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گزارش هيات مديره
به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان محترم سهام 

براي عملكرد سال مالي منتهي به 1393/9/30

سهامداران ارجمند 

با عرض سالم و خير مقدم ؛ 
هيات مديره شركت بيمه اتكايي ايرانيان )سهامي عام( در اجراي ماده 49 اساسنامه و مفاد ماده 232 اصالحيه قانون تجارت ، گزارش فعاليت 

و وضع عمومي شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1393 را به شرح زير به استحضار مي رساند :

مقدمه  

به لطف و ياري خداوند متعال پنجمين دوره مالي شركت بيمه اتكايي ايرانيان در تاريخ 1393/9/30 به پايان رسيد. شركت در اين پنج دوره با عرضه 
مناسب و با كيفيت خدمات بيمه اتكايي و تقويت مستمر توانمندی های مالی و فنی حضور خود در بازار بيمه كشور را تداوم بخشيده و اهداف و 
برنامه هاي خود را پيگيري نموده است. فعاليت ها و اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف شركت در سال مالي منتهي به 1393/9/30 رشد و 

استحكام موقعيت شركت در صنعت بيمه و بازار سرمايه را در پی داشته است كه حاصل آن را به شرح گزارش حاضر به استحضار مي رساند.

تاريخچه 

شركت براساس موافقت بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار ، در تاريخ 22/ 12/ 1388 تحت شماره 
370373 و شناسه ملي 10320202522 در اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري به ثبت رسيده است. پروانه فعاليت شركت براي 
انجام عمليات بيمه اتكايي در كليه رشته هاي بيمه اي در تاريخ 1388/12/25 توسط بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران صادر و اولين 

قرارداد اتكايي قبولي شركت در تاريخ 1388/12/26 منعقد شده است.

سرمايه و تركيب سهامداران 

سرماية شركت مبلغ 1.535.000.000.000 ريال )يك هزار و پانصد و سي و پنج ميليارد ريال ( منقسم به يك ميليارد و پانصد و سي و پنج ميليون 
سهم عادي يك هزار ريالي با نام است كه با مطالبه ، تامين و ثبت آخرين بخش باقي مانده در تعهد سهامداران ، در دوره مورد گزارش تماماً پرداخت 
شده می باشد. توضيح اينكه سرمايه شركت در ابتداي دوره 84/5 درصد پرداخت شده بوده است كه در طول سال مالي مورد گـزارش 15/5 درصد 

باقی مانده نيز از محل سود دوره ماقبل تامين و پرداخت شده است.
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درصد سهامتعداد سهامسهامداررديف

9.77 %150.000.000بانك سرمايه1

5.21 %80.000.000ارزش آفرينان پاسارگاد2

5.21 %79.918.051بيمه پاسارگاد3

4.89 %75.000.000سرمايه گذاري پارس حافظ4

3.97 %60.901.200بيمه البرز5

3.91 %60.000.000بانك پاسارگاد 6

3.91 %60.000.000صندوق ذخيره فرهنگيان7

3.91 %60.000.000صندوق بازنشستگي و پس انداز كاركنان بانكها8

3.91 %60.000.000سرمايه گذاري سامان مجد9

3.91 %60.000.000تامين آتيه سرمايه انساني گروه مالي پاسارگاد10

3.91 %60.000.000سام الكترونيك11

3.91 %60.000.000سام گروه12

3.91 %60.000.000بازرگاني همقدم13

2.93 %45.000.000بيمه پارسيان14

2.93 %45.000.000بيمه دانا15

2.93 %45.000.000بيمه معلم16

30.88 %474.180.749ساير سهامداران حقوقي و حقيقي17

100 %1,535,000,000 كل سهامداران

تركيب سهامداران شركت در تاريخ ترازنامه به شرح زير مي باشد و تا تاريخ تهيه گزارش نيز در ميزان سهام سهامداران عمده تغيير درخور توجهی 
ايجاد نشده است: 
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رئيس هيات مديرهبانك سرمايه به نمايندگي دكتر رسول سعدي1

نايب رئيس هيات مديره و مدير عاملسيد محمد آسوده2

عضو هيات مديرهمحمد ميهن يار3

عضو هيات مديرهحجت پوستين چي4

عضو هيات مديرهشركت ارزش آفرينان پاسارگاد به نمايندگي مجتبي كباري5

هيات مديره و مدير عامل

براساس انتخابات انجام شده در مجمع عمومي عادي مورخ 1392/12/12 ، آخرين مديران شركت به شرح زير مي باشند. در اولين جلسه هيات 
مديره نيز آقايان دكتر رسول سعدي به سمت رئيس هيات مديره و سيد محمد آسوده به عنوان نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت 

انتخاب شدند : 

اعضاي اصلی :

اعضاي علي البدل :

شركت سرمايه گذاري پارس حافظ. 1
شركت ليزينگ پاسارگاد. 2

در طول سال مالي مورد گزارش عالوه بر مدير عامل ، آقايان محمد ميهن يار و حجت پوستين چي به صورت موظف در شركت انجام وظيفه نموده اند.

بازرس قانوني

در مجمع عمومي عادي سال گذشته ، موسسه حسابـرسي رايمنـد و همكاران به عنوان بازرس اصلي و حسابرس شركت و موسسـه حسـابرسي 
ايـران مشـهود به عنوان بازرس علي البدل براي دوره مورد گزارش انتخاب شدند.

موضوع فعاليت

موضوع فعاليت شركت عبارت است از:

قبول بيمه هاي اتكايي و اتكايي مجدد ، در كليه رشته هاي بيمه از بازارهاي داخلي و خارجي براساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه . 1
مركزي جمهوري اسالمي ايران در محدوده ظرفيت و مقررات مربوط

تاسيس ، مشاركت و يا اداره صندوق هاي بيمه اتكايي داخلي و خارجي. 2
تحصيل پوشش بيمه  اتكايي حمايتي در رابطه با تعهدات بيمه اي پذيرفته شده. 3
سرمايه گذاري از محل سرمايه ، اندوخته ها ، ذخاير فني و قانوني و ساير منابع مالي شركت در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب شوراي . 4

عالي بيمه
عرضه خدمات جانبي و تكميلي در زمينه بيمه هاي اتكايي. 5
مبادرت به انجام كليه اقدامات و معامالت ضروري براي انجام موارد فوق. 6
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هدف هاي كلي و راهبردي 

اهم اهداف كالن و راهبردي شركت كه براي تعيين جهت حركت در كوتاه مدت و بلند مدت و تثبيت جايگاه شركت در بازار بيمه تعيين شده 
است به شرح زير مي باشد :

اهداف كالن 

اهداف كالن شركت عبارتند از :

ارزش آفرينی و كسب سود منطقی و پايدار . 1

شـركت از طريـق جـذب و اداره ريسـك های مـازاد بـر ظرفيـت شـركت های بيمـه داخلی و بنـا به اقتضـاي شـرايط از بازارهـاي منطقه ای و 
بين المللـی ، همچنيـن ارائـه خدمـات تخصصـی و تكميلی بيمه ای بـه صورت حرفـه ای و متمايز، به طور مسـتمر ارزش آفرينی می كند. سـود 
مناسـب و پايـدار شـركت با كوشـش در ايجـاد پرتفويی متوازن و سـودآور از بيمه هـای اتكايی و سـرمايه گذاری منابع مالی ايجاد خواهد شـد. 

ارزش آفرينی شـركت در " سـود سـاالنه "  و  " ارزش افزوده سـهام "  تجلی می يابد.

ايفای مسئوليت ملی و اجتماعی . 2

شركت در كنار پايش و تامين منافع صاحبان سهام با افزايش ظرفيت بيمه ای و ميزان نگهداری بازار داخلی ، در توسعه صنعت بيمه و اقتصاد 
كشور مشاركت و با تالش در جهت بهبود تراز ارزی مبادالت بيمه ای به مسئوليت ملی ، اجتماعی و حرفه ای خود عمل می نمايد.

