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  گزارش هیات مدیره
  عمومی عادي سالیانه صاحبان محترم سهام به مجمع 

  30/9/1391منتهی به  مالی سالبراي عملکرد 
  .تهاي اندیشه ، گویش و دانش را بر انسان ارزانی داش ستایش ویژه پروردگار عالمیان است که نعمت

  سهامداران ارجمند 
   عرض سالم و خیر مقدم ؛با 

 232اساسنامه و مفاد ماده  49در اجراي ماده ) سهامی عام(هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی ایرانیان 
را به  1391آذر  30اصالحیه قانون تجارت گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت براي دوره مالی منتهی به 

  :رساند  شرح زیر به استحضار می

  مقدمه  
به  30/9/1391فضل و یاري خداوند متعال سومین دوره مالی خود را در تاریخ  هکایی ایرانیان بشرکت بیمه ات

و در نظر گرفتن تحوالت و شرایط  العین قراردادن برنامه جامع عملیاتی شرکت با نصب، در این سه دوره  .پایان رساند
هاي شرکت براي  تالش 30/9/1391ی منتهی به در دوره مال. را پیگیري نموده است خودهاي  بازار ، اهداف و برنامه

و دستیابی آن استحکام و ارتقاي جایگاه موجب خدمات بیمه اتکایی به صنعت بیمه کشور عرضه مناسب و با کیفیت 
  .رسد به استحضار میگزارش این به شرح است که حاصل آن شده مورد نظر  کمیکیفی و به اهداف 

  تاریخچه 
در تاریخ  ،ه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار بیم شرکت بر اساس موافقت

ها و موسسات  در اداره کل ثبت شرکت 10320202522و شناسه ملی  370373تحت شماره  1388/ 12/ 22
هاي  پروانه فعالیت شرکت براي انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته. ه استغیر تجاري به ثبت رسید

ي جمهوري اسالمی ایران صادر و اولین قرارداد اتکایی توسط بیمه مرکز 25/12/1388در تاریخ نیز  اي بیمه
 .منعقد شده است 26/12/1388قبولی شرکت در تاریخ 

 سرمایه و ترکیب سهامداران 

  به  منقسم)  یک هزار و پانصد و سی و پنج میلیارد ریال( الری 1،535،000،000،000 شرکت مبلغ سرمایۀ
در صد آن شصت و نه  که استهزار ریالی با نام  سهم عادي یکو پانصد و سی و پنج میلیون  میلیارد یک
بان سهام حو مابقی در تعهد صاپنجاه در صد پرداخت شده بدو تاسیس سرمایه شرکت در . خت شده استاپرد

 .است هشدپرداخت  ن وتامی ،از محل سود درصد سرمایه  19بوده است که در طول دو دوره مالی قبل معادل 
   و ) تاسیساز تاریخ پنج سال  (دو سال آینده  که حداکثر ظرف باشد میبقیه در تعهد سهامداران  درصد 31

  .دشودیه أتتامین و بایست  با رعایت مقررات قانون تجارت و با اعالم هیأت مدیره می
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تاریخ تایید گزارش نیز در میزان سهام  باشد و تا ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می
  :سهامداران عمده تغییري حاصل نشده است 

  
 درصد سهام تعداد سهام سهامدار ردیف

 %9.77 150,000,000 بانک سرمایه 1
 %5.21 80,000,000 ارزش آفرینان پاسارگاد 2
 %4.89 75,000,000 گذاري پارس حافظ سرمایه 3
 %4.89 75,000,000 بیمه پاسارگاد 4
 %3.91 60,000,000 بانک پاسارگاد  5
 %3.91 60,000,000 بیمه البرز 6
 %3.91 60,000,000 صندوق ذخیره فرهنگیان 7
 %3.91 60,000,000 انداز کارکنان بانکها صندوق بازنشستگی و پس 8
 %3.91 60,000,000 گذاري سامان مجد سرمایه 9
 %3.91 60,000,000 پاسارگاد تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی 10
 %3.91 60,000,000 سام الکترونیک 11
 %3.91 60,000,000 سام گروه 12
 %3.91 60,000,000 بازرگانی همقدم 13
 %2.93 45,000,000 بیمه پارسیان 14
 %2.93 45,000,000 بیمه دانا 15
 %2.93 45,000,000 بیمه معلم 16
 %31.26 480000000  و حقیقی سایر سهامداران حقوقی 17

 %100.00 1,535,000,000 کل سهامداران
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  هیات مدیره و مدیر عامل
مدیران شرکت به شرح زیر بر اساس انتخابات انجام شده در مجمع عمومی عادي سال گذشته ، آخرین 

