای ایفای نقش  •

موثر سندیکای بیمه گران در بهبود فضای کسب و کار و پیگیری اهداف و دفاع 

از حقوق صنفی اعضاء در تعامل سازنده با مراجع و نهادهای اثرگذار باالدستی ؛

عزل و نصب های مکرر و متواتر مدیران عامل شرکت ها و در نتیجه عدم ثبات  •

الزم برای برنامه ریزی و پیاده سازی طرح ها تا بدان حد که از نیمه دوم سال 

96 تا آذر سال 97 حداقل 15 مدیرعامل در سطح صنعت بیمه تغییر یافته اند! 

که پدیده ایست در خور توجه و تعمق؛

ضعف در معرفی ویژگی ها و اهمیت و نقش بیمه های بازرگانی در عرصه های  •

مختلف تولید و خدمات و بازرگانی و عمرانی و دیگر شئون زندگی مردم و ایجاد 
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شناخت کافی برای مسئوالن کشوری به منظور جلب حمایت و پشتیبانی و 

تامین زیرساخت های قانونی و بسترهای مناسب رشد و توسعه و اثرگذاری 

هر چه بیشتر فعالیت های بیمه ای؛

عدم اهتمام بایسته به آمادگی شرایط و زیرساخت های الزم برای مواجهه با  •

گسترش وسیع حجم فعالیت در بیمه های زندگی به ویژه در زمینه سرمایه 

گذاری مطمئن منابع انبوه حاصل از ذخایر ریاضی این رشته ، تا بدانجا که 

ممکن است این فرصت طالئی را به تهدید بدل نماید.

موارد فوق نمونه هایی از اهم شرایط کنونی و چالش های بنیادی صنعت بیمه 

، مطالعه  بازنگری در رویکردها  به  نیاز  آنها  به شمار می رود که برطرف کردن 

و شناخت و برنامه ریزی همه جانبه و عزم جزم برای اقدامات موثر از سوی 

اجرایی صنعت  مدیران  و  سایر سیاست گذاران  و  حاکمیتی، صنفی  نهادهای 

بیمه دارد.

بیم آن می رود که عدم توجه شایسته به حل بنیادی چالش ها و معضالت 

درونی و بیرونی صنعت بیمه ، این صنعت تاثیرگذار را دچار عقب ماندگی و واپس 

گرایی نموده و از استانداردهای حرفه ای و ساز و کارهای روزآمد صنعت بیمه 

جهانی و وظیفه و رسالت ذاتی خود دور کند.

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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پس از تاسیس و شروع به فعالیت سه شرکت بیمه "تجارت نو" ، "حکمت صبا" و 

"خاورمیانه" در خالل سال 95 ، تغییر دیگری در ساختار کالن صنعت بیمه رخ نداده 

است. در مقابل ظرف حدود یکسال گذشته عالوه بر تغییر مجدد و کوتاه مدت رئیس 

کل بیمه مرکزی ، دست کم 15 مدیرعامل از 32 مدیرعامل شرکت ها و موسسات 

بیمه تغییر یافته اند که در جای خود رکورد بی سابقه ای محسوب و درخور توجه و 

تعمق است.

بدین ترتیب عالوه بر بیمه مرکزی که در جایگاه نهاد حاکمیتی صنعت بیمه ، در 

کنار وظایف خطیر نظارتی خود از قبیل تنظیم مقررات و کنترل و هدایت حرفه ای 

و برقراری سالمت و تعادل بازار بیمه و حفظ حقوق بیمه گذاران ، بزرگترین شریک 

و رقیبی فعال در مبادالت اتکایی غیراجباری بازار محسوب می شود ، بیمه ایران به 

عنوان تنها بیمه دولتی و 27 شرکت بیمه مستقیم غیردولتی و خصوصی و 2  شرکت 

بیمه اتکایی و 2 موسسه P&I ، ساختار اصلی حال حاضر صنعت بیمه بازرگانی کشور 

را تشکیل می دهند. 

با عنایت به وابستگی شدید صنعت بیمه به شبکه نمایندگی ها و کارگزاری های 

بیمه به عنوان مهمترین زیرساختار این صنعت ، بررسی شرایط و تحوالت کمی و 

 کیفی شبکه فروش صنعت بیمه و روند تغییراتی که در بافت و ترکیب و ابعاد آن رخ 

می دهد نیز ضروری و حائز اهمیت زیادی است.

67 درصد از کل حق بیمه بازار در سال 96 توسط شبکه نمایندگی ها و کارگزاران بیمه 

بازاریابی و تولید شده است. کمترین وابستگی یک شرکت بیمه به پرتفوی نمایندگی 

ها در این سال 11/9 درصد و بیشترین وابستگی 99/8 درصد بوده است. وابستگی 

17 شرکت از 27 شرکت بیمه فعال در سال 96 به پرتفوی نمایندگی ها بیش از 67 

درصد )معدل بازار( و 12 شرکت از این تعداد وابستگی بیش از 80 درصد داشته اند 

که از این تعداد وابستگی 4 شرکت نیز بیش از 90 درصد بوده است. این تصویر به 

خوبی بیانگر حساسیت و اهمیت شبکه مذکور و عملکرد الیه ها و اجزاء و اعضاء 

تشکیل دهنده آن و ضرورت توجه راهبردی به امور مرتبط با ایشان می باشد.

تعداد مجموع نمایندگی های فعال جنرال ، اختصاصی بیمه های زندگی و کارگزاری 

های بیمه در سال 96 به 55،300 نمایندگی و کارگزاری بالغ شده که در مقایسه با 

سال قبل با رشد حدود 17/8 درصدی همراه بوده است. تعداد نمایندگان جنرال با 

2/8 درصد افزایش نسبت به سال 95 به 33،627 نمایندگی و نمایندگان اختصاصی 

بیمه های زندگی با 53/6 درصد افزایش به 21،021 نمایندگی و کارگزاران بیمه با 

15/8 درصد افزایش به 652 کارگزاری بالغ شده اند. این شبکه مجموعًا 231،195/4 

میلیارد ریال از پرتفوی 345،314/1 میلیارد ریالی صنعت بیمه در سال 96 را بازاریابی 

و یا تولید کرده اند.

به طوری که مالحظه می شود جایگاه و نقش عملکرد شبکه مذکور با حیثیت و 

حیات و آبروی صنعت بیمه عجین است و لذا عدم توجه درخور و بنیادی نسبت به 

ساماندهی ، هدایت و آموزش ، نظارت بر عملکرد و ارتقاء بهره وری و معیشت ایشان 

می تواند لطمات و آسیب های جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد کما اینکه 

صنعت بیمه در گذشته تجربیات تلخی از این دست را شاهد بوده است.

ساختار صنعت بیمه

21



براساس آخرین آمار رسمی منتشره حجم حق بیمه بازار در سال 96 با 23/2 درصد 

رشد به رقم 345،314/1 میلیارد ریال بالغ شده است. بیمه شخص ثالث با 36/5 

درصد سهم در پرتفوی بازار کماکان باالترین سهم بازار را به خود اختصاص داده و بیمه 

درمان با 24/1 درصد سهم بازار در سال 96 در رده دوم قرار گرفته است. به عبارت دیگر 

دو رشته ای که در تمامی 10 ساله اخیر در حاشیه زیان قرار داشته اند مجموعًا 60/6 

درصد حجم حق بیمه بازار را به خود اختصاص داده اند. بهره گیری مدبرانه و سنجیده 

از ظرفیت های قانون جدید بیمه شخص ثالث و جدیت و انسجام شرکت های بیمه 

در ساماندهی و مدیریت این بخش مهم از پرتفوی صنعت بیمه و این رشته حیاتی از 

خدمات بیمه ای برای مردم و جامعه در کنار همراهی و همکاری دیگر مبادی تاثیرگذار، 

می تواند این رشته را از حاشیه زیان خارج کند. لیکن ماهیت بیمه درمان و راهکارهای 

رفع چالش ها و بهبود نتایج آن متفاوت است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد. 

پس از این دو رشته، بیمه های زندگی با 14/8 درصد، بدنه اتومبیل با 5 درصد و 

حوادث راننده با 4/8 درصد ، مسئولیت با 4/6 درصد ، رده های سوم تا ششم 

سهم بازار را به خود اختصاص داده اند. ده رشته دیگر که اغلب در برگیرنده تعهدات 

سنگین و ریسک های باالی بیمه ای هستند مجموعًا 10/2 درصد پرتفوی بازار بیمه را 

تشکیل می دهند که مبین حساسیت مضاعف این بخش از تعهدات بیمه ای است.

به ترتیب اثرگذاری وزنی، بیمه های زندگی با 34/7 درصد رشد و درمان با 27/2 

درصد، حوادث راننده با 66/6 درصد و مهندسی با 55/3 درصد رشد نسبت به سال 

ماقبل، بیشترین تاثیر را در رشد حق بیمه بازار در سال 96 از خود به جای گذاشته اند. 

بازار بیمه کشور با 0/21 درصد سهم در تولید حق بیمه جهانی در سال 96 )2017( 

همچون سال قبل از آن در رتبه چهل و دوم جهانی قرار گرفته است و حال آنکه 

جمهوری اسالمی ایران از نظر اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در رتبه بیست و 

هفتم جهان قرار دارد. مقایسه این دو شاخص حکایت از ظرفیت های بیمه ای 

بالقوه ای دارد که به فعلیت درآوردن آنها به نظر نمی رسد در شرایط کنونی کار آسانی 

حجم و ترکیب پرتفوی بیمه ای بازار 

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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سهم رشته های اتکایی پذیر در پرتفوی صنعت بیمه در سال 96 به حدود 10/7 

درصد بالغ شده که کاهشی مختصر نسبت به سال 95 را نشان می دهد. نکته حائز 

اهمیت اینکه برخالف روال سال های گذشته ، از سال 94 به بعد رویه های متفاوتی 

در حوزه مبادالت اتکایی معمول شده که الزمًا با فلسفه و ماهیت فعالیت های این 

حوزه انطباق کامل ندارد.

توضیح اینکه برای نخستین بار در سال 94 سه شرکت بیمه ، صرفًا با هدف بهبود 

سطح توانگری خود 10 درصد از مجموعه پرتفوی غیرزندگی خود را که قریب 90 

درصد از آن معموالً و ماهیتًا نیازی به واگذاری ندارد ، به صورت اتکایی اختیاری 

واگذار کردند که به لحاظ شکلی افزایش قابل مالحظه ای در حجم حق بیمه اتکایی 

غیر اجباری بازار و سهم بیمه مرکزی از آن را در پی داشت. این رویه عمدتًا با همان 

هدف در سال 95 نیز ادامه یافت و به نظر می رسد تدریجًا می رود که در کانالی 

خاص، به رویه ای ثابت در بازار مبادالت اتکایی غیراجباری تبدیل شود!

در سال 96 تنها با یک فقره واگذاری از سوی یکی از شرکت های بیمه و با همان 

انگیزه بهبود سطح توانگری، بیش از 110 درصد به حق بیمه اتکایی غیراجباری بازار 

اضافه شده و پیش بینی می شود با واگذاری صورت گرفته از همان محل در سال 

97 این افزایش از مرز 200 درصد هم عبور کند! و این بدان معناست که استفاده از 

ساز و کار مبادالت اتکایی رفته رفته به ابزاری بدل شده که مطابقت آن با فلسفه، 

ماهیت و کاربرد اصولی مبادالت اتکایی ، محل تردید است. تداوم رو به گسترش 

این رویه آنهم به شیوه و با ویژگی هایی که بعضًا در بازار بیمه کشور شکل گرفته و 

مشاهده می شود، می تواند ضایعات و چالش های جدیدی را به صنعت بیمه و 

علی الخصوص بازار حساس مبادالت اتکایی تحمیل نماید.

جا دارد بیمه مرکزی به عنوان مرجع نظارت و هدایت صنعت بیمه و نیز به عنوان 

بازیگر عمده و اصلی در این حوزه، عنایت و دقت در خور و موثری را از خود 

نشان دهد.

در سال 96 مجموعًا 16/8 درصد حق بیمه بازار در قالب اتکایی اجباری به بیمه 

مرکزی واگذار شده است. 6/8 درصد از پرتفوی بازار بیمه در سال مذکور نیز تحت 

عنوان اتکایی اختیاری )غیراجباری( واگذار شده که بیش از 3/5 واحد از این مقدار 

مربوط است به یک فقره واگذاری خاص که در باال بدان اشاره شد. حدود 3/3 

درصد از کل حق بیمه بازار نیز به صورت اتکایی غیراجباری واقعی واگذار شده است 

که 76/6 درصد و رقمی معادل 8،455،783 میلیون ریال از آن سهم قبولی بازار 

داخلی و 23/4 درصد مابقی سهم بیمه گران خارجی و حساب ویژه بوده است. 

بدین ترتیب در مقایسه با سال 95، سهم بیمه گران داخلی در حدود 1 درصد در 

این بخش افزایش یافته و در مقابل به همین میزان از سهم حساب ویژه و بیمه 

گران خارجی کاسته شده است. در این رابطه اشاره به چند نکته را ضروری می داند.

اول اینکه در سال 96 عالوه بر بیمه مرکزی، بیمه ایران و دو شرکت بیمه اتکایی، 

تنها سه شرکت بیمه مستقیم دارای مجوز الزم برای قبولی اتکایی بوده اند. البته 

تداوم حساب های مربوط به قبولی های گذشته 11 شرکت بیمه مستقیم دیگر که 

تا پایان سال 95 دارای مجوز قبولی بوده اند باعث گردیده مجموعًا ردپای 14 شرکت 

بیمه مستقیم در آمار و مبادالت مالی مرتبط با عملیات اتکایی غیراجباری بازار در 

سال 96 مشاهده شود.