اهداف راهبردی

اهداف كالن شركت از طريق پيگيری اهداف راهبردی به شرح زير دنبال خواهد شد:

كسب سهم مناسب از بازار بيمه اتكايی داخلی •
مشاركت موثر در افزايش ظرفيت بيمه ای و ميزان نگهداری بازار داخلی •
مطرح شدن در بازارهای بيمه نوظهور منطقه ای به عنوان يک شركت بيمه اتكايی معتبر •
برقراری ارتباط مفيد و موثر با بازارهای بين المللی بيمه و بيمه اتكايی •
سرمايه گذاری بهينه منابع مالی  •

با پيگيری موثر اهداف فوق ، می توان چشم انداز شركت در صنعت بيمه را به شرح زير ترسيم نمود :

چشم انداز

شركت بيمه اتكايی توانمند، حرفه ای و پيشرو در بازار بيمه داخلی و منطقه ای و شناخته شده در بازار بين المللی
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بازار بيمه اتكايي جهاني در يک نگاه 

حق بيمه توليد شده جهاني در بخش بيمه هاي مستقيم در سال 2013 با كاهش رشد واقعی از 2/5 درصد به 1/4 در صد در مقايسه با سال قبل، 
به 4.641 ميليارد دالر بالغ گرديد. رشد حق بيمه ها در بازارهای نوظهور با مختصر افزايش نسبت به سال قبل به 7/4 درصد رسيد در حاليكه در 
بازارهای پيشرفته در حد 0/3 درصد باقی ماند. اين وضعيت يعنی رشد باالی حق بيمه در بازارهای نوظهور و رشد پايين و نزولی در بازارهای 

پيشرفته از سال 2000 تداوم داشته است . 
مبلغ 2،033 ميليارد دالر معادل 44 درصد از كل حق بيمه جهاني در بيمه هاي غير زندگي و 2.608 ميليارد دالر بقيه در بيمه هاي زندگي توليد 
شده است. در سال مذكور مجموع حق بيمه هاي اتكايي جهاني نيز حدود 245 ميليارد دالر برآورد شده كه از اين مبلغ نزديك به 190 ميليارد 

دالر در بيمه هاي غير زندگي و حدود 55 ميليارد دالر در بيمه هاي زندگي توليد شده است. 
پنج شركت برتر بيمه اتكايی جهان نزديك به پنجاه درصد از حق بيمه های اتكايی جهان در سال 2013 را به خود اختصاص داده اند. شركت های 
بيمه اتكايی مونيخ ری، سوئيس ری، هانورري، سنديكاهای لويدز لندن و شركت بيمه اتكايی اسكور فرانسه به ترتيب با 38/3، 32/9، 19/2 ، 
15/6 و 14/1 ميليارد دالر حق بيمه ناخالص اتكايی در بيمه های زندگی و غير زندگی پر فروش ترين بيمه گران اتكايی جهان در سال 2013 
بوده اند. نكته جالب توجه اينكه هر پنج شركت برتر بيمه اتكايي جهان ، اروپايي هستند. جمع كل حق بيمه ناخالص اين پنج موسسه در سال 
2013 حدود 120 ميليارد و جمع حقوق صاحبان سهام آنها حدود 118 ميليارد دالر بوده است. از قاره آسيا شركت های بيمه اتكايی چين ، كره 
جنوبی و جی آی سی هند به ترتيب با 6/7 ، 5/1 و 2/8 ميليارد دالر حق بيمه اتكايی ناخالص به ترتيب در رده های 8 ، 9 و 15 جهان قرار دارند. 
در سال 2013 خسارت های اقتصادی و بيمه ای ناشی از حوادث فاجعه آميز نسبت به سال قبل از آن كاهش يافت و ميزان اين خسارت ها اعم 
از بيمه شده و بيمه نشده پايين تر از سطح ميانگين ساالنه تعديل شده براساس تـورم طي 10 سال قبل از آن قرار گرفت. مجموع خسارت ها و 
زيان هاي اقتصادي ناشي از حوادث فاجعه آميز سال 2013 حدود 140 ميليارد دالر برآورد شده است كه از رقم مشابه سال قبل حدود 56 ميليارد 
دالر و از ميانگين ساالنه دوره 10 ساله قبل يعنی 190 ميليارد دالر حدود 50 ميليارد دالر كمتر می باشد . خسارت های بيمه شده سال 2013 
نيز حدود 45 ميليارد دالر می باشد كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل به مبلغ 81 ميليارد دالر حدود 44 درصد كاهش نشان می دهد. ميانگين 

ساالنه تعديل شده بر اساس تورم خسارت های بيمه شده در دوره ده ساله قبل از 2013 برابر 61 ميليارد دالر بوده است.
طوفان هايان كه در نوامبر 2013 فيليپين را در نورديد بزرگترين فاجعه انسانی سال مذكور و يكی از قويترين طوفان های ثبت شده تاريخ جهان 
بود كه حدود 7،500 نفر تلفات انسانی داشت و بيش از 4 ميليون نفر را بی خانمان نمود. بيشترين خسارت بيمه ای در سال 2013 در اثر خسارت 
فاجعه آميز سيل در ماه می ايجاد شد كه در كشورهای آلمان ، جمهوری اسلواكی و اتريش رخ داد و 4/13 ميليارد دالر خسارت در پي داشت و 

حدود 25 نفر قربانی گرفت. 
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حوادث فاجعه آميز سال 2013 

نوع خطر نوع حادثه 
خسارت بيمه ای قربانی حادثه 

ميليون دالر نفر تعداد

عي
طبي

ث 
واد

ح

608.34420.819طوفان 

538.6339.137سيل

806.164تگرگ 

121.09545زلزله 

172.129882ساير 

15020.20137.047 جمع 

نی
سا

ی ان
ها

طا
 خ

 از
شی

 نا
ث

واد
ح

512.1135.148آتش سوزی و انفجار

11447920حوادث معدن 

11176814حوادث هوائی 

251.135814حوادث دريايی

1323198حوادث وسايل ريلی 

471.60076ساير 

1585.7027.870 جمع 

30825.90344.917سال 2013 كل حوادث  

31814.00081.000سال  2012 كل حوادث 

جدول زير آمار حوادث فاجعه آميز سال 2013 و خسارت هاي بيمه اي ناشي از آن را به تفكيك حوادث طبيعي و حوادث ناشي از خطاهاي 
انساني نشان مي دهد:

پايين تر بودن مجموع خسارت هاي فاجعه آميز سال 2013 از ميانگين ده ساله قبل از آن موجب شد تا ضريب خسارت ساالنه بيمه های اتكايی 
از 60/7 درصد در سال 2012 به 56/5 درصد در سال 2013 كاهش يابدكه در نتيجه آن ضريب مركب اين سال با 3/3 واحد كاهش نسبت به 
سال قبل به 88/7 درصد رسيد كه كمترين ميزان از سال 2008 به بعد مي باشد. ضريب مركب نسبتاً مطلوب به همراه مازاد ذخاير خسارت هاي 

معوق سال هاي قبل به ميزان 5/6 ميليارد دالر موجب شد تا بيمه گران اتكايي از سود عمليات بيمه اي مطلوبي در سال 2013 بهره مند شوند.
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ضريب مركب بازار بيمه اتكايی به تفكيک ضريب خسارت و نسبت
هزينه سال های 2009 تا 2013 )درصد(

120

100

80

60

40

20

0
20132011 201220102009

58.9
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76.1

31.3

60.7

31.3

56.5

32.2

ضريب خسارتنسبت هزينه

نمودار زير ضريب مركب بازار بيمه هاي اتكايي جهان را براساس دو بخش ضريب خسارت و درصد هزينه هاي استحصال نسبت به درآمد حق بيمه 
در سال هاي 2009 تا 2013  نشان مي دهد :

سـود مطلـوب بيمه گـري توام با سـود در حد متوسـط عمليات سرمايه گذاري بازده حقوق صاحبان سهام شـركت هاي بيمـه اتكايي را از 12/1 
درصد در سال 2012 به 13/1 درصـد درسال 2013 افزايش داد كه حدود 2/8 درصد باالتر از ميانگين دوره پنج ساله منتهي به سال 2013 مي باشد.