 آسوده د محمدو سی یس هیات مدیرهئبه سمت ر رسول سعديجلسه هیات مدیره نیز آقایان دکتر در اولین . باشند می
  : یس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب شدند ئبه عنوان نایب ر

  اعضاي اصلی: 
 یس هیات مدیره ئر    بانک سرمایه به نمایندگی دکتر رسول سعدي   .1
 یس هیات مدیره و مدیر عاملئنایب ر           سید محمد آسوده .2
 عضو هیات مدیره          یار محمد میهن .3
 یات مدیره عضو ه          چی حجت پوستین .4
 عضو هیات مدیره   شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به نمایندگی مجتبی کباري .5

 اعضاي علی البدل 
 پارس حافظگذاري  شرکت سرمایه .1
نماید در انتخابات سال گذشته بانک پاسارگاد نیز به عنوان عضو اصلی انتخاب شده بود ولی چون  خاطر نشان می

ص اشخااعالم نمود که  عالی بیمه شورايي اولین بار و به استناد مصوبه بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران برا
عضو هیات توانند در بیش از یک شرکت بیمه عضو هیات مدیره باشند و بانک پاسارگاد از قبل  نیز نمیحقوقی 

پی  در. نمود اعالم انصرافدر این دوره  شرکت هیات مدیره قبول عضویت درشرکت بیمه پاسارگاد بود از  مدیره
انصراف بانک پاسارگاد از ورود به هیات مدیره ، شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد که در مجمع عمومی به عنوان 

طی تشریفات قانونی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره جایگزین بانک  پس ازالبدل انتخاب شده بود  عضو علی
  .پاسارگاد شد

چی به صورت موظف  یار و حجت پوستین آقایان محمد میهنعامل ،  در طول دوره مورد گزارش عالوه بر مدیر
  .اند در شرکت انجام وظیفه نموده

  

 بازرس قانونی

، موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی و  عادي سال گذشتهدر مجمع عمومی 
انتخاب  البدل براي دوره مورد گزارش به عنوان بازرس علی موسسه حسابرسی رایمندحسابرس شرکت و 

  . شدند

 وضوع فعالیتم

 :شرکت عبارت است ازفعالیت موضوع 
براساس  از بازارهاي داخلی و خارجی هاي بیمه رشته کلیهدر ،  هاي اتکایی و اتکایی مجدد  بیمهقبول  )1

  در محدوده ظرفیت و مقررات مربوطپروانه فعالیت صادره از سوي بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران 
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هاي بیمه اتکایی داخلی و خارجی و یا اداره صندوقتاسیس ، مشارکت  )2
  اي پذیرفته شده تعهدات بیمهدر رابطه با حمایتی  ییاتکا  تحصیل پوشش بیمه )3
در چارچوب ، ذخایر فنی و قانونی و سایر منابع مالی شرکت ها اندوخته ، گذاري از محل سرمایه سرمایه )4

عالی بیمهوب شورايمص و مقررات ضوابط
هاي اتکایی جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه عرضه خدمات )5
مبادرت به انجام کلیه اقدامات و معامالت ضروري براي انجام موارد فوق )6

  هاي کلی و راهبردي  هدف
اهم اهداف کالن و راهبردي شرکت که براي تعیین جهت حرکت در کوتاه مدت و بلند مدت و تثبیت 

  :باشد  ه شرح زیر میجایگاه شرکت در بازار بیمه تعیین شده است ب
  اهداف کالن 

  :اهداف کالن شرکت عبارتند از 
 آفرینی و کسب سود منطقی و پایدار   ارزش .1

بنا به  هاي بیمه داخلی و هاي مازاد بر ظرفیت شرکت شرکت از طریق جذب و اداره ریسک
میلی المللی ، همچنین ارائه خدمات تخصصی و تک اي و بین منطقهاقتضاي شرایط از بازارهاي 

سود مناسب و پایدار . کند اي و متمایز، به طور مستمر ارزش آفرینی می اي به صورت حرفه بیمه
گذاري منابع مالی  پرتفویی متوازن و سودآور از بیمه هاي اتکایی و سرمایهشرکت با کوشش در ایجاد 

  . یابد ی میتجل "ارزش افزوده سهام"و  "سود ساالنه  "آفرینی شرکت در ارزش. ایجاد خواهد شد
 ایفاي مسئولیت ملی و اجتماعی   .2

میزان نگهداري  اي و منافع صاحبان سهام با افزایش ظرفیت بیمه پایش و تامینشرکت در کنار 
با تالش در جهت بهبود تراز  بازار داخلی ، در توسعه صنعت بیمه و اقتصاد کشور مشارکت و