دوم اینکه از مجموع حق بیمه اتکایی غیراجباری بازار در سال 96 سهمی در حدود 

52 درصد صرفًا به یک فقره واگذاری مربوط می شود که قبالً به آن اشاره شد و لذا 

بطوری که در جدول "حق بیمه قبولی اتکایی داخلی بازار )غیراجباری(" در بخش 

"جایگاه شرکت در بازار بیمه اتکایی در سال 1396" این گزارش مالحظه می شود، 

سهم بازار هر یک از سهم پذیرندگان از مجموع حق بیمه قبولی داخلی، با نادیده 

گرفتن آثار این واگذاری خاص محاسبه و منظور شده است. براین اساس بیمه 

مرکزی با 47/61 درصد ، بیمه ایران با 16/78 درصد و بیمه اتکایی ایرانیان با 8/43 

درصد سهم از مجموع حق بیمه قبولی داخلی بیشترین سهم را به خود اختصاص 

داده اند. سهم بیمه ملت 6/11 درصد  و بیمه اتکایی امین نیز 6/07 درصد بوده و 

مجموع سهم 13 شرکت دیگر به 15 درصد بالغ شده است.

ساختار توزیع حق بیمه اتکایی غیراجباری بازار ، محدودیت اندازه پرتفوی بیمه 

های اتکایی پذیر بازار و در عین حال قرار گرفتن تمامی ریسک های مهم و بزرگ 

بیمه ای به صورت انفرادی و یا تجمعی در این بخش، عدم تناسب حجم حق بیمه 

اتکایی غیراجباری با مجموعه تعهدات بیمه ای "Exposure" این بخش، دور از 

دسترس بودن روابط همکاری با شبکه معتبر مبادالت بیمه ای جهانی ، کم توجهی 

به مدیریت ریسک و نادیده گرفتن رعایت اصول و موازین حرفه ای در ارزیابی 

خطر و عدم اعمال نرخ و شرایط متناسب با خطرات تحت پوشش و روند تشدید 

 وقوع خسارات سنگین در رشته های مختلف در محدوده مبادالت اتکایی بازار ، از 

چالش های روز افزون این حوزه از فعالیت های بیمه ای است که الزمست مورد 

بررسی و بازنگری اساسی قرار گیرد.

 باشد! تالش شرکت های پیشگام در این زمینه که بیشتر در رشد حجم فعالیت در 

بیمه های زندگی نمود پیدا کرده نیز چنانچه متناسب با شرایط و تحوالت اقتصادی 

کشور ساماندهی نشود، به نوبه خود می تواند چالشی مهم به ویژه از لحاظ محدودیت 

فرصت های سرمایه گذاری مطمئن و کفایت بهره وری ذخایر ریاضی و یا مدیریت 

تقاضاهای انبوه احتمالی برای بازخریدی بیمه نامه ها در شرایط خاص اقتصادی را، 

در پی داشته باشد.

بازار داخلی و بیمه های اتکایی
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ــهل  ــن و س ــن، مهمتری ــی تری ــه ای از اصول ــای بیم ــش ه ــه پوش ــا ک از آنج

تریــن روش هــای انتقــال ریســک از بیمــه گــذاران بــه بیمــه گــران و 

بیمــه گــران اتکایــی محســوب مــی شــود، لــذا تمامــی رشــته هــای 

بیمــه ای صــرف نظــر از ابعــاد و ویژگــی هــای متفــاوت شــان، حائــز 

 اهمیــت و از جهــات مختلــف درخــور توجــه مــی باشــند. خــواه تعهــد 

اتومبیــل،  انبــوه ماننــد  بــا تولیــد  بــه رشــته هایــی  بیمــه ای مربــوط 

باشــد و  یــا منــازل مســکونی  انفــرادی، عمــر زمانــی  درمــان، حــوادث 

یــا ریســک هــای ســنگین و پیچیــده ای از قبیــل هواپیمایــی، نفــت و 

ــناورهای  ــئولیت ش ــه و مس ــی و بدن ــی، مهندس ــوزی صنعت ــش س ــرژی، آت ان

ــان  ــا و ماهیتش ــی ه ــه ویژگ ــا ب ــه و بن ــه نوب ــدام ب ــر ک ــک ه ــی، ریس  دریای

مــی بایــد مدیریــت و بــه شــیوه حرفــه ای و اصولــی ســاماندهی شــود. بــدون 

اهتمــام جــدی و درخــور نســبت بــه ایــن مهــم نــه تنهــا بهــره گیــری از ظرفیــت 

هــای بالقــوه بــازار بیمــه میســر نمــی شــود بلکــه نتیجــه فعالیــت هــای کنونــی 

نیــز بیشــتر بــه دســت شــانس و اقبــال رقــم خواهــد خــورد!

عمومــی صاحبــان  بــه مجمــع  مدیــره  هیــات  قبــل  گــزارش ســال  در 

خصــوص  در  مشــروحی  نســبتًا  مالحظــات  نیــز  ســهام  محتــرم 

 رشــته هــای بیمــه ای "شــخص ثالــث"، "درمـــــان تکمیلـــی"، "دیگـــر 

شــده  بیــان  زندگــی"  "بیمــه  نیــز  و  غیرزندگــی"  بیمــه  هــای  رشــته 

نشــانی بــه  شــرکت  ایــن  رســانی  اطــالع  پایــگاه  در  کــه   اســت 

www.iranianre.com  و همچنیــن ســامانه ســازمان بـــــورس و اوراق 
بهــــادار در دســترس عالقمنــدان قــرار دارد. 

اجماالً نیز به چند نکته به شرح زیر اشاره می نماییم:

بازار بیمه و مالحظاتی درباره رشته های بیمه ای 
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آثار ناشی از ویژگی ها و ظرفیت های قانون جدید بیمه شخص ثالث به تدریج در 

حاصل عملکرد این رشته نمودار می شود. ممنوعیت رقابت های ناموّجه در کاهش 

غیرمنطقی حق بیمه ها، تعریف فرمول قابل قبول برای محاسبه سالیانه نرخ های 

حق بیمه و واگذاری این مهم به شورای عالی بیمه با رعایت مالحظات مقرر از سوی 

هیات دولت ، واگذاری بخش محدودی از تعهدات خارج از برنامه ریزی بیمه گران 

به صندوق تامین خسارت های بدنی در قبال افزایش سهم صندوق مذکور از 5 

درصد حق بیمه ثالث به 8 درصد، مکلف کردن نیروی انتظامی به ارائه گزارش نحوه 

هزینه کرد مبالغ دریافتی از محل حق بیمه های ثالث به بیمه مرکزی و اطالعات با 

ارزشی که از این طریق و از بانک های اطالعاتی در اختیار پلیس راهور می تواند در 

اختیار صنعت بیمه قرار گیرد و به فراهم شدن زمینه های الزم برای 

دخالت ریسک راننده در ارزیابی خطر بیمه نامه های شخص ثالث 

کمک نماید، از تحوالت مثبتی است که می تواند در ساماندهی 

این رشته موثر باشد.

ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی مشترک در سطح صنعت بیمه برای 

اموری از قبیل برقراری شبکه مبادله اطالعات بین شرکتی در مورد سوابق 

خسارتی بیمه گذاران و بین شرکت های بیمه و بخش هایی از بانک اطالعاتی 

نیروی انتظامی در مورد سوابق تخلفات رانندگی متقاضیان بیمه های شخص 

ثالث، مطالعه و اجراء طرح هایی برای کاهش عوامل موثر در حوادث رانندگی، 

برنامه ریزی برای برقراری همکاری موثر میان شرکت های بیمه با نیروی انتظامی 

و دستگاه قضایی جهت پیشگیری، کشف و کاهش درصد تقلب در خسارت های 

بیمه های اتومبیل نیز از اقدامات دیگری است که برای ساماندهی رشته بسیار 

مهم بیمه های اتومبیل با مجموع سهم بازاری افزون بر 46 درصد، مفید و موثر 

خواهد بود.

تحقق این مهم در گرو تشریک مساعی بیشتر بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران 

ایران به نیابت از شرکت های بیمه و بیمه ایران به عنوان قدیمی ترین، بزرگترین 

و تنها شرکت بیمه دولتی می باشد؛ به ویژه اینکه بیمه های اتومبیل می تواند 

آستانه ی ورود کارآمدی به سبد نیازهای بیمه ای جامعه باشد.

بیمه شخص ثالث 
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سهم بیمه درمان در مجموع پرتفوی بازار بیمه از 23/4 درصد در سال 95 

به 24/1 درصد در سال 96 افزایش یافته است. چالش ها و نابسامانی 

این رشته به مثابه تیغ دو دمی است که از یک سو نفس بیمه گران را 

به شماره انداخته و از سوی دیگر تنش و تشدید اختالفات در تعامل با 

شبکه بیمارستانی و دیگر مراکز درمانی و خدمات پزشکی و پاراکلینیکی و 

نارضایتی بیمه شدگان از نارسائی در کیفیت خدمات درمانی و پاسخگویی 

به انتظاراتشان را در پی داشته است. طبیعت گردش کار در این رشته 

دارای ویژگی های بعضًا ناگواری است که به برخی از آنها اشاره می شود.

 بیمه گذاران عمده معموالً شرایط یکطرفه خود را به بیمه گران تحمیل 

می کنند و در عین حال نوعًا از پرداخت به موقع حق بیمه سر باز می زنند. 

صرف این دو ویژگی ، چرخه معیوب زیانباری را به دنبال می آورد. شرایط 

تحمیلی قراردادها و به تبع آن تعهدات گسترده و ریز و درشت بیمه گران 

در قبال اقسام هزینه های درمانی و در مواردی غیردرمانی ! زمینه استفاده 

بی رویه و بعضًا سوء استفاده بیمه شدگان و مراکز درمانی از ارائه خدمات 

در تعهد بیمه گر را ایجاد می کند که خود به چالشی میان بیمه گر با مراکز 

درمانی از یک سو و بیمه شدگانی که متحمل هزینه های سنگین در مراکز 

درمانی غیر طرف قرارداد شده اند از سوی دیگر بدل می شود که معموالً 

دود آثار مالی و حیثیتی آن به چشم بیمه گران می رود!

عدم پرداخت به موقع حق بیمه نیز نه تنها فرصت سرمایه گذاری ذخایر 

حاصل از دریافت زودهنگام و مقدم بر پرداخت هزینه های درمانی را از 

بیمه گر سلب می کند، بلکه فشار مراکز درمانی طرف قرارداد و همچنین 

بیمه شدگانی که هزینه های درمانی در مراکز غیر طرف قرارداد را راسًا 

متحمل شده اند، برای دریافت مطالباتشان ، بیمه گر را وادار می سازد که 

یا مطالبات مذکور را از محل سایر منابع خود پرداخت نماید و یا مشکالت 

و تنش های اجرایی و حیثیتی سنگینی را تحمل نماید! مضافًا بر اینکه 

روند صعودی تغییرات تعرفه هزینه های درمانی بیمارستانی، کلینیکی 

و پاراکلینیکی در طول اعتبار قراردادهای بیمه درمان به نحوی است که 

معموالً موازنه مالی قرارداد را به زیان بیمه گر بر هم می زند.

در مورد ضریب خسارت و حاصل عملکرد این رشته در بازار بیمه کشور 

آن  از  نکاتی  به  دارد که ذیالً  توجهی وجود  نیز مطالب گفتنی درخور 

بیمه درمان تکمیلی 
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اشاره می شود.

این رشته در طول ده سال گذشته پیوسته زیانبار بوده است. طبیعت فرآیند 

گردش مالی در بیمه های درمان و وجود هزینه های بعضًا عمده بین راهی و ثبت 

تاخیری آنها موجب انحرافات قابل مالحظه ای در نتیجه گیری از حاصل عملکرد 

این رشته بوده است که می باید در تحلیل های مالی و آماری آتی مد نظر قرار 

گیرد. برای نمونه ضریب خسارت این رشته به نقل از سالنامه های آماری منتشره 

از سوی بیمه مرکزی نشانگر تغییرات بعدی قابل مالحظه ای است که به مواردی از 

آنها اشاره می شود. ضریب خسارت بیمه درمان سال 93 بازار بیمه کشور درسالنامه 

آماری سال مذکور 94/5 درصد قید شده لیکن در سالنامه آماری سال 94 این 

ضریب به 97/1 درصد اصالح شده است. به همین ترتیب ضریب خسارت سال 94 

ابتدا 90/9 درصد اعالم و سپس در سالنامه سال 95 به 91/4 درصد اصالح شده 

است.این انحراف در عملکرد بیمه درمان در سال 95 محسوس تر و قابل مالحظه 

تر بوده است زیرا ضریب خسارت مربوطه در سالنامه آماری آن سال 94/3 درصد 

اعالم و سپس در سالنامه سال 96 به 103 درصد اصالح شده است! و لذا می توان 

انتظار داشت ضریب خسارت 98/5 درصدی اعالم شده برای این رشته در سال 96 

در سال بعد به رقمی به مراتب افزون تر از 100 درصد اصالح شود.