بازده حقوق صاحبان سهام )درصد(
در بازار جهانی بيمه های اتكايی
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ضريب خسارتنسبت هزينه
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)MENA(  تحوالت بيمه هاي اتكايي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا

بازارهاي بيمه خاورميانه و شمال آفريقا در سال هاي اخير رشد و توسعه درخور مالحظه اي را تجربه كرده اند كه توجه بيمه گران اتكايي سنتي و 
موسسات بيمه اتكايي از نوع تكافل را به خود جلب كرده است. با توجه به پايين بودن ضريب نفوذ بيمه و سودآوري مناسب شركت هاي بيمه 
مستقيم فعال در اين بازارها ، از منظر  بيمه گران اتكايي ، اين منطقه از پتانسيل توليد درآمد خوبي برخوردار است. ايجاد مراكز مالي بين المللي 
در امارات ، قطر و بحرين و باز بودن بازارهاي مالي و بيمه اي بر روي بيمه گران اتكايي زمينه حضور بيشتر بيمه گران و كارگزاران اتكايي خارجي 
و نيز فراهم كردن ظرفيت و مهارت هاي فني را فراهم نموده است. ضمن آنكه همزمان تعداد شركت هاي بيمه اتكايي محلي نيز افزايش يافته 
است. افزايش سهم نگهداري از سياست هاي بازارهاي منطقه است. بررسي ها نشان مي دهد كه ميانگين سهم نگهداري بيمه گران محلي از 
40 درصد درسال 2002 به 60 درصد در سال 2013 افزايش يافته است و عمده نيازهاي اتكايي در بيمه هاي با ريسك و سرمايه باال در بخش 
بيمه هاي صنعتي ، بازرگاني ، انرژي و فعاليت هاي عمراني مي باشد. در حالي كه تا 5 سال قبل عمده فعاليت هاي بيمه گران بين المللي از راه دور و 
به صورت فرامرزي انجام مي شد در پي تحوالت اخير ، بيمه گران تمايل بيشتري به حضور در منطقه به شيوه هاي مختلف نشان مي دهند. از نظر 
ميزان توليد حق بيمه در سال 2013 كشورهاي تركيه ، امارات ، ايران و عربستان سعودي به ترتيب بيشترين توليد حق بيمه را در منطقه داشته  اند.

جدول زير ميزان حق بيمه اتكايی ، ضريب خسارت و ضريب مركب دوازده شركت بيمه اتكايی منطقه را نشان می دهد :

 ميزان حق بيمه اتكايی ، ضريب خسارت و ضريب مركب 
دوازده شركت برتر بيمه اتكايی و  اتكايی تكافل منطقه در سال 2013 

 نام رديف 
كشور شركت 

 حق بيمه اتكايی
 ناخالص 

 حق بيمه اتكايی 
)خالص نگهداري(

 ضريب 
خسارت 

 ضريب 
مركب 

درصد درصد ميليون دالر ميليون دالر 

1Milli Re  43337478.6115.0تركيه

2Trust Re 38925163.895.4بحرين

3Qatar Re33713181.7110.7قطر

4SCR Morocco26618527.867.3مراكش

5ARIG 26224662.699.0بحرين

6CCR Algeria 26116547.475.8الجزيره

7Kuwait Re 1441307097.3كويت

8Hannover Retakaful136127بحرين  

9Saudi Re112103112.7136.8عربستان

10Arab Re866672104.9لبنان

11Emirates Retakaful 676361.998.3امارات

12Tunis Re 522650.497.8تونس

13Gulf Re 514686120.9امارات

14ACR Retakaful21527.8176.6بحرين
2،6171،91865.999.4جمع 
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وضعيت و تحوالت بازار بيمه و بيمه اتكايي داخلي

هيات مديره شركت در خالل چهار گزارش قبلي خود به مجمع عمومي صاحبان محترم سهام ، به برخي از مشكالت ، نارسائي ها 
و چالش هاي صنعت بيمه و به ويژه نگراني هاي خود از بابت تداوم رقابت هاي غيراصولي و ناسالم بيمه اي و ناديده گرفتن اصول 
و مباني حرفه اي و فني بيمه  اي از سوي برخي بيمه گران و اثرات نامطلوب اين وضعيت ، اشاره و ضرورت پايبندی به مقررات و 
اصول حرفه ای در بازار بيمه كشور را گوشزد كرده بود. ليكن بطوري كه از قرائن برمي آيد نه تنها  اقدام عملي موثري در جهت 
بهبود شرايط در بازار و فضاي كسب و كار بيمه اي صورت نگرفته بلكه نشانه هاي نگران كننده اي در گوشه و كنار بازار آشكار شده 

است كه نياز به چاره انديشي و توجه عاجل دارد.
ساختار اصلي صنعت بيمه در طول يكساله منتهي به 93/9/30 بدون تغيير باقي  ماند. كماكان بيمه ايران در جايگاه تنها شركت 
بيمه دولتي و بزرگترين و پرسابقه ترين شركت بيمه مستقيم و 28 شركت و موسسه بيمه غيردولتي و يا خصوصي ديگر تحت 
نظارت بيمه مركزی جمهوری اسالمی در جايگاه نهاد حاكميتي و بزرگترين بيمه گر اتكايي بازار ، در صنعت بيمه كشور به 
فعاليت هاي بيمه اي اشتغال دارند. از اين مجموعه 2 شركت صرفاً در زمينه بيمه هاي اتكايي ، 24 شركت در زمينه بيمه هاي 
مستقيم و دو موسسه نيز انحصاراً در زمينه P&I )پوشش ويژه حمايت از مالكان شناورهاي دريايي( فعاليت مي كنند. از 24 
شركت بيمه مستقيم غيردولتي و خصوصي 20 شركت در سراسر كشور و 4 شركت در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عرضه 
خدمات بيمه اي اشتغال دارند. 2 موسسه P&I و يك شركت بيمه اتكايي نيز در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به ثبت رسيده 
و فعاليت دارند و لذا بيمه اتكايي ايرانيان كماكان تنها شركت بيمه اتكايي كامال خصوصی است كه به صورت سهامي عام در 

سرزمين اصلي و تحت ضوابط و مقررات بيمه مركزي و سازمان بورس تاسيس شده و فعاليت مي كند. 
در مورد داليل عدم افزايش تعداد شركت ها و موسسات بيمه اي از آبان سال 92 تاكنون مي توان به مالحظات زير اشاره نمود:

با عنايت به شناخت و تجربيات رئيس كل محترم فعلي و ديگر اعضاء هيات عامل و مديريت هاي مياني بيمه مركزي از سير 
تحوالت و آسيب هاي صنعت بيمه در سال هاي اخير ، به نظر مي رسد برخالف رويكرد قبلي دائر بر افزايش بي رويه و همراه 
با تساهل و تسامح تعداد شركت ها و موسسات بيمه ، 
بـه عملكــرد  در شـرايط فعلی رسـيدگـي 
شركت هاي موجود و وضعيت بغرنج 
اولويت  در  بيمه  صنعت 
قرار گرفته است. 
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افزايش چندين برابري سرمايه اوليه براي تاسيس و نيز كمبود شديد سرمايه انساني متخصص و باتجربه در سطوح مديريت هاي ارشد و مياني براي 
راه اندازي شركت و همچنين مشكل تعريف و توجيه برنامه جامع عملياتي و بازار هدف براي يك شركت نوپا در وضعيت كنوني بازار بيمه كشور 
نيز از ديگر مالحظات و چالش هاي پيش رو براي تاسيس شركت هاي جديد بيمه اي است. تجربيات دهه گذشته نشان مي دهد برنامه های جامع 
عملياتي ارائه شده از سوي متقاضيان تاسيس شركت هاي بيمه ، در عمل به داليل گوناگون كمتر به واقعيت درآمده و پيش تر و بيش تر ازآنكه 
به نوآوري هاي بيمه اي و دستيابي به بازارهاي هدف جديدي كه وعده داده شده بپردازند ، اغلب اهم تالش خود را صرف بدست آوردن سهم 

بيشتري از پرتفوي موجود بازار كرده اند.
تداوم اين رويكرد ، منجر به تمركز رقابت ها حول محور كاهش بي رويه و اغلب غيراصولي نرخ هاي حق بيمه شد تا جايي كه بعد از حذف 
تعرفه هاي مصوب ، سطح نرخ هاي حق  بيمه در بسياري رشته ها به ويژه رشته هاي اتكايي پذير به كمتر از حداقل نرخ هاي فني تنزل 

پيدا كرد و به تدريج بر آشفتگي بازار دامن زد تا به وضعيت كنوني رسيديم!
براساس آخرين آمار منتشره ، تعداد شعب شركت هاي بيمه در پايان سال 91 در سراسر كشور مجموعاً 867 شعبه بوده 

است. اين تعداد در پايان سال 92 با افزايش حدود 17 درصدي به 1012 شعبه رسيده است.
تعداد نمايندگي ها ي عمومي و تخصصي شركت هاي بيمه نيز با افزايش حدود 8 درصدي نسبت به پايان 
سال 91، در پايان سال 92 به 37.100 نمايندگي بالغ شده است. گرچه با برنامه ريزي موثر براي 
فرهنگ سازي مناسب و ايجاد زيرساخت هاي الزم ، بازار بالقوه بيمه كشور امكان جذب بيش 
از اين تعداد نماينده را هم دارا خواهد بود ليكن بايد گفت در شرايط كنوني تعداد نمايندگيها 

رشد بی رويه ای داشته است.
تعداد  بي رويه  افزايش  سير  كنترل  با  مركزي  بيمه  فعلي  مسئوالن  خوشبختانه 
نمايندگي هاي بيمه  از اواسط سال 92 ، تدابير جديدي را در اين حوزه به اجرا 
گذاشته اند. اميد است در مورد ساير نهادها ، ارگان ها و اركان حرفه اي و تخصصي 
بازار بيمه كشور ، شيوه هاي موثر نظارت و هدايت بازار و وضع قوانين مرتبط با 
فعاليت هاي بيمه اي و ضوابط و مقررات ناظر به تاسيس و فعاليت شركت ها و 
موسسات بيمه اي نيز با رويكردي واقع گرايانه و مسئوالنه تر برخورد و مصالح 
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بلند مدت صنعت بيمه در راستاي منافع پايدار ملي و تحقق نقش واقعي اين صنعت در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور مد نظر مسئوالن امر 
در سطوح مختلف قرار گيرد.