  .نماید اي خود عمل می حرفهاي به مسئولیت ملی ، اجتماعی و  ارزي مبادالت بیمه
  اهداف راهبردي 

  :اهداف کالن شرکت از طریق پیگیري اهداف راهبردي به شرح زیر دنبال خواهد شد 
 از بازار بیمه اتکایی داخلی حداکثري کسب سهم مناسب 
 اي و میزان نگهداري بازار داخلی مشارکت موثر در افزایش ظرفیت بیمه 
 اي به عنوان یک شرکت بیمه اتکایی معتبر هور منطقهمطرح شدن در بازارهاي بیمه نوظ 
 المللی بیمه و بیمه اتکایی برقراري ارتباط مفید و موثر با بازارهاي بین 
 گذاري بهینه منابع مالی  سرمایه  
  :سیم نمود رتوان چشم انداز شرکت در صنعت بیمه را به شرح زیر ت اهداف فوق ، می تحقق و با پیگیري موثر

  چشم انداز

  المللی بین اي و شناخته شده در بازار اي و پیشرو در بازار بیمه داخلی و منطقه ، حرفه رکت بیمه اتکایی توانمندش
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 در یک نگاهبازار بیمه اتکایی جهانی 

میلیارد دالر  4،595بالغ بر  2011هاي مستقیم در سال  در بخش بیمه یجهان شده بیمه تولید حقمجموع 
درصد از  8/42 میلیارد دالر معادل 1،968مبلغ . داشته است رصد رشدد% 9/5قبل خود نسبت به سال مابوده که 
در . ده استش تولیدهاي زندگی  میلیارد دالر بقیه در بیمه 2،627هاي غیر زندگی و  در بیمهبیمه جهانی  کل حق

درصد  69 نزدیک بهکه ده بالغ شمیلیارد دالر  215حدود نیز به هاي اتکایی جهانی  بیمه مجموع حق مذکور سال
  .شده است تولیدهاي زندگی  درصد بقیه در بیمه 31هاي غیر زندگی و  آن در بیمه

 ، 2011سال جهانی در بیمه اتکایی  حقاز کل میلیارد دالر  201 مبلغهاي معتبر منتشر شده  براساس گزارش
هاي این بخش از صنعت  بیمه حقاز % 93که حدود شرکت برتر بیمه اتکایی تولید شده است  یک و پنجاهتوسط 

   .دهد را تشکیل می یجهان بیمه
هاي اتکایی جهانی را در  بیمه حقمسئولیت و زندگی از و اعتباري ،  مالیهاي اموال ،  رشته سهمنمودار زیر 

  دهد  نشان می 2011سال 
  

  
 

هاي خود را به انجمن  رشموسسه بیمه اتکایی که گزا 50صادره توسط زندگی هاي اتکایی  تمامی بیمه تقریباً
در  .پذیرفته شده است) Proportional(ی نسبی یاند در قالب قراردادهاي اتکا ناظران موسسات بیمه ارائه کرده

و با درصدهاي ها را به نسبت  ها و خسارت بیمه گران اتکایی حق گران مستقیم و بیمه قراردادهاي اتکایی نسبی بیمه
گی گزارش شده به دهاي غیر زن توجهی از بیمه در مقابل بخش در خور. کنند تقسیم می تعیین شده در قرارداد بین خود

مربوط به هاي اتکایی  از پوشش% 31حدود  2011در سال . یر نسبی اتکایی شده استغاتکایی هاي صورت قرارداد
نسبی   قرارداد اتکایی غیربه صورت  و اعتباري مالی هاي بیمهاز % 11مسئولیت و هاي  بیمهاز % 28 هاي اموال و بیمه

  .   واگذار شده است
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  :دهد  نشان میهاي مختلف  نمودار زیر سهم قراردادهاي نسبی و غیر نسبی را در رشته
  

  
  

میلیارد دالر  160تا  140بین  2012سال در آمیز  اقتصادي ناشی از حوادث فاجعه هاي و زیان ها مجموع خسارت
میلیارد دالر تخمین زده  65آمیز تحت پوشش بیمه حدود  هاي فاجعه ع خسارتدر این سال مجمو. برآورد شده است

در  2012آمیز سال  هاي فاجعه خسارت .شود که میزان آن در فرآیند رسیدگی ممکن است تغییراتی داشته باشد می
       .است بوده 2011ها در سال  ین خسارتهمهر دو بخش اقتصادي و بیمه شده به میزان در خور توجهی کمتر از 

میلیارد دالر در جایگاه زیانبارترین سال  350هاي اقتصادي متجاوز از  زیانها و  خسارتبا مجموع  2011سال 
میلیارد دالر  110اي آن در حدود  هاي بیمه هرچند خسارت هآمیز قرار گرفت هاي فاجعه در تاریخ ثبت خسارت