تداوم این روند در کنار سهم قابل مالحظه و رو به رشد بیمه درمان در پرتفوی بازار 

بیمه ، ایجاب می کند برای ارزیابی نتایج عملکرد این رشته در هر سال و به ویژه 

تاثیرات آن در صورت های مالی شرکت هایی که در این رشته فعال هستند ، 

مالحظات ضروری و دقت بیشتری لحاظ شود.

به هر حال بی توجهی و یا کم توجهی به این حوزه از فعالیت بیمه های بازرگانی 

مسلمًا عواقب مطلوبی در پی نخواهد داشت و با عنایت به اهمیت این رشته و به 

ویژه نیاز جامعه می باید هر چه سریعتر با نگرشی همه جانبه و با هدف دستیابی 

به نتایج قابل تحمل در این رشته ، برنامه ریزی جامع برای آسیب شناسی، باز 

طراحی پوشش های درمان تکمیلی با مرزبندی و فاصله مشخص تر با خدمات 

درمانی پایه ، ساماندهی بازاریابی و فروش، بازتعریف روابط همکاری با مراکز 

درمانی معتبر و دیگر مراکز خدمات پزشکی و پاراکلینیکی و پزشکان و نظارت 

موثر بر سالمت و اطمینان از کیفیت خدمات به تناسب ویژگی ها و حساسیت 

و ظرایف خاص حوزه سالمت ، به طور جدی و ترجیحًا به صورت هماهنگ و 

متمرکز در دستور کار صنعت بیمه قرار گیرد و عنداالقتضاء حمایت و همراهی 

مراجع باالدستی ذیربط دیگر نیز جلب شود تا زیان های مالی و حیثیتی این 

رشته بیش از این دامنگیر صنعت بیمه نباشد و در عین حال زمینه جلب رضایت 

بیشتری برای همه طرف های ذینفع در این بخش مهم و با ارزش از خدمات 

بیمه ای فراهم شود. 

 عالوه بر رشته های بیمــه ای که بدانها اشــاره شد، یازده شاخه بیمه هــای 

مسئولیت،  پول،  مهندسی،  هواپیما،  کشتی،  حوادث،  باربری،  سوزی،  آتش 

اعتبار، نفت و انرژی و سایر انواع در فهرست بیمه های غیرزندگی قرار دارند. 

مجموعه این یازده رشته تنها 14/8 درصد از سهم بازار بیمه در سال 96 را به خود 

 اختصاص داده اند با این وجود تمامی تعهدات سنگین بیمه ای که از آنها با عنوان 

"High & Large Risks" یاد می شود در رشته هایی از قبیل هواپیما، نفت 

و انرژی، آتش سوزی صنعتی، مهندسی و کشتی در این گروه قرار دارند. این 

ویژگی ایجاب می کند امور این بخش از فعالیت های بیمه ای با حساسیت 

نحو  به  امری که  شود.  هدایت  و  نظارت  موثرتری  نحو  به  و  رصد  بیشتری 

محسوسی مغفول مانده است. 

حذف یکباره تعرفه های حق بیمه در سال 89 ،به فراموشی سپرده شدن و یا 

بیمه  از اصول و مبانی تخصصی و حرفه ای  باختن بخش های مهمی  رنگ 

دلیل  به  جهانی  معتبر  بازارهای  با  همکاری  قطع  مآالً  و  روابط  پی کاهش  در 

تحریم های تحمیلی، نارسایی در نظارت و هدایت بازار ، تمرکز رقابت بر کاهش 

نرخ های حق بیمه با هدف افزایش سهم بازار و یا حفظ پرتفوی بیمه ای از 

برای  بازار  آشفتگی  از  عمده  بیمه گذاران  بهره گیری   ، بیمه گران  اغلب  سوی 

تحمیل شرایط و خواسته های بعضًا نامتعارف خود به بیمه گران ، عدم تجربه 

و تخصص کافی برخی از بیمه گران در شناسایی ، ارزیابی و مدیریت ریسک 

های پیچیده و تعهدات سنگین بیمه ای که به عهده می گیرند ، افت کیفیت 

خدمات و به فراموشی سپرده شدن بخش مهمی از وظایف ذاتی بیمه گران در 

 ارزیابی و مدیریت ریسک قبل از قبول تعهد و به ویژه در طول دوره اعتبار تعهدات 

فعالیت  تمامی عرصه های  به  ورود  برای  بیمه گران  آزادی عمل کلیه   بیمه ای، 

کادرهای  ای  حرفه  صالحیت  سطح  قبیل  از  مالحظاتی  از  صرفنظر  ای  بیمه 

 تخصصی، تجربیات و سابقه فعالیت، بنیه و توانگری مالی، حجم و ترکیب پرتفوی 

 بیمه ای، سابقه عملکرد و سطح پایبندی به اصول و مبانی فنی و حرفه ای بیمه گر، از 

ویژگی های نگران کننده حاکم بر این بخش حساس و پرمخاطره بیمه ای است.

مع االسف تمامی تعهدات بیمه ای اتکایی پذیر بازار در این بخش محدود از 

پرتفوی صنعت بیمه قرار دارد و لذا چالش ها و تنش های کمی و کیفی این حوزه از 

 فعالیت های بیمه ای، می تواند مبادالت اتکایی بازار و شرایط و موقعیت و عملکرد 

بیمه گران اتکایی را تحت تاثیر قرار دهد.

تداوم این شرایط دیر یا زود صنعت بیمه را با مشکالت جدی مواجه و شکاف 

را  است  جریان  در  بیمه کشور  بازار  در  آنچه که  و  ای  حرفه  بیمه گری   میان 

عمیق تر خواهد کرد و لذا اعمال نظارت موثرتر بر ویژگی ها، تحوالت و گردش کار 

این حوزه ضرورتی اجتناب ناپذیراست.

سایر بیمه های غیرزندگی 
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بیمه های زندگی  

این شاخه از فعالیت های بیمه ای از باالترین ظرفیت و بیشترین استعداد رشد 

برخوردار است. در سال 96 سهم بازار بیمه زندگی به 14/8 درصد پرتفوی صنعت 

بیمه بالغ شده که در مقایسه با سال قبل از آن 1/3 واحد رشد داشته است. سهم 

حق بیمه این رشته در مجموع حق بیمه جهانی در سال 2017 بیش از 54 درصد 

بوده است و این بدان معناست که با وجود رشد چشمگیر سهم بازار این رشته در 

سال های اخیر، تا رسیدن به حد مطلوب راهی طوالتی در پیش است. راهی که 

پیمودن آن به سهولت و سادگی مّیسر نخواهد بود و نیاز به برنامه ریزی جامع و 

اقداماتی اساسی و ترجیحًا هماهنگ و منسجم دارد. مطالعات امکان سنجی و 

کسب شناخت الزم از جوامع هدف و نیازسنجی تقاضای بازار، ایجاد زیرساخت های 

الزم با کارایی ، انعطاف پذیری و ظرفیت های کافی به ویژه از لحاظ نرم افزارهای 

اختصاصی و تربیت شبکه بازارسازی، بازاریابی و فروش تخصصی، تربیت تیم های 

تخصصی برای طراحی پوشش های متنوع در پاسخگویی به 

کیفیت تقاضا و متناسب با توان مالی و دیگر خصوصیات 

جوامع هدف، تدوین برنامه های فرهنگ سازی 

و تبلیغاتی اثرگذار جهت معرفی امتیازات و 

تنوع پوشش های بیمه ای این شاخه 

کمک  به  آنها  سازی  پیاده  و 

کارشناسان و متخصصان جامعه شناسی، روانشناسی و حوزه فرهنگ و تبلیغات، 

تشکیل تیم های سرمایه گذاری توانمند از کارشناسان خبره مسلط به امور اقتصادی 

و بازارهای پول و سرمایه جهت بهره وری بهینه و سرمایه گذاری مطمئن انبوه منابع 

مالی حاصل از ذخایر ریاضی بیمه های زندگی، ایجاد تنوع، انعطاف پذیری و 

ظرفیت های نوین سرمایه گذاری در مقررات ناظر بر سرمایه گذاری های صنعت 

بیمه و... از اهم مواردی است که می باید مورد توجه قرار گیرد.

ایجاد هسته های متمرکز مشاوره ای و خدماتی در اموری از قبیل آموزش تخصصی 

شبکه فروش، تهیه و تدوین نرم افزارهای عملیاتی، سرمایه گذاری منابع مالی، 

تهیه و اجرا برنامه فرهنگ سازی و طرح های تبلیغاتی و اکتوئری طرح های بیمه 

زندگی و ... می تواند به رشد هماهنگ و ایجاد زمینه بهتری برای مشارکت تعداد 

 بیشتری از شرکت های بیمه در توسعه بیمه های زندگی به شیوه اصولی و با 

هزینه های باالسری مناسب تر کمک نماید. سندیکای بیمه گران و یا 

بیمه مرکزی می توانند گزینه مناسبی برای محوریت این هماهنگی 

باشند. عدم توجه درخور به حساسیت ها و سهل گرفتن امور این 

حوزه مهم و پرظرفیت می تواند به فرصت سوزی و یا حتی 

تهدیدی برای صنعت بیمه منجر شود.
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بخش دو - صنعت بیمه و آثار نوسانات نرخ ارز   

صنعت بیمه نیز همچون دیگر حوزه های فعالیت های مالی و اعتباری و ایضًا تولیدی 

و بازرگانی از تکانه های شدید ارزی متاثر می شود. تاثیر جهش نرخ ارز ابتدا به 

صورت تنش هایی در تعهدات بیمه ای و روابط قراردادی با بیمه گذاران ظاهر می شود 

و سپس با بجای گذاشتن رد پا در صورت های مالی بیمه گران ادامه می یابد و نهایتًا 

در دوره های بعدی به تورم مبالغ بیمه و به تبع آن افزایش حق بیمه بازار البته با شیب 

مالیم تر از افزایش تعهدات بیمه ای ختم می شود. ناگفته نماند که جهش های نرخ 

برابری ارز که ظرف سه دهه گذشته در چند نوبت در سطح اقتصاد ملی تجربه شده و 

دو نوبت آنهم در طول هفت ساله اخیر رخ داده ، در کنار کاهش رشد اقتصادی، رتبه 

شاخص های اقتصادی و از آن جمله تولید ناخالص داخلی ، حق بیمه تولیدی بازار ، 

حق بیمه سرانه و ... کشور را در سطح جهانی تنزل داده است .

همانطور که مطلع هستید یکی از شدیدترین جهش های نرخ برابری ارز از اوایل سال 

97 شکل گرفت و در میانه سال به اوج خود رسید. وقوع چنین پدیده ناخواسته ای 

آثاری از خود در سطح صنعت بیمه به جای می گذارد که جمع جبری آن را نمی توان 

مثبت تلقی کرد. ذیالً به مواردی از آنها اشاره خواهد شد.

تاثیـرات ایـن پدیـده در شـاخه هـای مختلف بیمه ای به اشـکال متفـاوت بروز و 

ظهـور پیـدا مـی کنـد. ایـن آثـار را می تـوان در بیمه هـای غیرزندگی و بـه ویژه در 

بخـش بیمـه هـای اموال به دو قسـمت بیمه های خرد و انبـوه از قبیل بیمه های 

مختلـف اتومبیـل و سـایر انـواع بیمـه های امـوال تقسـیم نمود. تفاوت اساسـی 

 میـان ایـن دو قسـمت در ایـن اسـت کـه تواتـر وقـوع حـوادث منجر بـه تعهدات 

بیمـه ای در بیمـه هـای اتومبیـل بسـیار بـاال و در واقـع امـری روزمـره و بی وقفه 

اسـت لیکـن در سـایر مـوارد خـواه بیمـه هـای انبـوه امـوال شـخصی و منـازل 

مسـکونی و یـا دیگـر تعهـدات سـنگین و پیچیـده بیمـه ای، فراوانـی خسـارات 

 بیمـه ای بسـیار کمتـر و طبیعـت و ویژگـی هـای آنهـا علـی الخصـوص در حـوزه 

ریسک های صنعتی متفاوت می باشد.

جهش نرخ برابری ارز و تعهدات بیمه ای  
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جهش نرخ ارز و بیمه های اتومبیل  

در باب بیمه های اتومبیل تعهدات مالی بیمه گران در رشته شخص ثالث تحت تاثیر 

افزایش سریع قیمت قطعات و دستمزد تعمیرات بر اثر تورم ناشی از جو عینی و 

ذهنی حاصل از جهش نرخ برابری ارزها ، به سرعت و به شدت افزایش می یابد 

بدون آنکه اصوالً ما به ازاء و جبرانی برای بیمه گر متصور باشد. بدین ترتیب در چنین 

شرایطی بیمه گران یا می باید با پایبندی به تعهدات و حفظ کیفیت خدمات خود بار 

مالی این افزایش را به عهده بگیرند یا بار حیثیتی تنش های روزمره با زیان دیدگان 

بیمه شخص ثالث و نارضایتی ایشان را متحمل شوند. در مورد تعهدات جانی 

شخص ثالث نیز آثار تورم از طریق افزایش میزان دیه و با یک وقفه زمانی حسب 

مورد به تعهدات بیمه گران و یا صندوق تامین خسارت های بدنی منتقل می شود.

 در رشته بدنه اتومبیل شرایط کمی متفاوت است. گرچه در این رشته بیمه گران 

می توانند تعهد خود در قبال هزینه های جبران خسارت را به نسبت مبلغ بیمه شده 

به ارزش واقعی اتومبیل مورد بیمه در روز حادثه تقلیل دهند لیکن به نظر نمی رسد 

اتخاذ این شیوه امری سهل و در مجموع به مصلحت و در جهت منافع بلند مدت 

بیمه گران باشد.