از منظر حجم فعاليت هاي بيمه اي ، كل حق بيمه بازار در سال 92 با رشد اسمي 23/19 درصدي نسبت به سال 91 به رقمي حدود 162.078 
ميليون ريال بالغ شده است. با در نظر گرفتن ميزان تورم اقتصادي 34/7 درصدي كشور در سال 92 مي توان نتيجه گرفت كه حق بيمه در اين 
سال با رشد خالص منفي 11/51 درصدي مواجه بوده است. بازار بيمه كشور با سهم 0/14 درصدي در توليد حق بيمه جهاني در سال 2013 از 
اين بابت در رده 42 قرار گرفته است. از لحاظ حق بيمه سرانه نيز با رقم 2/1 ميليون ريال در رده 64 و از لحاظ ضريب نفوذ بيمه با 1/73 درصد 

در رده 53 جهاني قرار گرفته ايم. 
از مجموع حق بيمه توليدي بازار در سال 92 بيمه هاي زندگي سهمي معادل 9/1 درصد را به خود اختصاص داده است. سهم رشته هاي اتكايي پذير 
از حق بيمه بازار بر خالف روند نزولي سال هاي 88 لغايت 91 ، در سال 92 با افزايش همراه بوده و از 10/88 درصد در سال 91 به 12/6 درصد 
در سال 92 افزايش يافته است. عمده اين افزايش مربوط است به رشد به مراتب باالتر از متوسط رشد حق بيمه بازار در رشته هاي بيمه باربري با 
98 درصد ، نفت و انرژي با 80/3 درصد ، هواپيما با 77/9 درصد ، آتش سوزي و مهندسي به ترتيب با 31/7 درصد و 31/2 درصد. به نظر مي رسد 
تغيير مبنا و افزايش دو برابري نرخ رسمي ارز و همچنين نرخ باالي تورم اقتصادي در سال 92 داليل اصلي افزايش تعهدات و به تبع آن رشد 

باالي حق بيمه مربوط به اين رشته ها بوده است.
در سال 92 كماكان دو رشته زيانبار بيمه شخص ثالث با 42/8 درصد و درمان تكميلي با 18/9 درصد بيشترين سهم در مجموع حق بيمه بازار 
را به خود اختصاص داده اند. بيمه هاي زندگي با 9/1 درصد ، بدنه اتومبيل با 7/1 درصد ، مسئوليت با 5/5 درصد ، حوادث راننده با 4/4 درصد و 
بيمه هاي آتش سوزي با 3/9 درصد سهم در مجموع حق  بيمه بازار در رده هاي سوم تا هفتم قرار گرفته اند. به طوري كه مالحظه مي شود 73/2 
درصد از مجموع حق بيمه بازار در سال 92 به بيمه هاي مربوط به اتومبيل و درمان تكميلي اختصاص داشته است كه تركيب پرتفوي مطلوبي 

براي بازار نيست.
مجموع حق بيمه رشته هاي اتكايي پذير از حدود 13،600 ميليارد ريال در سال 91 به حدود 20.422 ميليارد ريال در سال 92 افزايش يافته است كه 
رشدي قريب به 50 درصد را نشان مي دهد. ليكن حق بيمه اتكايي واگذاري غيراجباري بازار )بدون حذف احتساب مضاعف مربوط به واگذاري هاي 
مجدد( با حدود 56 درصد رشد از مبلغ 3،737 ميليارد ريال در سال 91 به رقم 5.834 ريال در سال 92 افزايش يافته است. به طوري كه مالحظه 



مي شود نسبت حق بيمه اتكايي مربوط به واگذاري غيراجباري به مجموع حق بيمه رشته هاي اتكايي پذير از 27/48 درصد در سال 91 به 28/57 
درصد در سال 92 افزايش يافته است. به نظر مي رسد كاهش ميزان اتكايي اجباري، افزايش مبالغ بيمه به ويژه در مورد اموال و دارايي هاي با 
پايه ارزي و نيز تشديد رويكرد اغلب شركت هاي بيمه به كاهش سهم نگهداري خود از ريسك هاي بيمه اي با هدف كاهش آسيب پذيري از 
رقابت هاي غيراصولي رايج در بازار بيمه كشور ، بيشترين تاثير را در افزايش حجم تقاضاي بازار براي پوشش هاي اتكايي غيراجباري به ويژه به 

صورت واگذاري هاي اختياري و در نتيجه رشد ميزان حق بيمه اين بخش ، داشته است.
با نگاهي به ساختار توزيع حق بيمه اتكايي غيراجباري بازار در سال 92 و تفاوت هاي معني دار آن با ساختار توزيع در سال 91 مي توان به نتايج 
درخورد تعمقي دست يافت. سهم بيمه گران خارجي از اين بخش از 28/1 درصد در سال 90 به 12/9 درصد در سال 91 و حدود 5/7 درصد در 
سال 92 تقليل يافته كه داليل آن روشن است. حدود 28 درصد از تقاضاي اتكايي غيراجباري بازار نيز از طريق تدابير ويژه تحت پوشش قرار 

گرفته كه در مقايسه با سال قبل از آن 5/9 واحد افزايش يافته است.
عالوه بر بيمه مركزي ، بيمه ايران و دو شركت بيمه اتكايي 13 شركت بيمه مستقيم نيز در سال 92 داراي قبولي اتكايي از بازار داخلي بوده اند. 
از مجموع 3.994 ميليارد ريال حق بيمه اتكاي غيراجباري واگذار شده به موسسات بيمه و بيمه اتكايی داخلی ، سهم بيمه مركزي با 11/68 
واحد افزايش نسبت به سال 91 به 39/68 درصد و بيمه ايران با 3/33 واحد افزايش به 20/37 درصد و سهم شركت هاي بيمه مستقيم مجاز 
به قبولي اتكايي با 11/13 واحد كاهش به 28/56 درصد بالغ شده است. سهم بيمه اتكايي ايرانيان نيز با 1/73 واحد كاهش به 6/77 درصد و 
بيمه اتكايي امين با 2/14 واحد كاهش به 4/63 درصد در سال 92 تقليل يافته است. البته به نظر مي رسد به جهت اختالف موجود ميان پايان 
دوره مالي شركت هاي بيمه اتكايي با ساير شركت ها و موسسات بيمه اي و در نتيجه عدم احتساب افزايش نرخ برابري ارز در حق بيمه هاي قبولي 
دوره منتهي به 92/9/30 اين شركت برغم احتساب اين افزايش در ساير شركت ها ، بخشي از كاهش سهم بازار بيمه اتكايي ايرانيان قابل توجيه 
باشد. شايان ذكر است كه حجم حق بيمه قبولي اين شركت در دوره مالي مورد گزارش با حدود 48 درصد افزايش نسبت به دوره قبل به رقمي 

افزون بر 399.613 ميليون ريال بالغ شده است.
مديران شركت در شرايط كنوني بازار بيمه ، تالش براي دستيابي به تركيب و ساختار مناسب پرتفوي و تعادل قابل قبول ميان كيفيت و ميزان 
حق بيمه قبولي شركت را وجهه همت خود قرار داده اند. در عين حال ضمن پايش تحوالت بازار و سعي در ايفاي نقش موثر در شكل گيري 
اقدامات اصالحي الزم براي بهبود شرايط و ايجاد فضاي كسب و كار حرفه اي مناسب تر در صنعت بيمه ، كماكان در جهت راهبرد حفظ و توسعه 

روابط و مناسبات همكاري با شركت هاي بيمه و ديگر نهادهاي بيمه اي و ارتقاي جايگاه شركت تالش مي نمايند.
با وجود شرايط دشوار و مشكالت بي سابقه پديد آمده در بازار بيمه و بازار سرمايه كشور در طول سال گذشته ، شركت به نتايج قابل قبولي در 

بخش فعاليت هاي بيمه اي و سرمايه گذاري هاي اقتصادي خود دست يافته  است.
با مروري در صورت هاي مالي شركت ها و موسسات بيمه و كم و كيف و ساختار صورت سود و زيان آنها در دوره مالي منتهي به 92/12/29 ، 
حاصل عملكرد شركت در دوره مالي منتهي به 92/9/30 و همچنين دوره مالي مورد گزارش ، در رديف بهترين نتايج حاصل در عرصه فعاليت  

شركت ها و موسسات فعال در صنعت بيمه كشور بوده است.