توضیح اینکه همانطور که اشاره شد تورم ناشی از جهش نرخ های برابری ارزها 

آنکه قاطبه  افزایش می دهد و حال  را  با شدت، هزینه تعمیرات   به سرعت و 

بیمه گذاران از افزایش به موقع مبالغ بیمه اتومبیل خود به ارزش های واقعی غفلت 

می کنند. حال بیمه گران مخیّرند بر پایه شرایط قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تعهدات 

 خود را به طور نسبی تعدیل و پرداخت نمایند و عوارض ناشی از عدم رضایت 

بیمه گذاران را بپذیرند یا بار مالی اضافی را تحمل کنند و سعی نمایند از اثرات روانی 

 و تبلیغاتی کیفیت خدمات خود برای ورود به سبد نیازهای بیمه ای مشتریان 

بهره گیری نمایند.

به هر حال آثار مالی پدیده جهش نرخ برابری ارز در حوزه بیمه های اتومبیل منجر 

به افزایش بار مالی و به تبع آن ضرایب خسارت در این حوزه می شود و چنانچه 

برخورد با آن همراه با تدبیر و دوراندیشی نباشد می تواند عالوه بر تشدید بار مالی، 

ضایعات حیثیتی و تبلیغات منفی نیز برای بیمه گران به دنبال داشته باشد.
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آثار جهش نرخ برابری ارز در این حوزه از تعهدات بیمه ای تا 

حدودی متفاوت است. در یک تقسیم کلی می توان تعهدات این 

بخش را به دو گروه تعهدات ارزی در بیمه نامه هایی برای ریسک های 

نفت و انرژی، هواپیمایی، کشتی و محموالت بازرگانی، ریسک های صنعتی 

خاص و تعهدات ریالی برای همین ریسک ها و یا سایر موارد از قبیل بیمه های تمام 

خطر طرح های تولیدی صنعتی و عمرانی ، واحدهای صنفی، اماکن اداری و مسکونی، 

باراندازها و انبارهای کاال و ... تقسیم نمود.

 در گروه تعهدات ارزی چنانچه خسارات سنگینی رخ دهد به نحوی که موازنه دخل و خرج ارزی 

 بیمه گر را بر هم زند، اضافه بار مالی ارزی با نرخ برابری جهش یافته، بسته به میزان آن عملکرد بیمه ای 

 بیمه گر در رشته مربوطه را تحت تاثیر قرار داده و به تبع آن ارقام ریالی عملکرد بیمه ای صورت سود و زیان 

 بیمه گر را متاثر می سازد. خسارت 94 میلیون یورویی پتروشیمی بوعلی در سال 95 نمونه شاخصی از این دست به حساب 

می آید که خوشبختانه با جهش نرخ برابری ارز همراه نبود.

بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت در شرایط تکانه های شدید نرخ برابری ارز، چنانچه موازنه درآمد حق بیمه ارزی و خسارات ارزی 

بیمه گر مثبت باشد ارقام ریالی عملکرد بیمه ای در صورت سود و زیان بیمه گر تقویت می شود و در غیر اینصورت تضعیف خواهد شد.

در مورد تعهدات ریالی بیمه گران در این بخش از بیمه های اموال، شرایط تا حدودی متفاوت است. توضیح اینکه خواه برآورد خسارت اقالم و موارد 

خسارت دیده تمامًا پایه ریالی داشته باشد از قبیل اثاثه و لوازم منزل، اغلب محصوالت تولید داخلی ، بخش عمده ای از ساختمان ها و اماکن مسکونی 

و اداری و صنفی و صنعتی و ...  یا پایه ارزی داشته باشد مثل کاالهای وارداتی، خط تولید و ماشین آالت وارداتی صنعتی، قطعات با فناوری پیشرفته که فاقد 

نمونه داخلی هستند به ویژه در صنایع هواپیمایی، نفت و انرژی و ... و یا ترکیبی از پایه ارزی و پایه ریالی داشته باشد، به هر حال تحت تاثیر جهش نرخ ارز هزینه 

های جبران خسارت را متورم می سازد.

در این بخش نیز خواه ناخواه به بار مالی تعهدات بیمه گران افزوده می شود. این افزایش در تعهدات بیمه ای خرد و انبوه از قبیل بیمه منازل مسکونی، واحدهای صنفی 

و اداری کوچک و متوسط با شرایطی مشابه بیمه های اتومبیل مواجه است لیکن با این تفاوت که تواتر وقوع خسارات در این بخش به مراتب کمتر و لذا مدیریت آثار و 

تنش های اعمال شرایط قراردادی و یا تحمل افزایش بار مالی آن عملی تر به نظر می رسد.

در مورد تعهدات بیمه ای کالن و بیمه گذاران بزرگ صنعتی و از این قبیل ، چنانچه بیمه گران با اطالع رسانی به موقع و یادآوری شرایط قراردادی به مشتریان خود و به 

دست گرفتن ابتکار عمل، موفق به ترمیم به موقع مبالغ بیمه به ارزش واقعی شوند به نتیجه ای دو سر برد دست خواهند یافت و چنانچه بیمه گذار به هر دلیلی از پذیرش 

این اقدام خودداری نماید، در صورت وقوع خسارت احتمالی ، بیمه گر با تنش و اختالفات کمتری مواجه خواهد بود.

به هر تقدیر در شرایط جهش نرخ برابری ارز ، در بخش تعهدات ریالی نیز بیمه گر کم و بیش با بار مالی بیشتری در قبال خسارت های در تعهد خود روبرو خواهد بود. 

این معنا در مدل تغییراتی که در پی هر جهش نرخ برابری ارزها در گذشته و معموالً با یک وقفه زمانی در ضریب خسارت رشته های خاصی از بیمه های اموال رخ داده 

است به خوبی مشاهده می شود.

جهش نرخ ارز و سایر بیمه های اموال



تغییرات شدید نرخ برابری ارزها یا به عبارت دیگر کاهش ارزش پول ملی ، مطلوبیت 

تعهدات بلند مدت ریالی بیمه گران را برای بیمه گذاران کاهش می دهد. بخش عمده 

 بیمه های زندگی نوعًا پوشش های بلند مدتی هستند که در آنها بیمه گر متعهد 

می شود در پایان مدت بیمه سرمایه بیمه را به صورت یکجا به ذینفع پرداخت نماید 

یا پرداخت مستمری معینی را به عهد بگیرد. به هر حال چناچه روند تغییرات نرخ 

برابری ارز به زیان ارزش پول ملی استمرار یابد بدان معنا است که بیمه گذار حق بیمه 

یکجا و یا اقساط آن را با پول قوی تری می پردازد لیکن در نهایت سرمایه بیمه را با 

پول ضعیف تر دریافت می کند.

چنین شرایطی هم به لحاظ ذهنی و هم از نظر بهره وری سرمایه و امتیاز اقتصادی، 

مطلوبیت بیمه های زندگی را نزد بیمه گذاران و ذینفعان پایین می آوردو لذا طبیعی 

است تا مستهلک شدن امواج روانی و تکانه اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول 

ملی، تقاضا برای بیمه هایی از این قبیل تا حدودی کاهش پیدا کند و یا حتی تمایل 

به بازخریدی بیمه های قبلی افزایش یابد.

تمرکز بر امتیازات بیمه ای و در صورت لزوم تقویت و ارتقاء این امتیازات در تکمیل 

امتیازات اقتصادی بیمه های زندگی می تواند تا حد زیادی این کاهش مطلوبیت 

را جیران و مدیریت کند. تنوع بخشی به نوع و جنس تعهدات بیمه گر به گونه ای 

 که حتی االمکان و به موازات تورم اقتصادی، ارزش تعهدات در پایان مدت پوشش 

بیمه ای را حفظ کند نیز می باید از سوی بیمه گران مورد توجه، بررسی و امکان 

سنجی قرار گیرد. بهره برداری مطلوب از ظرفیت های بالقوه بیمه های زندگی، جز با 

رویکردهایی از این دست عملی و میسر نخواهد بود.

جهش نرخ ارز و بیمه های زندگی
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بازتاب تاثیرات جهش نرخ برابری ارز در صورت های مالی شرکت ها و موسسات 

بیمه ای، برحسب آنکه خالص دارایی ارزی آنها مثبت باشد یا منفی تفاوت خواهد 

داشت. در هر دو صورت احتمال اینکه این پدیده منجر به تضعیف بنیه مالی واقعی 

شرکت ها و موسسات بیمه ای شود زیاد است.

آن گروه از شرکت ها که خالص دارایی ارزی شان منفی است، صورت های مالی 

باال تحت فشار قرار می گیرد. چنانچه  با نرخ  با تسعیر بدهی های ارزی  شان 

 سود عملیاتی مشمول مالیات داشته باشند ، از کاهش مالیات بردرآمد برخوردار 

می شوند لیکن در مجموع با تقلیل سود سهام قابل تقسیم ، ممکن است با کاهش 

رضایتمندی سهامداران روبرو شوند.

گروه دیگر که خالص دارایی ارزیشان مثبت می باشد حسب مورد ممکن است در 

شرایط مختلفی قرار داشته باشند. تفاوت این شرایط از یکسو به میزان خالص دارایی 

ارزی ایشان بر می گردد و از سوی دیگر به وضعیت حساب های بیمه ای و به ویژه 

ذخایر خسارات معوق و ریسک های منقضی نشده ایشان. درآمد حاصل از تسعیر 

دارایی های ارزی با نرخ برابری باال بهترین فرصت را برای ترمیم کسری ذخایر ، در 

اختیار شرکت هایی قرار می دهد که به تشخیص نهاد ناظر و یا حسب تجربیات 

خودشان با این کسری مواجهند. لیکن چنانچه به هر تقدیر تمامی یا بخشی از 

درآمد ناشی از نرخ تسعیر دارایی های ارزی یا به عبارت دیگر "سود متورم ناشی از 

کاهش ارزش پول ملی!" به دیگر سودهای مشمول مالیات حاصل از سرمایه گذاری 

و عملیات بیمه ای در صورت سود و زیان شرکت های مشمول ملحق شود ، نهایتًا 

موجبات تضعیف بنیه مالی واقعی آنها را فراهم می سازد.

توضیح اینکه اوالً بخشی از بنیه مالی شرکت در قالب مالیات بر درآمد ناشی از 

تضعیف پول ملی! از شرکت خارج خواهد شد. در ثانی ممکن است انتظار و اصرار 

سهامداران برای تقسیم سود بیشتر را در پی داشته باشد که هر دو مورد به تضعیف 

بنیه مالی واقعی شرکت منجر خواهد شد. شاید مصلحت بر این بود که درآمد ناشی 

از تسعیر دارایی های ارزی ، تا زمان تبدیل آنها به ریال از شمول مالیات خارج و در 

عین حال تقسیم آن در قالب سود سهام از سوی مراجع ذیصالح قانونی ، ممنوع 

اعالم می شد. به نظر می رسد در مورد به تعویق انداختن شمول مالیات ، فضای 

مساعدی در کشور وجود ندارد لیکن در مورد عدم قابلیت تقسیم سود حاصل از درآمد 

تسعیر دارایی های ارزی می توان با هماهنگی مراجع نظارتی و تاکید حسابرس 

مستقل و بازرس قانونی شرکت ها و همراهی سهامداران محترم آنها این مهم را 

عملی نمود و با رعایت اصل احتیاط بخش مناسبی از آن را نیز در اندوخته  احتیاطی 

تسعیر ارز نگهداری و بخش دیگر آن را صرف افزایش سرمایه نمود.

جهش نرخ برابری ارز و دارایی ها و تعهدات مالی 
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 مبادالت اتکایی نیز به تبع تاثیرات جهش نرخ برابری ارزها در حوزه بیمه های 

اتکایی پذیر، تحت تاثیر واقع می شود. حل معضالتی که بر اثر چنین پدیده ای در 

حوزه کسب و کار بیمه گران اتکایی رخ می دهد، بعضًا دشوارتر و پیچیده تر می نماید.

اوالً آثار مالی اغلب مشکالتی که در محدوده بیمه های اتکایی پذیر، گریبانگیر بیمه 

گران مستقیم می باشد ، از طریق سهم قبولی به بیمه گران اتکایی منتقل می شود، 

بدون آنکه بتوانند ابتکار عملی را به خرج دهند. در ثانی تغییرات شدید نرخ برابری 

ارز تناسبات قبولی های اختیاری و قراردادی گذشته را که هنوز در جریان می باشد و 

همچنین قراردادهای واگذاری بیمه گران اتکایی را بر هم می زند. آثار بر هم خوردگی 

تناسبات در بخش قبولی های ارزی و واگذاری های خارجی متضمن مبادالت ارزی، 

شدیدتر نمود پیدا می کند تا جایی که عالوه بر ایجاد تغییرات در راهبرد قبولی های 

آتی، می بایست پرتفوی قبولی های گذشته خود را نیز مورد بازنگری قرار داده و 

در کم و کیف قراردادهای واگذاری خود نیز تجدید نظر اساسی به عمل آورند. این 

اقدامات همیشه و به سادگی عملی نمی شوند و منوط به همراهی و جلب نظر و 

همکاری بیمه گران واگذارنده در مورد قبولی های خاص، و جلب موافقت راهبر 

قرارداد و بیمه گران سهم پذیر نسبت به تغییرات ضروری مورد نظر در قراردادهای 

واگذاری می باشد.