16
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جايگاه شركت در بازار بيمه در سال 1392

براساس آخرين صورت هاي مالي انتشار يافته از عملكرد شركت ها و موسسات بيمه اي بازار در سال 1392 ، مجموع حق بيمه اتكايي قبولي 
)غيراجباري( موسسات بيمه كشور در سال مذكور به رقم 3،994 ميليارد ريال بالغ شده كه در مقايسه با سال قبل از آن از افزايش 63 درصدي 

برخوردار بوده است.
جدول زير حجم حق بيمه قبولي و سهم هر يك از موسسات بيمه فعال در بازار اتكايي كشور را در چهارمين دوره فعاليت شركت نشان مي دهد.

قبولي اتكايي داخلي بازار )غير اجباري (

شركت 

سال 1392سال 1391سال 1390

تغيير سهم سهم رشد ميليون ريال سهم ميليون ريال سهم ميليون ريال 

11.68 % 39.67 %131 %27.991.584.499 %31.87685.380 %472.386بيمه مركزي 

3.33 %20.37 %95 %17.04813.501 %19.85417.213 %294.234بيمه ايران

0.71- % 7.36 %49 %8.07293.786 %9.24197.526 %136.992بيمه ملت

1.73- %6.77 %30 %8.50270.307 %9.07208.246 %134.435بيمه اتكايي ايرانيان 

2.14- %4.63 %11 %6.77184.764 %7.94165.708 %117.697بيمه اتكايي امين 

2.98- %4.55 %1- %7.53181.683 %6.57184.445 %97.402بيمه آسيا

1.60- %3.29 %10 %4.89131.317 %4.95119.744 %73.377بيمه البرز

0.42 %2.89 %91 %2.48115.588 %0.5760.634 %8.500بيمه ايران معين

1.79- %2.61 %3- %4.40104.116 %3.11107.663 %46.175بيمه پارسيان

0.83- %2.23 %19 %3.0688.876 %2.1674.932 %32.018بيمه پاسارگاد

3.18- %1.84 %40-% 5.0273.364 %1.95122.874 %28.941بيمه دانا

0.35- %1.41 %31 %1.7556.229 %0.9742.960 %14.413بيمه معلم

0.12 %0.89 %87 %0.7735.531 %0.9018.956 %13.284بيمه سينا

0.01- %0.71 %62 %0.7228.433 %0.3817.593 %5.675بيمه  كارافرين

0.40 %0.48 %857 %0.0819.208 %0.472.007 %6.911بيمه سامان

0.15- %0.26 %2 %0.4110.327 %10.115  بيمه ميهن

0.46- % 0.07 %79- %0.522.653 %12.813  بيمه دي 

0.00 %100.00 %63 %100.003,994,182 %100.002,448,809 %1,482,440جمع 

به طوري كه مالحظه مي شود مجموع سهم بازار دو سازمان دولتي بيمه مركزي و بيمه ايران در سال 92 افزون بر 15 واحد در مقايسه با سال 91 
افزايش يافته است. كاهش سهم بازار دو شركت بيمه اتكايي جمعاً به ميزان 3/87 واحد و سيزده شركت بيمه مستقيم غيردولتي جمعاً به ميزان 
11/13 واحد در مقايسه با سال 91 حاكي از تشديد دشواري هاي بازار ، كاهش مطلوبيت مبادالت اتكايي براي شركت هاي غيردولتي اتكايي پذير 
در سال 92 و در نتيجه كاهش تمايل شركت هاي بيمه مستقيم به قبولي بي محابا از اتكايي غيراجباري بازار مي باشد. وجود چنين وضعيتي كه 
تشريح داليل آن از حوصله اين گزارش خارج است به تدريج فضاي كسب و كار اتكايي را بويژه براي شركت هاي بيمه اتكايي دشوارتر مي سازد .
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فعاليت هاي بيمه اتكايي

الف( قبولي اتكايي

در دوره مورد گزارش با در نظر گرفتن وضعيت عمومي بازار بيمه كشور و تقاضاي شركت هاي بيمه براي پوشش هاي اتكايي ، شركت همچون 
سال هاي گذشته ، ضمن رعايت جنبه هاي فني و حفظ كيفيت پرتفوي نسبت به قبول بيمه هاي اتكايي اقدام نموده و حاصل آن توليد پرتفوي 

مناسبي با حجم حق بيمه اي معادل 399.614 ميليون ريال شده است ، كه در مقايسه با دوره قبل حدود 48 درصد رشد داشته است.
جدول زير تركيب پرتفوي بيمه  هاي اتكايي قبولي در سال هاي 1392 و 1393 را نشان مي دهد:

تركيب حق بيمه هاي اتكايي قبولي  دوره

رشته بيمه اتكايي
13931392

سهمميليون ريالرشدسهمميليون ريال

32 %86.479 20 %26 %103.348  آتش سوزي

11 %30.135 11 %8 %33.414 باربري

4 %10.704 225 %9 %34.741 بدنه كشتي و باربري

4 %12.106 77 %5 %21.373 هواپيما

6 %14.868 44- %2 %8.283  درمان

11 %30.587 55 %12 %47.558 مهندسي

26 %71.453 83 %33 %130.875 نفت و انرژي

13.9755 43 %5 %20.022 ساير رشته ها

100 %270,307 48 %100 %399,614 جمع 

علي رغم رشد 48 درصدي حق بيمه هاي قبولي در دوره مورد گزارش ، درصد رشد حق بيمه قبولي شركت در رشته هاي آتش سوزي و باربري 
كمتر از ميزان رشد ساير رشته ها مي باشد ، علت آن نيز تغيير نوع قرارداد برخي از شركت هاي بيمه مستقيم و در نتيجه كاهش ميزان حق بيمه 

واگذاري مي باشد.
رشد منفي حق بيمه درمان نيز ناشي از عدم تمديد سهم شركت در يكي از قراردادهاي قبولي مي باشد.

نظر به استمرار تحريم هاي بانكي و بيمه اي و نگراني شركت هاي معتبر بين المللي از اعمال مجازات هاي تعيين شده ، كماكان امكان برقراري و 
توسعه مناسب همكاري هاي شركت با بازارهاي معتبر منطقه اي و بين المللي فراهم نشده و به اين دليل شركت برنامه قبول بيمه هاي اتكايي خود 
از بازارهاي مذكور را به زمان مناسب در آينده موكول نموده است. با توجه به فراز و نشيب هايي كه در خالل مذاكرات با گروه 1+5 طي سال 
گذشته رخ داده است و به موازات سست شدن بنيان تحريم ها ، به مرور و با فراهم شدن شرايط ، شركت برنامه هاي خود براي همكاري هاي 
بين المللي شامل تبادل ريسك و جذب سرمايه خارجي را نيز در حد امكان به مرحله اجرا در خواهد آورد. در مدتي كه از توافق ژنو سپري شده ، 
عاليم و آثار مختلفي از ابراز عالقه براي برقراري مجدد ارتباطات بين المللي با بازار بيمه كشور ظاهر شده است. شركت با حفظ و برقراري ارتباط 
با بازارهاي خارجي در دسترس و بالقوه و حضور در برخي همايش ها و مجامع منطقه اي و بين المللي ، همچنين مالقات هاي كاري از فرصت هاي 

موجود و آتي براي معرفي و تقويت جايگاه خود و تداوم همكاري ها بهره گيري مي نمايد.
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تركيب حق بيمه های اتكايی قبولی دوره های مالی 1392 و 1393
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آتش سوزى نفت و انرژى مهندسى باربرى درمان سایر رشته ها هواپیما بدنه کشتى و 
باربرى

1392 1393

ب( اخذ پوشش اتكايي 

با توجه به اصول و مباني فني و ضرورت اخذ پوشش اتكايي مناسب براي ريسك هاي مازاد بر ظرفيت نگهداري شركت و فراهم شدن شرايط 
پاسخگويي به نيازهاي اتكايي شركت هاي بيمه ، از بدو تاسيس نسبت به كسب پوشش هاي اتكايي مورد نياز اقدام شده است. اين پوشش ها 
براي سال هاي اوليه فعاليت شركت و تا دو دوره قبل بر اساس تركيبي از قراردادهاي نسبي و مازاد خسارت طراحي شده بود كه بخش عمده آن 
به بيمه گران اتكايي معتبر خارجي كه مايل به ادامه همكاري با بازار بيمه كشور بودند واگذار مي شد. از دوره قبل و همچنين دوره مورد گزارش ، 
تداوم تحريم ها و محدوديت ها در مبادالت مالي و كاهش همكاري برخي طرف هاي منطقه اي موجب شد تا همكاري مجموعه بازار بيمه كشور 
با شركت هاي خارجي كاهش يابد. شركت با توجه به شرايط بازار و در نظر گرفتن نيازهاي اتكايي خود و در حالي كه موفق به تشكيل هسته 
اوليه پرتفوي خود از بازار داخلي شده است ، تصميم گرفت تا قرارداد اتكايي واگذاري خود را صرفاً بر اساس پوشش مازاد خسارت به راهبري 
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران طراحي و بخش عمده آن را به بازار داخل واگذار و بخشي از آن را نيز به بيمه گران منطقه اي كه مايل به 
ادامه همكاري بودند واگذار كند. البته قراردادهاي مشاركتي كه در سال هاي قبل منعقد شده است در محدوده معدود ريسك هاي باقيمانده صادره 

در سال هاي مربوطه ، كماكان تا پايان دوره اعتبار ريسك هاي مذكور معتبر خواهد بود. 
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عملكرد بيمه هاي اتكايي

شـــــــــرح
13931392

ميليون ريالافزايش /  كاهشميليون ريال

47.84270.307 %399.614حق بيمه اتكايي قبولي دوره

27.4061.857- %44.906حق بيمه اتكايي واگذاري

64.8637.707 %62.162كل خسارت پرداختي

16.293.419 %3.976خسارت دريافتي از بيمه گران اتكايي

47.53260.467 %384.278حق بيمه عايد شده 

79.7998.978 %177.953خسارت ايجاد شده 

38 %21.86 %46.31 %ضريب خسارت  .00

35.1166.295 %89.571كارمزد پرداختي به شركت هاي بيمه واگذارنده

67.676.276- %2.029كارمزد دريافتي از بيمه گران اتكايي

82.21179.127 %326.384ذخاير فني )سهم نگهداري(

32.7867.231 %89،271سود ناخالص فعاليت بيمه اي 

خالصه عملكرد مالي شركت در بخش هاي قبولي و واگذاري اتكايي در دوره مورد گزارش و مقايسه آن با سال مالي قبل در جدول زير 
آورده شده است :
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فعاليت هاي سرمايه گذاري

مروري براقتصاد جهان

صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش خود درباره چشم انداز اقتصادی جهان ، رشد اقتصادي جهان را در سال 2014 ميالدي3/3درصد برآورد 
كرده است. اين رشد برای آمريكا 2/4درصد ، منطقه يورو 0/8 درصد و برای چين 7/4 درصد اعالم شده است. انتظار می رود رشد اقتصاد جهانی 
در سال های 2015 و 2016 ميالدي با وجود كاهش قيمت نفت كه خود موجب رونق اقتصادي مي شود به دليل پيش بينی سرمايه گذاری ضعيف 
در سطح جهان ، افزايش اندكي داشته باشد. زيرا كه اثرات منفي كاهش سرمايه گذاری و ركود در مناطقی مثل اروپا و ژاپن سنگين تر از اثرات 

مثبت كاهش قيمت نفت بر رشد اقتصادی جهان برآورد مي شود.
بر اين اساس انتظار می  رود در سال های 2015 و 2016 اقتصاد جهان به ترتيب با رشد 3/5 و 3/7 درصدي ، مواجه باشد. پيش بيني مي شود 
در اين سال ها آمريكا به ترتيب با 3/6  و 3/3 درصد و منطقه يورو با 1/2 و 1/4 درصد رشد مواجه باشد. پيش بيني مي شود اقتصاد چين به 
دليل بازگرداندن اقتصاد به سمت مصرف و دوری جستن از بخش امالک و بانكداری سايه ،آهنگ رشد كندتری داشته باشد و رشد 6/8 و 6/3 

درصدي را در سال های مذكورتجربه نمايد. 

روند برآورد رشد اقتصادی از سال 2013 تا سال 2016

2013

3,3

1,3

4,7

2014

3,3

1, 8

4,4

2015

3,5

2,4

4,3

2016

3,7

2,4

4,7

اقتصاد جهاناقتصادهای پيشرفتهاقتصادهای نوظهور

ماخذ : گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بين المللی پول ژانويه 2015 

مروري بر اقتصاد ايران

براساس گزارش بانك مركزي در نيمه نخست سال 1392فعاليت هاي اقتصادي و مالي با كندي و سكون نسبي همراه بود ، در نيمه دوم سال 
رويكرد دولت درتعامل بين المللی و توافق مقدماتی هسته ای به آرامش و ثبات نسبی اقتصادی كشور منجر شد. از طرفی در اين دوه رعايت 
انضباط مالی و پولی ، بازنگری تامين مالی طرح مسكن مهر همچنين حفظ ثبات نسبي بازار ارز زمينه های بهبود تدريجی شرايط عمومی اقتصاد 
را فراهم آورد. اين اقدامات و رويكردها براساس آمارهای فصل پايانی سال92 به كنترل و كاهش مستمر نرخ تورم و نيز كاهش شتاب رشد منفی 
اقتصاد منجرشد.در سال 1393 با هموار شدن فضای كالن اقتصادی و با توجه به آمارهای مقدماتی و پايدار شدن نشانه ها ، خروج از بحران 

اقتصادی و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی انتظار می رود. 
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1390 1391 1392 شرح

3 درصد 6/8- درصد 1/9- درصد رشد توليد ناخالص داخلي)با نفت(

21/5 درصد 30/5 درصد 34/7 درصد نرخ تورم

21/4 درصد 30 درصد 29/1 درصد رشد نقدينگي

13.568 ريال 26.059 ريال نرخ متوسط دالر)بازار آزاد( 31.839 ريال

12/3 درصد 12/1 درصد 10/4 درصد نرخ بيكاری

براساس آمار بانك مركزي شاخص هاي كالن اقتصادي به شرح زير اعالم شده است :

صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود )7 بهمن93( نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال 2014 پس از دو سال ركود در اقتصاد معادل 
3 درصد برآورد كرده و برای سال 2015 بدليل كاهش قيمت نفت رشد 0/6 درصدی را پيش بينی كرده است. از نظر اين صندوق نرخ تورم ايران 

در سال 2014 و 2015  به ترتيب 15/8 و17/3درصد خواهد بود.
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روند شاخص كل بورس از 92/09/30 تا 93/11/25
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وضعيت بازار سرمايه

بازار سرمايه در سال 93 تحت تاثير عوامل سيستماتيك بين المللی و داخلي نوسان قابل مالحظه ای را با شيب منفی تجربه نموده است. عوامل 
بين المللي از قبيل كاهش شديد قيمت نفت خام و سنگ آهن ، برآورده نشدن انتظارات اوليه بازار از روند مذاكرات هسته اي و تنش هاي منطقه اي 
از يكسو و عوامل سيستماتيك داخلی از جمله افزايش بيش از چهار برابری نرخ خوراک گاز پتروشيمی و اعمال بهره مالكانه 30 درصدی بر 
معادن مطابق قانون بودجه سال93 ، همچنين كاهش نقدينگي ناشي از كنترل پايه پولی موجبات شكل گيري روند منفي شاخص كل بورس 
را فراهم آورد. البته بي ترديد عواملي نظير عدم تشديد تحريم ها وآزاد سازی بخشي از منابع بلوكه شده كشور ، كاهش نرخ تورم تا زيرسطح 20 