در ارتباط با قرارداد واگذاری شرکت برای سال 97 ، گرچه در پی برقراری مجدد 

تحریم های تحمیلی و تغییرات اساسی صورت گرفته در قرارداد، یکی از بیمه گران 

اتکایی عمده خارجی سهم پذیر از ادامه قبولی خود سر باز زد لیکن با مساعدت و 

همکاری راهبر قرارداد و همراهی سایر بیمه گران سهم پذیر و با انجام اصالحات و 

تغییرات تکمیلی مورد نظر در قرارداد واگذاری، شرکت مجدداً در حاشیه امن قابل 

قبولی از این بابت قرار گرفته است.

جهش نرخ برابری ارز و بیمه های اتکایی 



بخش سه  - چه باید کرد؟   

با مرور آنچه که بیان شد ، باید اذعان نمود که شرایط فعلی زیبنده صنعت بیمه 

ملی هشتاد و چند ساله نیست به ویژه آنکه قریب به نیم قرن هم از تاسیس 

نهاد نظارت تخصصی در این صنعت گذشته است . نیمی از دوران حیات صنعت 

بیمه بعد از پیروزی انقالب اسالمی طی شده ، دورانی که در آن تالطمات بسیاری 

را پشت سر گذاشته ایم و علی القاعده می بایست تجارب بسیاری نیز اندوخته 

باشیم. از ملی شدن بیمه های خصوصی و سپس دولتی شدن بیمه های ملی 

شده و بعد از آن غیردولتی شدن مالکیت و دولتی ماندن مدیریت بیمه های دولتی 

شده که معروفند به "خصولتی" تا صدور مجوز تاسیس و فعالیت مجدد بیمه های 

خصوصی، از مبادالت گسترده و همکاری تنگاتنگ با بازارها ، شرکت های طراز 

اول و بروکـرهای سرشناس جهـانی تا قطـع کامـل ارتبـاط با بازارهـای روز دنیـا، 

از نـوآوری ها، همبستگـی ها، از خودگذشتگی ها و تجربیات ماندگار و ارزشمند 

دوران دفاع مقدس تا تبدیل رفاقت ها به رقابت های زیانبار، از بازار تحت تعرفه با 

حاشیه سودهای بیش از 55 درصدی تا بازار کنونی که از بیم برمالء شدن حاصل 

عملکرد، زیان های عملیاتی در پس صورت های مالی غیرشفاف پنهان می شود، از 

دوران پایبندی به اصول و مبانی حرفه ای و همسویی با روش های روزآمد بازارهای 

جهانی در صدور قراردادهای بیمه ای و مدیریت ریسک تا به امروز که با نادیده 

گرفتن اصول و موازین حرفه ای، هر کس به هر روش دلخواه و اغلب باب میل 

بیمه گذاران عمده عمل می کند.... تمامًا بخشی از تجربیاتی است که در طول چهار 

دهه گذشته پشت سر گذاشته ایم.

با این کوله بار سنگین از تجارب گوناگون دریغ است اگر نتوان گلیم صنعت بیمه 

را از آب بیرون کشید! وضعیت کنونی صنعت بیمه نیاز به آسیب شناسی جامع، 

عمیق، دقیق ، علمی و بیطرفانه دارد. چرا صنعت بیمه هنوز فاقد برنامه کالن و نقشه 

راه اصولی و بلند مدت مورد اجماع و قابل درسترسی است؟ چرا سیاست گذاری 

های صنعت بیمه با جابجایی مسئوالن و تغییر سلیقه ها تغییر می کند؟ چرا عمر 

مدیریت ها به ویژه مدیریت های ارشد در صنعت بیمه کوتاه است؟ چرا بعد از 

83 سال از پایه گذاری صنعت بیمه ملی ، هنوز صنعت بیمه فاقد بانک اطالعاتی و 

آماری دقیق ، به هنگام و با ساختار کارآمدی است که بتواند پشتوانه تحلیل های 

صحیح و برنامه ریزی های فنی و تخصصی قرار گیرد؟

چرا شیوه های نظارت موثر نمی افتد ؟ چرا مقررات و آیین نامه های مفصل و 

متعدد از کارآمدی الزم برخوردار نیست؟ چرا گزارش های حسابرسی  موسسات 

بیمه ای مشحون است از بندهای ناظر بر عدم رعایت مقررات و آیین نامه های 

مصوب؟ چرا مدیران و دست اندرکاران صنعت بیمه در شناساندن ویژگی ها، جایگاه 

و نقش حیاتی بیمه های بازرگانی به مبادی ذیربط در قوای سه گانه و مراجع 

تاثیرگذار موفق نبوده اند؟ چرا بعد از گذشت نزدیک به دو دهه از شروع فعالیت 

مجدد سندیکای بیمه گران از ظرفیت های این نهاد صنفی به نحو مطلوب استفاده 

نشده است؟ چرا با وجود آنکه هنوز ظرفیت های بالقوه زیادی در بازار بیمه کشور 

وجود دارد عمده تالش اغلب بازیگران بازار صرف دستیابی به تکه بزرگتری از کیک 

پرتفوی موجود می شود؟ چرا علیرغم اینکه نتایج واقعی عملکرد بیمه ای مجموعه 

هنوز  نیست  برخوردار  قبولی  قابل  وضعیت  از  واقعی(  ذخایر  احتساب  )با   بازار 

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

سئواالت فوق بخشی از سئواالتی است که در آسیب شناسی وضعیت کنونی صنعت 

بیمه باید پاسخ داده شود. علی ایحال به نظر می رسد بازنگری در برخی رویکردها 

و اصالح الگوی برخورد و تعامل در برخی از امور صنعت بیمه از سوی نهادهای 

حاکمیتی و صنفی می تواند به تقلیل چالش ها و بهبود شرایط و فضای کسب و کار 

این صنعت کمک کند. مواردی که ذیالً اشاره خواهد شد، پاره ای از مالحظاتی است 

که توجه درخور بدانها می تواند مفید باشد.

الف. اصالح رویکرد در تدوین و تصویب مقررات و شیوه های نظارت و هدایت بازار 
به اجراء گذاشتن مقررات مفصل و دست و پاگیر  در قالب های غیرمنعطف و 

به صورت یکنواخت و همه شمول در عمل به چالشی برای صنعت بیمه و حتی 

نهاد نظارتی بازار تبدیل شده است. برای کاهش این چالش توصیه می شود:

بخش اصلی و مقررات امری آیین نامه ها حتی االمکان به اختصار تدوین  •

و ناظر بر مواردی باشد که به امور و مصالح کالن صنعت بیمه، نظم و امنیت 

است که  این  در  مصلحت  و  شود  می  مربوط  ملی  مصالح  و  اجتماعی 

عنداللزوم بخش های تفصیلی و تکمیلی آیین نامه ها به شیوه ارشادی 

تنظیم و به اجراء گذاشته شود.

شمول مقررات و آیین نامه های اجرایی و به ویژه مقررات محدود کننده  •

نسبت به شرکت ها و موسسات بیمه ای سطح بندی شود و هر یک از 

شرکت ها و موسسات به تناسب جایگاه، عملکرد و ویژگی های خود مشمول 

سطح مربوط به خود قرار گیرند.

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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ب. ارتقاء توانمندی و اختیارات عوامل  نظارت تخصصی
شمول مقررات نظارتی انبوه و پیچیده دولتی بر نهاد تخصصی نظارت بر صنعت 

نظارتی  متخصص  نیروهای  سازی  توانمند  و  جذب  امر  در  را  مشکالتی  بیمه 

ایجاد نموده و می نماید. به تجربه ثابت شده صرف تدوین و تصویب و ابالغ 

مقررات و آیین نامه های تفصیلی جهت اجراء ، به ساماندهی امور و دستیابی 

به اهداف مورد نظر منجر نمی شود. شناخت ، تجربه و توانمندی عوامل ناظر بر 

حسن اجراء مقررات به همان اندازه مهم و تاثیرگذار است که شناخت ، تجربه و 

توانمندی دست اندرکاران تنظیم و تدوین مقررات. به همین خاطر طراحی و به 

اجراء گذاشتن طرح های آموزشی با هدف ارتقاء و تقویت تجربه و دانش عملی 

و نظری عوامل مزبور از واقعیت های عملیاتی خطوط مقدم صنعت بیمه ضرورتی 

اجتناب ناپذیر می باشد.

ج. طراحی و به اجرا گذاشتن مدل های نظارتی کلی و پیش نگر  
افزایش شناخت، توانمندی و صالحیت ناظران زمینه مساعدتری برای طراحی 

و اجراء مدل های کارآمد نظارتی فراهم می کند. مدل های نظارتی کنونی اغلب 

 گذشته نگر و تاخیری هستند و در مواردی به سادگی دچار اشتباه و انحراف 

می شوندکه عمده دلیل آن به عدم شناخت کافی طراحان از نقاط ضعف و قوت و 

واقعیت های بازار بر می گردد. ضابطین توانمند و برخوردار از شناخت و صالحیت 

های الزم در طراحی مدل ها و اعمال نظارت موثر و به هنگام و پیاده سازی روح 

حاکم بر فلسفه نظارت و هدایت بازار ، موفق تر عمل خواهند کرد.

د. ایجاد بانک اطالعاتی جامع ، روزآمد و با ساختار مناسب و کارآمد برای رصد 
به هنگام شرایط و عملکرد بازار، نظارت موثر و اصالح به موقع امور بازار بیمه و 

کمک به تحلیل، شناخت تهدیدها و فرصت ها و تدوین نقشه راه در سطح شرکت 

ها و صنعت بیمه کشور؛

هـ . ایجاد نهادهای مشورتی و پشتیبانی در امور مشترکی از قبیل طرح های 
سرمایه گذاری و بهره وری بهینه منابع، طراحی نرم افزارهای عملیاتی، تنظیم 

مبادالت مالی و تعامالت بیمه ای بین شرکتی، خدمات کارشناسی های پیشرفته 

تخصصی و مدیریت ریسک، طرح های مطالعاتی و عملیاتی برای بهبود ریسک 

و تنظیم امور در رشته های فراگیر بیمه ای مانند بیمه های اتومبیل و درمان 

تکمیلی و مواردی از این قبیل؛

و. تمرکز امکانات و تشریک مساعی با نهادهای تخصصی ذیربط برای تربیت 
اکتوئری  و  حسابرسی  قبیل  از  اموری  در  بیمه  صنعت  نیاز  مورد  متخصصان 

تخصصی بیمه، 

به شرایط مطلوب  بیان شد ممکن است رسیدن  آنچه که  به  عنایت  با  گرچه 

در صنعت بیمه دشوار بلکه دست نایافتنی بنماید لیکن با همدلی، هماهنگی، 

اندرکاران، تحقق این هدف  اراده محکم مسئوالن و دست  تشریک مساعی و 

عملی خواهد بود، همانطور که بازارهای بیمه ای با ویژگی های مشابه ما و چه 

بسا ابتدایی تر از بازار ما عمل کرده اند و به نتایج قابل قبولی دست یافته اند. گام 

نخست در این راه پذیرش وجود مشکالت و نابسامانی های بعضًا خودساخته 

سندیکای  و  مرکزی  بیمه  مساعی  تشریک  و  تالش  و  همت  با  که   ایست 

بیمه گران و همراهی مدیران ارشد و بدنه کارشناسی صنعت بیمه قابل ساماندهی 

و حل و فصل خواهد بود.

کالم آخر 
با وجود آنکه رفته رفته شرایط کسب و کار برای شرکت های پایبند به اصول 

در  ویژه  به  بیمه کشور  بازار  در  سالم،  رقابت  و  ای  حرفه  اخالق  و  مبانی   و 

سال های اخیر سخت تر شده است، 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 97/9/30، همچون سنوات گذشته هم به لحاظ 

کمی و هم از نظر کیفی قابل قبول و فراتر از اهداف پیش بینی شده در بودجه 

انسانی  دیگر سرمایه های  و  در حالیست که مدیران  این  است.  بوده  شرکت 

شرکت، عالوه بر صیانت از حقوق و منافع سهامداران محترم، به نوبه خود در 

حفظ تعامل سازنده با شرکت های طرف همکاری و ایفای نقش مسئوالنه و 

پایبندی به تعهدات حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی خود در قبال صنعت 

بیمه و جامعه تالش کرده اند.

راهکارهای  ارائه  و  بررسی  در  موثر  مشارکت  و  فکر  های  اتاق  در  فعال  حضور 

بیمه  سطح  در  بیمه،  صنعت  های  چالش  و کاهش  ساماندهی  برای  عملی 

 مرکزی، سندیکای بیمه گران، کمیسون های وزارتی و دولتی و ... نیز بخشی از 

تالش های مدیران شرکت در جهت ادای دین به صنعت بیمه کشور و پایبندی 

به مسئولیت های اجتماعی خود می باشد که در طول سال های فعالیت شرکت 

پیوسسته تداوم داشته است.
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جایگاه شركت در بازار بیمه اتکایی در سال 1396

حق بیمه قبولی اتكایی داخلی بازار )غیر اجباری ( 

شركت 

سال 1396سال 1395

تغییر سهمسهم رشد میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سهم میلیون ریال میلیون ریال 

غیر درمانغیر درمانغیر درمانجمعدرمانغیر درمانغیر درماندرمانغیردرمان

%3.02%47.61%3,697,2923,607,1397,304,43115.70%3,195,654243,37144.60بیمه مركزی 

%3.39-%16.78%9.83-1,302,9153,992,1085,295,023%1,445,000020.17بیمه ایران

%0.56%8.43%654,3480654,34816.10%563,59907.87بیمه اتكایی ایرانیان 

%0.52%6.11%474,3930474,39318.48%400,40505.59بیمه ملت

%1.47%6.07%471,4720471,47242.84%330,07004.61بیمه اتكایی امین 

%0.68%3.29%255,771830,7201,086,49136.77%187,00202.61بیمه ایران معین

%0.83-%3.23%13.69-251,1330251,133%290,96804.06بیمه البرز

%0.20%2.44%189,7280189,72817.92%160,88902.25بیمه پاسارگاد

%0.34-%1.83%8.47-142,4790142,479%155,66102.17بیمه آسیا

%1.77-%1.68%47.17-130,6540130,654%247,30903.45بیمه پارسیان

%0.20%0.87%67,474067,47440.71%47,95300.67بیمه دانا

%0.09-%0.36%13.10-27,617027,617%31,78100.44بیمه سینا

%0.05-%0.33%6.28-25,649025,649%27,36700.38بیمه ما

%0.30%0.30_23,336023,336%000.00بیمه آرمان

%0.01-%0.28%21,964021,9646.14%20,69400.29بیمه سامان

%0.32-%0.13%69.23-9,97909,979%32,43600.45بیمه معلم

%0.20-%0.12%59.69-9,28209,282%23,02800.32بیمه  كارافرین

%0.04%0.13%9,87809,87864.55%6,00300.08سایر

%0.00%100.00%7,765,3648,429,96716,195,3318.37%7,165,819243,371100.00جمع بازار 

براسـاس آخرین صورت های مالی انتشـار یافتـه از عمـلكرد شركت ها و موسـسات 

بیـمه ای بازار ، مجموع حق بیمه اتكایی قبولی ) غیراجباری ( موسسات بیمه كشور 

از مبلغ 7،409 میلیارد ریال در سال 1395 به مبلغ  16،195 میلیارد ریال در سال 

1396 افزایش یافته است که در مقایسه با سال قبل رشدی برابر 118 درصد را نشان 

می دهد. در حالی که در این بخش از بازار ، حق بیمه 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 سال 

1396 ، حجم حق بیمه اتکایی غیر اجباری این رشته به مبلغ 8،430 میلیارد ریال 

افزایش یافته و به عبارت دیگر صرف واگذاری یک قرارداد بیمه درمان گروهی ، 

رشد بازار را که در مجموع سایر رشته ها 8/3 درصد بوده به رقم بی سابقه 118 درصد 

افزایش داده است.

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.

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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به طوری که مالحظه می شود رشد حق بیمه قبولی اتکایی داخلی بازار )غیراجباری( در سال 1396 ، بدون احتساب رشد غیر معمول حق بیمه درمان که صرفا متاثر 

از ارائه پوشش اتکایی به یک قرار داد بوده ، حدود 8/37 درصد بوده است. همانگونه که در جدول قبل مالحظه می شود سهم بازار شرکت در بخش غیر درمان که 

در سال 1395 حدود 7/87 درصد بوده در سال 1396 به 8/43 درصد افزایش یافته است و جایگاه شرکت در این بخش از بازار همانند سال گذشته بعد از بیمه 

مرکزی و بیمه ایران در رتبه سوم قرار دارد.

در سال مالی مورد گزارش ، شرکت همچون سال های گذشته با توجه به اصول فنی 

و با اولویت حفظ کیفیت پرتفوی و نیز در نظر گرفتن تقاضا و شرایط حاکم بر 

بازار بیمه کشور ، نسبت به قبول بیمه های اتکایی به دو صورت اختیاری و قراردادی 

بیمه ای معادل  با حجم حق  تولید پرتفوی مناسبی  به  اقدام نموده که منتج 

900،676 میلیون ریال و رشدی بالغ بر 37/6 درصد در مقایسه با سال مالی قبل 

شده است.

از سال 1380 تا زمان تهیه گزارش 11 حادثه بزرگ و فاجعه آمیز )با در نظر گرفتن 

میزان خسارات اقتصادی و یا تلفات انسانی( 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( نیز مربوط به سال 1396 می 

باشد ، به عبارتی طی 17 سال گذشته از مجموع 11 حادثه بزرگ و فاجعه آمیز 9 

حادثه آن در سال های 1395 و 1396 به وقوع پیوسته است. کثرت و تواتر وقوع 

حوادث بزرگ و فاجعه آمیز در سال های اخیر و تحریم های یکجانبه و ناعادالنه 

آمریکا علیه کشور عزیزمان که می تواند 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 سازد ، مستلزم توجه بیش 

از پیش صنعت بیمه به این نوع حوادث و بازنگری در شرایط صدور و نرخ های 

باشد، زیرا عوامل فوق مستقیمًا بر تشدید  این قبیل ریسک ها می  حق بیمه 

مخاطرات بیمه ای و مآالًصنعت بیمه که می باید خسارت های وارده را جبران 

نماید ، تاثیر فراوان خواهد گذارد. علیرغم کثرت خسارت های بزرگ و خسارت های 

متعدد کوچک تر حادث شده در طی سال مالی مورد گزارش و همچنین ادامه 

رقابت شدید شرکت های بیمه )بدون توجه به شرایط( و در نتیجه تداوم روند 

کاهشی نرخ های حق بیمه در بسیاری از بیمه نامه ها ، شرکت توانسته است به سود 

ناخالص فعالیت بیمه ای به میزان 62،069 میلیون ریال دست یابد.

فعالیت های بیمه اتکایی

الف. قبولی اتکایی

تركیب حق بیمه های اتكایی قبولی  دوره

رشته بیمه اتكایی
13971396

درصد سهممیلیون ریالدرصد رشددرصد سهممیلیون ریال

295،9563311266،87641آتش سوزی 

77،53195051،8328باربری 

38،637414116،0042بدنه کشتی و باربری 

8،36711123،9511هواپیما

94،674101085،90313مهندسی 

241،8202732183،36528نفت و انرژی 

37،454413715،7812مسئولیت

106،2381224730،6355سایر رشته ها 

900،67710038654،347100جمع 
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در سال مورد گزارش ، بیمه های اتکایی آتش سوزی و نفت و انرژی به ترتیب 

 با 33 درصد و 27 درصد بیشترین سهم را در تولید و افزایش پرتفوی شرکت 

داشته اند ضمن آنکه تمامی رشته های قبولی شرکت نسبت به دوره مالی قبل 

رشدی بین 10 تا 247 درصد داشته اند. این در حالی است که دو رشته مذکور در 

کل بازار بیمه مستقیم در سال 1396 به ترتیب از رشدی به میزان 24/4 درصد و 

6/3 - 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 خسارات ساختمان 

پالسکو ، زلزله کرمانشاه ، کشتی سانچی ، هواپیمایی آسمان ، شرکت صنایع پالستیک 

پوشینه ، توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی ، فازهای 1 تا 10پارس جنوبی )2 مورد( 

که سهم شرکت از هر یک از این خسارت های پرداختی به ترتیب 4/5 میلیارد 

ریال ، 64/8 میلیارد ریال ، 98،160 یورو ، 3/3 میلیارد ریال ، 2/2 میلیارد ریال ، 10/7 

میلیارد ریال و 203،900 یورو می باشد. با توجه به پوشش های اتکایی خریداری 

شده توسط شرکت بخشی از خسارت پرداختی زلزله کرمانشاه از بیمه گران اتکایی 

دریافت می شود.

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 

تاکنون رو به افزایش بوده و عالوه بر مبالغ پرداختی ، مبالغی نیز به عنوان ذخیره 

خسارت در نظر گرفته شده که سهم شرکت از این ذخیره بالغ بر 22/5 میلیارد ریال 

می باشد )این مبلغ پس از پرداخت کالً از بیمه گران اتکایی قابل وصول خواهد بود( ، 

همچنین بخشی از خسارت شرکت صنایع پالستیک پوشینه و هواپیمایی آسمان 

)بخش مسئولیت ( نیز در مقطع تهیه گزارش پرداخت نشده است که برای آنها نیز 

ذخیره در نظر گرفته شده و سهم هر یک از آنها در ذخیره خسارت معوق شرکت به 

ترتیب بالغ بر 6/3 میلیارد ریال و 3/1 میلیارد ریال می باشد. 

عالوه بر موارد فوق برخی خسارات بزرگ یا نسبتًا بزرگ دیگر به شرکت اعالم 

شده که برای آنها نیز ذخیره خسارت در نظر گرفته شده است ، از جمله خسارات 

مطلب  شرکت  و  دام  پشتیبانی  سهامی  شرکت  مورد( ،   2( پتروشیمی کاویان 

 عرفان )قبولی اختیاری نداشته ایم و از طریق قرارداد مازاد خسارت باربری واگذار 

شده اند( که سهم شرکت در هر مورد به ترتیب 773،133 دالر ، 180،800 یورو ، 

128،538 یورو می باشد. 

اوائل سال  از  ای  بیمه  و  بانکی  تحریم های  یا کاهش  برداشته شدن  از  پس 

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 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 پذیرفتند و سال گذشته 

یک شرکت بیمه اتکایی فرانسوی نیز بخشی از قرارداد مازاد خسارت مشترک 

بیمه مرکزی ج.ا.ا. و چند شرکت بیمه را پذیرفت. لیکن خروج آمریکا از برجام 

و 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 

شده یا قصد خروج داشته باشند. در حال حاضر تعدادی بیمه گران و کارگزاران 

اتکایی کوچک منطقه ای و روسی که بعضًا نیز جدید می باشند ، 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 مناسب در آینده موکول نموده است ، ضمن 

آموزش های  از  ارتقاء سطح دانش همکاران خود  نماید جهت  آنکه سعی می 

 درون سازمانی و فرصت های آموزشی داخل کشور و همچنین دوره های شرکت 

"ایشین ری" 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 

اندک( حسب مورد حضور یابد تا از این طریق ضمن دسترسی به آخرین تحوالت 

اتکایی منطقه و مذاکره با بیمه گران اتکایی منطقه ای به ویژه آنان که هنوز با بازار 

بیمه کشور همکاری می کنند ، زمینه ادامه همکاری و در زمان مناسب ، افزایش 

همکاری های دو جانبه را فراهم آورد.

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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مسئولیتنفت و انرژی سایر رشته هامهندسی هواپیما بدنه کشتی و 
باربری

باربری آتش سوزی

سال 1397
سال 1396

ترکیب حق بیمه های اتکایی قبولی دوره های مالی 1397 و 1396

نمودار زیر ترکیب حق بیمه های اتکایی قبولی شرکت در دوره های مالی 1396 و 1397 را نشان می دهد: 

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 به بیمه گران اتکایی معتبر خارجی که تمایل به ادامه همکاری 

با بازار بیمه کشور داشتند واگذار می شد. تداوم تحریم ها و محدودیت در مبادالت 

مالی و کاهش همکاری برخی طرف های منطقه ای )علیرغم برداشته شدن یا 

کاسته شدن تحریم ها از اوائل سال 2016( موجب کاهش همکاری مجموعه بازار 

بیمه کشور با بازارهای معتبر خارجی شد. همانگونه که در بند "الف" اشاره شد ، 

این شرایط از اواخر سال 2018 نسبت به قبل از آن ، دشوارتر شده است. شرکت 

به دالیل مذکور از پنج دوره قبل تصمیم گرفت تا قرارداد اتکایی واگذاری خود را 

صرفًا بر اساس پوشش مازاد خسارت به راهبری بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

 ایران طراحی و بخش عمده آن را به بازار داخل و بخشی از آن را نیز به بیمه گران 

منطقه ای که مایل به ادامه همکاری بودند واگذار کند. هر چند قراردادهای مشارکتی 

که در سال های قبل منعقد شده است در محدوده معدود ریسک های باقیمانده 

اعتبار  پایان دوره  تا  نزولی  روندی  با  فعالیت ،  اولیه  پذیرفته شده در سال های 

ریسک های مذکور معتبر می باشد. 

قرارداد اتکایی واگذاری سال 1397 به علت تغییرات نرخ تسعیر ارز )برای تسعیر 

احتمالی  و خسارات  بیمه  و همچنین محاسبه سهم حق  ریال  به  ارزی  مبالغ 

بیمه گران 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 دو نوبت ابتدا از 40،000 به 50،000 ریال برای هر یورو و 

سپس از تاریخ 1397/8/1 به 90،000 ریال تغییر یافت. این تغییر موجب شد تا 

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

پرتفوی شرکت ، طی مذاکراتی با راهبر قرارداد ، تغییراتی نیز در جهت بهبود الیه بندی 

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

شرکت صورت پذیرد.

در سال مورد گزارش حق بیمه واگذاری شرکت 66،604 میلیون ریال بوده است که 

در مقایسه با دوره قبل 35/46 درصد افزایش داشته است. از این مبلغ 51،839 

میلیون ریال آن مربوط به حق بیمه قرارداد مازاد خسارت سال 1397 )با در نظر 

گرفتن تغییرات به عمل آمده برای بهبود پوشش اتکایی به شرح مذکور ( ، 3،075 

میلیون ریال مربوط به حق بیمه تجدید پوشش سهم بیمه گران اتکایی از خسارت 

زلزله کرمانشاه ، 8،379 میلیون ریال مربوط به تعدیل حق بیمه های سال های 

مشارکت  قراردادهای  به  مربوط  ریال  میلیون   3،311 مبلغ  و   1396 و   1395

سال های قبل می باشد.