درصد ، تعادل و آرامش در بازار ارز ، طال و مسكن بخشي از اثرات منفي را تعديل نموده است.
در تحليل كلي روند بازار سرمايه مي توان گفت، رشد جهشی شاخص كل بورس و ايجاد حباب در قيمت برخی از سهام و صنايع بورسی تا 
اواسط دی ماه سال92 و متعاقب آن عدم برآورده شدن انتظارات سرمايه گذاران در تصميمات اقتصادی قانون بودجه سال93 ، منجر به افزايش 
عرضه ، خروج نقدينگی و سقوط شاخص كل بورس گرديد. روند فرسايشی قيمت سهام شديدتر از شاخص كل تا مردادماه سال 93 ادامه يافت. 
در ادامه پس ازافت مكرر شاخص كل ، خوشبينی بازار نسبت به توافق هسته ای واحتمال شكل گيری رونق تدريجی در اقتصاد واقعی كشور 
همچنين تصميمات مناسب بانك مركزی درخصوص ارز های صادراتی صنايع و زمزمه كاهش نرخ سود سپرده های بانكی موجب متعادل شدن 
و رشد ماليم بازار در مهر و آبان 93 شد. اعالم تمديد 7 ماهه مذاكرات هسته ای تا تيرماه94 توام با افت شديد قيمت جهانی نفت خام در اين 
برهه همچنين كسری بودجه احتمالی دولت در سال94 با پيامد سياست انقباضی ، مجدداً كاهش تقاضا و خروج نقدينگی از بازار و روند كاهشی 

شاخص كل را در پی داشت.

شاخص كل در ابتدای سال مالی برابر با 87.015 واحد بود كه در تاريخ 93/09/30 با 20 درصد كاهش به رقم 69.527 واحد تنزل كرد. در زمان 
تهيه اين گزارش شاخص كل درمحدوده 64.932 واحد قرار دارد كه نسبت به ابتدای سال93 كاهش 17/8 درصدی را نشان می دهد.

ارزش كل بازار بورس از رقم 4.258 هزار ميليارد ريال در پايان آذرماه سال1392 با 25 درصد كاهش به رقم 3.192 هزار ميليارد ريال در پايان 
آذرماه1393 نزول پيداكرده است. 

اميد به رفع تدريجی ركود اقتصادی موجود و آغاز مرحله بهبود و رونق اقتصادی همراه با قيمت های جذاب و نازل كنونی سهام اكثر شركت های 
بورسی ، پتانسيل نهفته ای را برای آغاز حركت صعودی در بازار سرمايه فراهم نموده است.
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سرمايه گذاري هاي شركت

بخش عمده سود شركت هاي بيمه به ويژه بيمه گران اتكايي از محل عايدات سرمايه گذاري منابع مالي شركت شامل حقوق صاحبان سهام و 
ذخاير فني حاصل مي شود. در واقع در شرايط رقابتي اين درجه كارايي شركت هاي بيمه در فعاليت هاي سرمايه گذاري است كه براي شركت در 
عرصه فعاليت هاي بيمه گري مزيت رقابتي ايجاد مي كند. بر اين اساس براي ايجاد ارزش افزوده ، تقويت بنيان مالي و افزايش سطح توانگري 
شركت در ايفاي تعهدات بيمه اي ، حداكثر بهره گيري از منابع مالي توام با تحمل سطح مناسبي از ريسك در چارچوب مقررات مصوب شورايعالي 
بيمه در صدر توجه مديران شركت قرار دارد. سرمايه گذاري ها با توجه به برنامه هاي شركت و بررسي بازارهاي گوناگون به دو بخش بلند مدت 
و كوتاه مدت تخصيص مي يابد. در سال مالي مورد گزارش به دليل شرايط اقتصادی حاكم بر كشور و انتظار عدم رشد مناسب در بازار سرمايه 
، به جهت حفظ و اصالح تركيب پورتفوی در راستای تحمل ريسك كمتر و برخورداری از پتانسيل بازار سرمايه در مقاطع زمانی آتی ، سهم 
سرمايه گذاري هاي شركت در اين بخش تغيير قابل مالحظه ای نداشته است. ليكن برای بهره برداری حداكثر و بدون ريسك از منابع ورودی ،اين 
منابع عمدتاً در ابزارهاي مالي و پولي كم ريسك سرمايه گذاری شده و سهم اين بخش از سرمايه گذاری ها را از 5 در صد در سال گذشته به 13 
درصد افزايش داده است بديهی است در صورت بروز نشانه های بهبود ورونق در بازار سرمايه منابع اين بخش بالفاصله قابل جايگزينی خواهد بود.

جدول زير تركيب سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت و بلند مدت شركت را در پايان سال مالي منتهي به93/09/30 نشان مي دهد:

نوع سرمايه گذاری
1393/09/301392/09/30

ارزش روزدرصد از كلبهای تمام شدهارزش روزدرصد از كلبهای تمام شده

704.000 32 %769.000704.000 32 %769.000سپرده های بانكی ريالی 

300.775 19 %446.807300.775 19 %446.807سپرده های بانكی ارزی 

1.125.821 22 %757.738512.958 22 %535.563شركت های سرمايه پذير بورسی 

236.037 11 %273.401236.037 11 %273.401شركت های سرمايه پذير غير بورسی

104.194 12 %277.09399.538 12 %276.588ابزارهای مالی و پولی  

83.011 3 %83.01183.011 3 %83.011زمين 

2,553,838 100 %2,607,0501,936,319 100 %2,384,370جمع كل 

توضيح اينكه براساس صورت هاي مالي مبتني بر ارزش ويژه ، بهاي تمام شده شركت هاي سرمايه پذير غير بورسي به جهت اعمال روش 
ارزش ويژه براي شركت چكاد توانگري ) تنها شركت وابسته ( برابر 274.440 ميليون ريال و جمع بهاي تمام شده كل سرمايه گذاري ها معادل 

2.385.409 ميليون ريال مي باشد.
بهاي تمام شده سرمايه گذاري هاي شركت در پايان سال مالي مورد گزارش از رشد 23 درصدي نسبت به سال مالي قبل برخوردار بوده است. 
شايان ذكر است كه سرمايه گذاري هاي شركت تنها در بخش سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس براساس ارزش روز در تاريخ 
ترازنامه از اضافه ارزشي به مبلغ 222 ميليارد ريال نسبت به بهاي تمام شده برخوردار است. ارزش روز مجموع سرمايه گذاري هاي شركت، صرفًا 

با احتساب ارزش جاري سرمايه گذاري هاي بورسي در پايان دوره مورد گزارش مبلغ 2.607 ميليارد ريال مي باشد.

مبالغ ميليون ريال
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ابزارهای مالی و پولی 12 % زمين 4 %

سپرده های بانكی ريالی  32 %

شركت های سرمايه پذير 
غير بورسی  11 %

شركت های سرمايه پذير بورسی  22 % سپرده های بانكی ارزی  19 %

تركيب سرمايه گذاری های شركت بر اساس بهای تمام شده در تاريخ 1393/09/30

افزايش سرمايه گذاري در بخش شركت هاي غير بورسي به ميزان 37 ميلياردريال عمدتاً شامل مشاركت در افزايش سرمايه 30 درصدی شركت 
چكاد توانگری به مبلغ 35 ميليارد ريال مي باشد.

معادل ريالي سپرده هاي ارزی شركت در دوره مالی موردگزارش حدود 48 درصد رشد داشته در حاليكه نرخ تسعير اعمال شده براي هر دالر تنها 
حدود 20 درصد افزايش داشته است و تفاوت آن ناشي از افزايش حجم سپرده هاي ارزي مي باشد. 

جدول زير تركيب درآمدهاي سرمايه گذاري شركت را به تفكيك هر بخش نشان مي دهد:

شرح درآمد سرمايه گذاری
93/09/3092/09/30

درصد از كلمبلغ درآمددرصد از كلمبلغ درآمد

48 %22200.112 %71.749سهام شركت های بورسی و فرابورسی

40 %58167.984 %187.109سپرده های بانكی 

7 %1130.150 %37.310ساير شركت ها 

4 %917.666 %28.759ابزارهای پولی و مالی 

100 %100415,911 %324,927جمع درآمد سرمايه گذاری

مبالغ ميليون ريال
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تركيب درآمدهای سرمايه گذاری طی دوره مالی منتهی  1393/09/30

سهام شركت های 
بورسی و فرابورسی  
% 32

ساير شركت ها  11 %

ابزارهای پولی و مالی  9 %

سپرده های بانكی  58 %

فعاليت هاي عمومي

الف( تكميل و بهره برداري از ساختمان شركت 

با  شركت   ، شد  بيان  نيز  قبل  دوره  گزارش  در  كه  همانگونه 
هدف برخورداري از ساختماني با طراحي مطلوب و فضاي اداري 
مناسب و همچنين بهره گيري از ارزش افزوده حاصل از احداث 
احداث ساختمان شركت  و  براي تخريب  را  ، ملكي  ساختمان 
تاريخ  از  كه  احداث ساختمان شركت  عمليات  نمود.  خريداري 
1390/11/15 آغاز شده بود در طول دوره مورد گزارش به اتمام 
رسيد و دفتر شركت از ابتداي بهمن سالجاري به ساختمان جديد 
انتقال يافت. زير بناي كل ساختمان 3،174 متر مربع با كاربري 

اداري مي باشد.