ب. اخذ پوشش اتکایی 
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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
1397/09/301396/09/30

میلیون ریالدرصد افزایش)کاهش(میلیون ریال

900،67737/64654،347حق بیمه اتکایی قبولی دوره

66،60435/4649،168حق بیمه اتکایی واگذاری 

355،381)28/73(253،287کل خسارت پرداختی 

78،888)59/79(31،724خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی 

843،83440/37601،149حق بیمه عاید شده )ناخالص(

594،80367/95354،160خسارت ایجاد شده )ناخالص(

59%7019/65%ضریب خسارت )ناخالص(

793،71242/32557،712حق بیمه عاید شده )خالص(

570،04593/37294،790خسارت ایجاد شده )خالص(

53%7235/88% ضریب خسارت )خالص(

232،41833/96173،492کارمزد پرداختی به شرکت های بیمه واگذارنده 

10،183)88/50(1،171کارمزد دریافتی از بیمه گران اتکایی 

425،127378/8588،781افزایش ذخایر فنی )سهم نگهداری(

153،478)59/56(62،069سود ناخالص فعالیت بیمه ای 

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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فعالیت های سرمایه گذاری

مروری براقتصاد جهان 

2017

3/8 3/7

2/32/4

4/7 4/6
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3/6

4/9

1/7
2

2018 2019 2020

آخرین پیش بینی منتشره صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصادی جهان 

درگزارش ژانویه 2019، حکایت ازکند شدن رشد اقتصادی جهان در سال های 2019 

و 2020 دارد. اثرات منفی چالش  تعرفه ای بین آمریکا وچین و همچنین ضعف 

اقتصادی منطقه یورو به ویژه آلمان به جهت استفاده از استانداردهای جدید مربوط به 

سوخت خودروها وانگلیس به جهت موضوع برگزیت را می توان از دالیل اصلی کند 

شدن رشد اقتصادی جهان عنوان نمود. بر آورد صندوق از رشدتولید ناخالص داخلی 

جهان در سال  2018، معادل 3/7 درصدبوده و آنرا برای سال های  2019 و 2020 ، به 

ترتیب معادل 3/5 و3/6 درصد  پیش بینی نموده است. 

تنش های تجاری وتغییرات ژئوپلیتیک، مهمترین ریسک هایی هستند که اقتصاد 

جهان را تهدید می کنند و ممکن است بسیاری از فعالیت ها و جو روانی بازار را از 

کنترل خارج نمایند.کاهش بدهی های دولتی ، اتکای سیاست های پولی به آمارها 

وارقام مستقل همچنین اصالحات اقتصادی بویژه در بازار کار می تواند به افزایش رشد 

اقتصاد جهانی ورونق بازارها منجر شود.

مطابق گزارش مذکور رشد اقتصادهای مهم دنیا  در سال های 2019 و 2020  به 

ترتیب آمریکا 2/5 و 1/8 درصد ، منطقه یورو 1/6 و1/7 درصد ، چین 6/2 و6/2 

 درصد ، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 2/4 و 3 درصد، هند 7/5و 7/7درصد 

تخمین زده شده است.

پیش بینی های کارشناسی موسسات معتبر در خصوص چشم انداز اقتصادی 2019 

 همانند IMF نیز به احتمال کند شدن رشد اقتصاد جهانی اشاره دارد. بنابراین انتظار 

می رود قیمت کاالهای اساسی از جمله نفت و مشتقات پتروشیمی مانند متانول و 

اوره و سایر فلزات اساسی مانند آلومینیوم، مس، روی، سنگ آهن و همچنین فوالد، 

روند کاهش مختصر وتثبیت قیمت در محدوده های انتهای سال 2018 را داشته باشند.

اقتصاد جهاناقتصادهای پیشرفته اقتصادهای نوظهور و در حال توسعهخاورمیانه و شمال آفریقا

روند برآورد رشد اقتصادی از سال 2017 تا سال 2020

ماخذ: گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول ژانویه 2019
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مروری بر اقتصاد ایران

با تداوم سیاستهای انضباط پولی و مالی در سالهای اخیر،  اقتصاد ایران توانست در 

سـال 1396  با حركت در مسیر رونق اقتصادی، تورم تك رقمی را تكرار نماید. در 

بخش واقعی اقتصاد، ارقام مقدماتی حسابهای ملی در این سال نشاندهنده رشد 

تولید ناخالص داخلی با نفـت و بـدون نفت  به ترتیب به میزان 3/7 و 4/6 درصد 

است. افزایش بدهی بانكها به بانك مركـزی عامـل مسـلط در افزایش نقدینگی و 

رشد پایه پولی در سال 1396 بود که در صورت تداوم این روند مشکالت تشدید 

خواهد شد. باوجود عملكرد مثبت اقتصاد كشور در سال 96، عواملی از جمله خـروج 

یـك جانبـه آمریكـا از برجـام در اردیبهشت ماه 1397 و تعیین مهلت های سه ماهه و 

شش ماهه بـرای بازگشـت تحـریم های اقتصـادی و نااطمینـانی نسـبت بـه آینـده، 

انتظـارات منفـی در بـین فعـاالن اقتصـادی شـكل گرفت و فعالیتهای سوداگرانه در 

اقتصاد به ویژه در بازار ارز افزایش یافت.

براساس آمارهای بانک مرکزی و محاسبات اولیه، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه 

اول سال97 معادل 1/8 درصد می باشد که بخش نفت به دلیل  افزایش نرخ رشد 

صادرات نفت خام و تولید میعانات گازی و نیز افزایش تولید و صـادرات گـاز طبیعی، 

سهم عمده ای از این رشد را به خود اختصاص داده اند. در دوره مذکورشاخصهای 

قیمت تولیدكننده و مصرف كننده در مقایسه بـا دوره مشـابه سـال 1396 افـزایش 

قابل مالحظه ای داشته است که نقش تکانه های ارزی درآن پررنگ است.

با توجه به تاثیر نقدینگی بر تورم و نرخ ارز، كنترل رشد نقدینگی از اولویتهای بانك 

مركزی در سال 1397 محسوب می شود. 

همچنین، با توجه به تحت تـأثیر قرارگـرفتن عوایـد ارزی در پـی اعمـال تحریمهای 

نفتی، حفظ ذخایر ارزی به منظور مقابله بـا شـوك های احتمـالی در آینـده اولویـت 

 مهـم دیگری است كه پیش بینی میشود در رأس برنامه های سیاستگذار ارزی 

قرار گیرد.

نرخ تورم بعد از یک دوره متوالی کاهشی از سال  1393، از تیرماه سال 97 با یک روند 

افزایشی به عدد 18/4 درصد در پایان آبان ماه رسید که نسبت به نرخ تورم سال 96  

به میزان  9/6 درصد، افزایش قابل مالحظه ای را نشان می دهد. 

همچنین بانک مرکزی نقدینگی در آبان ماه سال97 را بیش از 17،252 هزار میلیارد 

تومان اعالم کرده که نسبت به اسفندماه سال گذشته، 12/75 درصد رشد داشته است.

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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مطابق برآورد صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سالهای 2018 و 2019 به ترتیب 1/5- و 3/6- درصد، نرخ تورم 29/6 و 34/1 درصد و نرخ بیکاری 12/8 و 

14/3درصدپیش بینی شده است. 

براساس آخرین آمار منتشر شده بانك مركزی شاخص های كالن اقتصادی به شرح زیر اعالم شده است :

* به دلیل عدم گزارش نرخ بازار، متوسط نرخ روزانه بانک مرکزی می باشد

1397/0313961395139413931392عنوان /  سال 

1/9-1/63/2-83/712/5/ 1رشد تولید ناخالص داخلی با نفت )درصد(

9/49/68/811/915/634/7نرخ تورم )درصد(

3/422/110/43022/338/8رشد نقدینگی )درصد( 

41،15940،45436،44034،50132،80131،839*نرخ متوسط دالر)بازار آزاد به ریال(

12/112/112/71110/910/4نرخ بیکاری )درصد( 
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وضعیت بازار سرمایه 

بازار سرمایه در نیمه دوم سال96 تقریبا شرایط کم نوسان وکم اقبالی را تجربه کرد. 

با وجود بهبود تدریجی قیمتهای جهانی کاالها ومحصوالت پایه، برخی عوامل و 

ریسک های سیستماتیک ازجمله افزایش تنش با ایاالت متحده در اثر اعالم خروج 

آمریکا از توافق برجام و تهدید به برقراری تحریمهای یکجانبه، آشفتگی بازار ارز و طال 

خصوصا در 2ماهه پایانی سال، با وجود تالش دولت برای مهار آن از طریق طرح پیش 

فروش سکه طال و ارایه مجوز افزایش نرخ سود سپرده  به بانکها وغیره، همچنان 

شرایط نااطمینانی وعدم اقبال بربازار سرمایه سایه افکنده بود. این شرایط با وجود 

افزایش لجام گسیخته نرخ ارز و اثرتورمی باالی آن در بازارآزاد ناشی از تضعیف شدید 

پول ملی  و عدم تصحیح قیمتهای دستوری، همچنین نرخ های جذاب در بازارپول و 

ابزارهای بدهی تا خردادماه سال 97 ادامه یافت. در نهایت پس از کش وقوس های 

فراوان با آزادسازی نرخ های دستوری در جهت حذف رانت های ایجاد شده دربازارهای 

کاالیی، اغلب شرکتها و صنایع مختلف بورسی با رشد چشمگیر سودآوری در سالجاری 

و انتظار تداوم آن در سال آتی مواجه گردیدند که این موضوع عامل موثردر اقبال 

بیشتر به بازار سرمایه و هجوم نقدینگی قابل مالحظه به این بازار و جهش قابل توجه 

شاخص های مختلف این بازار تا آبانماه97 شد. ولی با نزدیک شدن به 13 آبان 97، 

موعد از سرگیری تحریم های یکجانبه آمریکا و افزایش تنش های بین دو کشور 

و دوقطبی شدن طرفین توافق برجام و انتظار کاهش قابل مالحظه فروش نفت 

و درآمدهای ارزی، همچنین محدودیت های بیشتر در فروش محصوالت صادراتی 

صنایع کشور و آشکار شدن تدریجی نشانه های آن، به تدریج اقبال به بازار سرمایه 

کاهش یافت و افول قابل توجهی در ورود نقدینگی به این بازار در ماههای پایانی فصل 

پاییز مشاهده گردید. در چنین فضایی کنترل و مدیریت بازار ارز با نظارت بیشتر در 

تخصیص بهینه ارز برای واردات کاال و ملزم نمودن صادرکنندگان به انتقال ارز حاصل 

از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، کم کم ثبات و تعادل نسبی به بازار ارز بازگشته و 

بازار سرمایه را نیز متعادل کرده است.

در سه ماهه اول دوره مالی مورد گزارش، شاخص کل تحت تاثیر عوامل مذکور، با 0.8 

درصد رشد از رقم 95,508 واحد در ابتدای سه ماهه به رقم 96,290 واحد در پایان 

سه ماهه رسید. در 2 ماهه اول سال97 این شاخص با نوسانات خفیف در همان حد 

قبلی خود باقی ماند ولی ازخردادماه سالجاری تا دهه اول مهرماه همگام با تشدید 

نوسانات در بازارهای ارز وطال، شاخص کل با رشدی جهشی ازرقم95,230 واحد در 

ابتدای خرداد به رقم 195,480 واحد در تاریخ 97/07/09 افزایش یافت. با فروکش 

التهابات و شروع روند کنترل بازار ارز وتعادل آن و ریسکهای سیستماتیک موجود، 

روند رشد شاخص متوقف واصالح آن آغاز گردید بطوریکه در پایان سال مالی مورد 

گزارش شاخص باعدد 156,083 واحد به کار خود پایان داد.  در زمان تهیه این گزارش 

شاخص کل در محدوده 157,387 واحد قرار دارد كه نسبت به ابتدای سال97 و نیز 

روند شاخص کل بورس از 1396/09/30 تا 1397/11/30
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سرمایه گذاری های شركت

عایدات  محل  از  عمدتا  اتكایی  بیمه گران  ویژه  به  بیمه  شركت های  سود 

برای  بیمه گری  تامین می شود. فعالیتهای  سرمایه گذاری منابع مالی شركت 

شرکت ذخایر فنی را ایجاد می کند که به همراه حقوق صاحبان سهام در بازارهای 

پولی و مالی و بخش های دیگر اقتصادی   سرمایه گذاری می شود. در واقع به 

دلیل شرایط رقابتی بازار بیمه کشور، مزیت رقابتی شرکت ناشی از بکارگیری 

بهینه و موثر منابع مالی است. 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 نوسانات شدید ارزی و تکانه های 

آن در سایر بازارها منجمله طال و بازار سرمایه، ترکیب  سرمایه گذاری ها با لحاظ 

حفظ ارزش و نقد شوندگی مناسب داراییهای شرکت وکمترین تاثیرپذیری از 

کاهش ارزش پول ملی و در کنار آن، کسب بازده مناسب ومتناسب، موردتوجه 

مدیران شرکت قرارگرفته است. در این ارتباط برای بهره برداری حداکثری از منابع 

ورودی ، این منابع عمدتًا با ترکیب بهینه ای دردو بخش سهام وابزارهای پولی 

و مالی در مقاطع مختلف طی دوره با نرخ سود مناسب سرمایه گذاری شد که 

درآمد مطلوبی نیز برای شرکت از این بخش ها کسب شده است. در انتهای دوره 

مالی مورد گزارش سهم سپرده های بانکی ارزی از مجموع سرمایه گذاری ها از رقم 

23 درصد در سال گذشته به40درصد در دوره مالی مورد گزارش افزایش یافته 

است که عمدتا ناشی از افزایش نرخ برابری ارز و مصوبه بیمه مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران به شرکتهای بیمه مبنی بر لزوم احتساب نرخ سامانه نیما برای 

تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی می باشد. 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 به97/09/30 نشان می دهد:

نوع سرمایه گذاری
1397/9/301396/9/30

درصدازكلبهای تمام شدهدرصدازكلبهای تمام شده

27%171,012,942%926,582سپرده های بانکی ریالی

23%40851,317%2,083,704سپرده های بانکی ارزی

18%15678,553%778,864شرکت های سرمایه پذیر بورسی

12%9452,536%499,082شرکت های سرمایه پذیر غیر بورسی

17%17630,738%896,911ایزارهای مالی و پولی

3%283,011%83,011امالک

100%1003,709,097%5,268,154جمع كل

نسبت به پایان دوره مالی مورد گزارش  به ترتیب افزایشی معادل 63 و 0/8 درصدی 

را نشان می دهد.