كاهش در آمد های سرمايه گذاری در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالی قبل عمدتا  مربوط به كاهش  سود ناشي از معامالت سهام 
شركت های پذيرفته شده در بازار سرمايه می باشد كه به دليل شرايط نامساعد بازار سرمايه در سالجاري در اثر عوامل ياد شده در بخش های 

فوق الذكر بوده و مجموع درآمدهای سرمايه گذاری شركت را تحت تاثير قرار داده است.
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شرح
جمعتحصيالت

93/9/3092/9/30فوق ليسانسليسانس فوق ديپلم 

2133-اعضاي موظف هيات مديره

2551212كاركنان

2761515مجموع 

ب ( تركيب سرمايه انساني

با توجه به نوع و ماهيت عمليات ، تركيب سرمايه انساني شركت در تاريخ ترازنامه به شرح زير مي باشد :

عالوه بر سرمايه انساني به شرح فوق شركت از خدمات دو همكار به صورت خدمات شركتي )برون سپاري( استفاده مي نمايد.

ج ( معامالت سهام  شركت 

وفق بند "ب" ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه داير بر الزام انجام معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس صرفاً در بورس ها و بازارهاي 
داراي مجوز از بورس ، نام شركت با نماد "اتكاي" به عنوان پنجاه و ششمين نماد معامالتي در تاريخ 1390/12/24 در فهرست نرخ هاي بازار 
پايه فرابورس درج شده است. در سال مالي مورد گزارش پس از تاديه و ثبت باقي مانده مبلغ اسمي سرمايه، در راستاي افزايش نقدشوندگي و 
تسهيل معامالت سهام شركت و برخورداري از معافيت هاي مالياتي مربوط ، اقدامات الزم جهت پذيرش سهام شركت در بازار فرابورس انجام 
و نماد شركت در تاريخ 93/08/21 در تابلوي اول بازار فرا بورس درج شد. معامالت سهام شركت از تاريخ 93/10/24 در بازار ياد شده در حال 

انجام مي باشد.
در سال مالي مورد گزارش تعداد 13/4 ميليون سهم شركت به ارزش 23/6 ميليارد ريال در بازار پايه فرا بورس معامله شده است. از تاريخ گشايش 
نمـاد شركت در بازار اول فرابورس تا تاريخ تهيه اين گـزارش تعداد 6 ميليون سهم شركت به ارزش 11/3 ميليارد ريال در اين بازار معامله شده 

و آخرين قيمت هر سهم 1،944 ريال بوده است.



28

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1393

خالصه عملكرد و وضعيت مالي 

عملكرد

عنوان
93/9/3092/9/30

ميليون ريالميليون ريالافزايش

41405.619286.967 %درآمد هاي بيمه اي

324.927415.911-22 %درآمد سرمايه گذاري ها

57.5430- ساير درآمدها

12788 %جمع درآمدها .089702.878

38377.121272.361 %جمع هزينه ها )بيمه اي و غير بيمه اي (

410.967430.517-5 %سود خالص قبل از كسر ماليات

389.777427.186-9 %سود خالص بعد از كسر ماليات

خالصه وضعيت مالي 

عنوان
93/9/3092/9/30

ميليون ريالميليون ريالافزايش

232.384.3691.936.319 %جمع سرمايه گذاري ها

71342.303200.535 %جمع ذخاير فني 

181.535.0001.297.075 %سرمايه پرداخت شده

232.763.6852.253.481 %جمع دارايي ها

37443.795323.369 %جمع بدهي ها

202.319.8901.930.113 %جمع حقوق صاحبان سهام
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اطالعات مالي هر سهم

شـــــرح
سال مالي منتهي به 

93/9/30
سال مالي منتهي به  

92/9/30

1.535.000.0001.535.000.000تعداد سهام

1.000845مبلغ پرداخت شده هر سهم )ريال(

253/9278/3عايدي  هر سهم )EPS(    )ريال(

50155سود نقدي پيشنهادي هر سهم  )DPS(  )ريال (

مقايسه عملكرد و برنامه

عــنــوان 
عملكردبرنامه

پوشش 
ميليون ريالميليون ريال

111 %80.76089.270نتيجه عمليات بيمه اي

96 %337.700324.927درآمد سرمايه گذاری ها 

102 %402.760410.967سود خالص قبل از كسر ماليات

101 %386.815389.777سود خالص بعد از كسر ماليات

)ESP( پيش بيني و عملكرد عايدي هرسهم

جدول زير پيش بيني و عملكرد سود خالص و عايدي هر سهم براي سال مالي مورد گزارش و سال مالي آينده را نشان مي دهد : 

عنوان

پيش بينیعملكردبرنامه 

 سال مالي منتهي به  
93/9/30

 سال مالي منتهي
 به 93/9/30

 سال مالي منتهي به  
94/9/30

 253/93302 252عايدي هر سهم ) ريال (
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هدف هاي كمي و برنامه هاي آينده

افزايش ميزان قبولي هاي اتكايي قراردادي و اختياري متناسب با شرايط و تحوالت بازار براي توليد حق بيمه اتكايي به مبلغ 422/5 ميليارد ريال در سال  •
مالي منتهي به 94/9/30

تداوم همكاري و تعامل سازنده با بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و شركت هاي بيمه داخلي براي بهبود شرايط بازار بيمه و توسعه بازار اتكايي كشور  •

تحصيل مناسب ترين پوشش هاي اتكايي در دسترس براي ارتقاي ظرفيت ريسك پذيري شركت  •

حضور در مجامع حرفه اي منطقه اي به منظور حفظ ارتباط با بيمه گران اتكايي داراي عاليق و روابط تجاري با بازار بيمه داخل كشور  •

برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي اتكايي براي شركتهاي بيمه  •

تحكيم جايگاه شركت و ايفاي نقش موثرتر در ارتقاي مديريت ريسك صنعت بيمه با ارائه خدمات مشاوره فني  •

رصد فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري با هدف ايجاد تنوع بيشتر و بهينه سازي تركيب و افزايش پرتفوي سرمايه گذاري ها براي دستيابي به سود حاصل  •
از سرمايه گذاري هاي شركت به مبلغ 409/7 ميليارد ريال در ششمين سال فعاليت

جذب نيروهاي متخصص مورد نياز و توانمندسازي سرمايه انساني شركت از طريق آموزش هاي عملي و برگزاري دوره هاي آموزشي  •

بهره گيري موثرتر از تكنولوژي اطالعات در فرآيندهاي عملياتي و ارائه خدمات  •

افزايش سـرمايه شـركت از مبلغ 1،535 ميليارد ريال به مبلغ 2،010/8 ميليارد ريال از محل سـود انباشـته ، اندوخته سـرمايه اي و سـاير اندوخته ها  •

دستيابي به سود خالص پيش بيني شده براي دوره منتهي به 94/9/30 ، حداقل به مبلغ 463،129 ميليون ريال و عايدي هرسهم به مبلغ 302 ريال   •

پيشنهادها براي تصويب 

تصويب صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 1393/9/30 •

تخصيص مبلغ 19.489 ميليون ريال از سود خالص سال به حساب اندوخته قانوني و مبلغ 38،978 ميليون ريال به حساب اندوخته سرمايه  اي به  •
استناد مواد 2 و3 آيين نامه شماره 61 مصوب شوراي عالي بيمه 

تخصيص مبلغ 76،750 ميليون ريال به عنوان سود نقدي سهام به سهامداران  •

تعيين پاداش هيات مديره و حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره براي سال مالي منتهي به 1393/9/30 •

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلي و علي البدل و تفويض اختيار تعيين و پرداخت حق الزحمه بازرس به هيات مديره •

تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج اطالعيه هاي شركت •
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