ارزش کل بازار بورس از رقم  3,817 هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه سال1396 با 55 

درصد افزایش به رقم 5,924 هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه 97  بالغ گردیده 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 با سایر 

اعضای برجام، کنترل و ایجاد ثبات در بازارهای ارزی و پولی و مالی و ایجاد جو 

اعتماد و اطمینان در کنار انتظار از کاهش تنش های تجاری بین المللی در سالهای 

آتی و تثبیت و رشد تدریجی قیمتهای جهانی محصوالت وکاالها، از عوامل ضروری و 

موثر برای رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب در بازار سرمایه خواهد بود.
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در سال مالی مورد گزارش سپرده های ارزی شرکت از لحاظ حجم  حدود 13 درصد 

و از لحاظ معادل ریالی حدود 145 درصد نسبت به دوره مالی قبل رشد داشته 

است و همانگونه که پیشتر اشاره شد، عمده افزایش در این بخش مربوط به نرخ 

تسعیر ارز بوده که سیاست مدیران در حفظ منابع ارزی شرکت منجر به حفظ ارزش 

داراییهای شرکت وکسب بازده مناسب در این بخش شده است.

به  عنایت  با  نیز  بورسی  درشرکتهای  حجم  سرمایه گذاری  15درصدی  افزایش 

پتانسیل های سودآوری موجود و درنظرگرفتن ریسک سیستماتیک شرایط فعلی 

بوده است.

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

می دهد:

بهای تمام شده سرمایه گذاری های شركت در پایان دوره مالی مورد گزارش از رشد 

42 درصدی نسبت به سال مالی قبل برخوردار بوده است که 33درصد از این رشد 

مربوط به سپرده های ارزی شرکت 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 257میلیارد ریال نسبت به بهای 

تمام شده برخوردار است. 

شرح درآمد سرمایه گذاری
 1397/9/30

درصد ازكل
 1396/9/30

درصد ازكل
مبلغ درآمدمبلغ درآمد

57%43242,592% 277,252سپرده های بانکی

7%2827,956%180,685سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی

36%23152,426%143,907ابزارهای پولی و مالی

0%6489%36,672سایر شرکت ها

100%100423,463%638,516جمع درآمد سرمایه گذاریها

مبالغ به میلیون ریال

شرکت های سرمایه پذیر بورسی 

% 15

ابزارهای مالی و پولی  17 %

امالک  2 %

سپرده های بانکی ریالی  17 %

سپرده های بانکی ارزی  40 %

شرکت های سرمایه پذیر 

غیر بورسی  9 %

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت بر اساس بهای تمام شده در تاریخ 1397/09/30 

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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درآمد  سرمایه گذاری های شرکت در دوره مورد گزارش رشدی معادل 50/7 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 دارابودن توان 

مالی خصوصا  بازارهای  مختلف  در شرایط  موثر  امکان حضور  باال،  نقدشوندگی 

بازارسرمایه را فراهم نموده است با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد داخلی در طی 

دوره مذکور وبه دلیل بهبود ورشد قابل توجه عملکرد شرکتها وصنایع، بازار سرمایه 

رشد مقطعی 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 از6/5 برابری درآمد های سرمایه گذاری حاصل ازسهام در سال مالی مورد 

گزارش را به همراه داشته است. 

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:  

بر اساس تصمیم هیات  بر کمیته حسابرسی و کنترلهای داخلی ،  الف. عالوه 

مدیره کمیته دیگری نیز تحت عنوان مدیریت ریسک به ریاست عضو غیراجرایی 

هیات مدیره شکل گرفت. 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.

از  دارای شورای  سرمایه گذاری متشکل  فوق ، شرکت  کمیته های  بر  عالوه  ب. 

صاحبنظران داخل و خارج از شرکت است که  سرمایه گذاری منابع مالی شرکت را 

سیاست گذاری و پایش می نمایند.

ج. شرکت در حال حاضر دارای مدیریت حسابرسی داخلی می باشد. با توجه 

سازمانی  ساختار  از  مستقیم ،  بیمه  شرکتهای  با  مقایسه  در  شرکت  اینکه  به 

محدودتری برخوردار است ، درخصوص تشکیل تعداد واحدهای اجرایی موضوع 

آیین نامه حاکمیت شرکتی، پیشنهادی را به بیمه مرکزی ارائه نمود که مطابق 

پاسخی که دریافت می شود اقدام خواهد شد.

د. نمودار سازمانی شرکت با در نظر گرفتن ضوابط آیین نامه حاکمیت شرکتی 

اصالح شده است. 

هـ. موضوع تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه موسسات بیمه که در 

اجرای ماده 19 آیین نامه مورد بحث ابالغ شده است در دستور کار مجمع عمومی 

فوق العاده شرکت که در سالجاری تشکیل می شود قرار داده خواهد شد. 

و.  کنترل های داخلی 

با توجه به اینکه شرکت تحت نظارت  بیمه مرکزی ایران 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 حسابرسی مستمرا جلسات خود را تشکیل داده و مدیریت حسابرسی 

داخلی را در جهت ارزیابی و اطمینان از حسن عملکرد سیستم کنترلهای داخلی 

هدایت نموده است. در این ارتباط شرکت از منشور کمیته حسابرسی و منشور 

مدیریت حسابرسی داخلی که به تصویب هیات مدیره رسیده است برخوردار 

می باشد.

ابزارهای پولی و مالی  

% 23

سایر شرکت ها  

% 6

سهام شرکت های بورسی 

و فرابورسی  28 %

سپرده های بانکی  43 %

ترکیب درآمدهای سرمایه گذاری  طی دوره مالی منتهی به 1397/09/30 
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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:

تاریخ   از  توسعه ،   پنجم  برنامه  قانون   99 ماده  "ب"  بند  مقررات  براساس 

در  "ذاتكای"  نماد  با  شرکت  سهام  معامالت   1393/10/24 تا   1390/12/24

بازار پایه فرابورس انجام می شد. پس از تادیه کامل مبلغ اسمی سرمایه ، در 

راستای افزایش نقدشوندگی و تسهیل معامالت سهام شركت و برخورداری از 

معافیت های مالیاتی مربوط ، سهام شركت در بازار فرابورس پذیرفته شد و نماد 

بازار فرا بورس درج و معامالت  شركت در تاریخ 1393/08/21 در تابلوی اول 

سهام شرکت  از تاریخ 1393/10/24 در این بازار آغاز گردید. 

در سال مالی مورد گزارش بالغ بر 343 میلیون سهم شركت به ارزش بیش 

از 424 میلیارد ریال در بازار اول فرابورس مورد معامله قرار گرفته و از تاریخ 

1397/10/01 تا تاریخ1397/11/30 نیز بالغ بر202میلیون سهم شركت به ارزش 

بیش از 357 میلیارد ریال در این بازار معامله شده است.قیمت هر سهم شرکت 

از مبلغ  1,063ریال در ابتدای دوره مورد گزارش به رقم 1,290 ریال درپایان دوره 

افزایش یافته  و آخرین قیمت هر سهم در تاریخ 1397/11/30 مبلغ1,747ریال 

بوده است. 

ب. معامالت سهام شركت 

شرح
جمعتحصیالت

1397/09/301396/09/30فوق لیسانس و باالترلیسانسکمتر  از لیسانس 

2133-اعضای موظف هیات مدیره

98143131كاركنان

910153434مجموع 

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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خالصه عملكرد و وضعیت مالی 

عملکرد

افزایشعنوان
1397/9/301396/9/30

میلیون ریالمیلیون ریال

25935،680748،711 %درآمد های بیمه ای

51638،516423,463 %درآمد سرمایه گذاری ها

6961،108،924139,371%سایر درآمدها

1052،683،1201،311،545%جمع درآمدها

441،048،489730،161 %جمع هزینه ها )بیمه ای و غیر بیمه ای(

1811،634،631581,384%سود خالص قبل از كسر مالیات

1581،409،129546,140%سود خالص بعد از كسر مالیات

خـالصه وضعیت مالی 

افزایش )کاهش(عنــــوان
1397/9/301396/9/30

میلیون ریالمیلیون ریال

425,268,1553,709,096 %جمع سرمایه گذاری ها

601,156,723722،081 %جمع ذخایر فنی 

02,500,0002,500,000%سرمایه پرداخت شده

395،962،3154،300،864%جمع دارایی ها

721،498،320870،998%جمع بدهی ها

304،463،9953،429،866%جمع حقوق صاحبان سهام

اطالعات مالی هر سهم

شرح 
سال مالی منتهی به 

1397/9/30
سال مالی منتهی به 

1396/9/30

2,500,000,0002,500,000,000تعداد سهام

10001000مبلغ پرداخت شده هر سهم )ریال(

563/65218/46سود هر سهم )EPS( )بر اساس سرمایه در تاریخ ترازنامه )ریال(

150150سود نقدی پیشنهادی هر سهم  - DPS  )ریال(

سایر درآمدها به شرح جدول عملکرد فوق شامل مبلغ 1،110 میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر ارز می باشد که مطابق بخشنامه بانک مرکزی در خصوص موسسات بیمه، 

بر اساس اعمال نرخ برابری ارز در بازار ثانویه )نیما( حاصل شده است. نظر به اینکه سود مزبور توام با ورود نقدینگی نبوده و از طرفی افزایش نرخ ارز، خود موجب کاهش 

ارزش پول ملی شده است هیات مدیره پیشنهاد دارد به منظور حفظ توان مالی و نقدینگی شرکت ، سود مزبور در حساب سود انباشته نگهداری و پس از کسب مجوزهای 

الزم به افزایش سرمایه تخصیص یابد.
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مقایسه عملكرد و برنامه 

عــنــوان 
عملكردبرنامه

پوشش 
میلیون ریالمیلیون ریال

39%160،87562،069سود ناخالص فعالیت بیمه ای

128%500,000638،516درآمد سرمایه گذاری ها 

105%1,060,0001,108,924سایر درآمدها

105%1,562,8751،634،631سود خالص قبل از كسر مالیات

106%1,324,0171،409،129سود خالص بعد از كسر مالیات

  )EPS( پیش بینی و عملكرد عایدی هرسهم

جدول زیر پیش بینی و عملكرد سود خالص و عایدی هر سهم برای سال مالی مورد گزارش و سال مالی آینده را نشان می دهد:

عنوان

پیش بینیعملکردبرنامه تعدیل شدهبرنامه 

 سال مالی منتهی به  
1397/9/30

 سال مالی منتهی به  
1397/9/30

 سال مالی منتهی به  
1397/9/30

 سال مالی منتهی به  
1398/9/30

  270/16 212529/61563/65سود خالص هر سهم )ریال( سرمایه جدید

هدف های كمی و برنامه های آینده 

افزایش میزان قبولی های اتكایی قراردادی و اختیاری متناسب با شرایط و تحوالت بازار برای تولید حق بیمه اتكایی حداقل به مبلغ  1،010  میلیارد ریال در سال مالی  •

منتهی به 1398/09/30

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 حداقل به میزان 25 درصد از محل منابع داخلی با 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 داخل 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 622 میلیارد ریال در دهمین 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  •

دستیابی به سود خالص پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به 1398/09/30، حداقل به مبلغ 691 میلیارد ریال و عایدی هرسهم حداقل به مبلغ 270/16 ریال •

سال مالی منتهی به 30 آذر 1397گزارش عملکرد
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پیشنهادها برای تصویب 

تصویب صورت های مالی شركت برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 •

تخصیص مبلغ 70،457 میلیون ریال از سود خالص سال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ 140،913میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه  ای به استناد مواد 2 و 3  •

آیین نامه شماره 61 مصوب شورای عالی بیمه 

تخصیص مبلغ 375،000 میلیون ریال به عنوان سود نقدی سهام به سهامداران  •

تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره  •

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تفویض اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس به هیات مدیره •

تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج اطالعیه های شركت •
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بخش دوم

گــزارش حسابرسی و صورت های مالی
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شـــامل  مالـــی  هـــای  صـــورت  کامـــل  مجموعـــه 
یادداشـــت های توضیحـــی پیوســـت آن بـــر روی ســـامانه 
ـــل  ـــانی ذی ـــه  نش ـــرکت ب ـــانی ش ـــالع رس ـــگاه اط ـــدال و پای ک

قابـــل دســـتیابی اســـت:

w w w . i r a n i a n r e . c o m
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