در  .ه استآمیز صنعت بیمه قرار گرفت هاي فاجعه سارتدر رده دوم تاریخ خ 2005بعد از سال  که هارزیابی شد
ژاپن و سیل تایلند موجب شد تا قاره  و سونامی سابقه زلزله تاریخی و بیآمیز  وقوع دو حادثه فاجعه 2011سال 

مجموع خسارت اقتصادي دو حادثه یاد شده به . آمیز را در این سال متحمل شود آسیا بیشترین زیان فاجعه
   .میلیارد دالر برآورد شده است 47یلیارد دالر و خسارت تحت پوشش بیمه آن م 260تنهایی 

  
  2011آمیز سال  پنج خسارت بزرگ فاجعه

  قربانی  )میلیارد دالر (برآورد خسارت بیمه اي   کشور  حادثه
  19184  35  ژاپن  و سونامیزلزله 
  813  12  تایلند  سیل

  181  12  نیوزیلند  زلزله 
  354  7  آمریکا  اطوفان وگردباد آالبام

  155  7  آمریکا  طوفان و گردباد میسوري
  )بخش خدمات حوادث طبیعی (شرکت بیمه اتکایی سوئیس  :  منبع 
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هاي  خسارتوقوع ها ،  اتکایی و روند کاهشی نرخ هاي چرخه بازار مالیم بیمهرویارویی با بحران مالی و در کنار آثار 
عملکرد  2012تا سه ماهه سوم سال . گذارد گران اتکایی می سودآوري بیمهآمیز طبیعی بیشترین تاثیر را بر  فاجعه

وقوع ابر طوفان سندي در . مطلوب برخوردار بود هر چند نه کامالًخوب  از نتایج نسبتاً یصنعت بیمه اتکایی جهان
ه است و ادتوجهی کاهش د را به میزان درخور 2012آمریکا در سه ماهه چهارم سال سودآوري این صنعت در سال 

هاي اقتصادي طوفان سندي  میزان خسارت. شود برآورد می% 105تا % 103براي این سال ضریب مرکبی به میزان 
  .میلیارد دالر برآورد شده است 25تا  20هاي بیمه شده آن بین  میلیارد دالر و خسارت 50حدود 
مربوط به  2012در سال  میزآ اي حوادث فاجعه هاي بیمه درصد از خسارت 90شود حدود  بینی می پیش

هاي  به خسارت طوفان سندي و خسارتاست هاي ایجاد شده در آمریکا باشد که عمده آن مربوط  خسارت
  . بیمه تجاري محصوالت کشاورزي ناشی از خشکسالی

. گذاري هاي سرمایه هاي بیمه تلفیقی است از نتیجه عملیات بیمه اتکایی و نتیجه فعالیت سودآوري شرکت
 بخش اتکایی و حاصل عملکرد آمیز جهانی در هر سال بیشترین تاثیر را بر سودآوري هاي فاجعه خسارتسطح 

و ابر طوفان سندي در  2011و  2005آمیز سالهاي  هاي فاجعه هاي اخیر سطح باالي خسارت در سال. گذارد می
گري  هاي بیمه لیتهاي بیمه اتکایی در بخش فعا شرکتدهی  یا زیان موجب کاهش سودآوري 2012سال 

هاي مستقیم و چه در بخش  چه در بخش بیمهنیز گذاري صنعت بیمه جهانی  هاي سرمایه فعالیت. شده است
سهام از  هايو ضعف بازار  ، سود بانکیتحت تاثیر بحران بدهی اروپا ، پایین بودن نرخ  ،هاي اتکایی  بیمه

گران اتکایی  نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام بیمه،  اسبر این اس. پایینی برخوردار بوده است سودآوري نسبتاً
   . بین چهار تا پنج درصد بوده است معتبر جهانیالبته بر اساس ارزهاي  2012و  2011سال  در هر دو

ها  هزینه نسبتخسارت و  ضریبهاي اتکایی جهان را بر اساس دو بخش  مرکب بازار بیمه ضریبنمودار زیر 
  :دهد  نشان می

  

  



  
  

  گزارش هیات مدیره
  30/9/1391 براي سال مالی منتهی به

  

  

  
 

٩ 
 

  ت و وضعیت بازار بیمه و بیمه اتکایی داخلی تحوال
اي و صدور مجوز تاسیس و فعالیت  هاي بیمه سیر تحوالتی که با شکسته شدن انحصار دولتی فعالیت

  تغییر ساختار بازار . آغاز شده بود در چند سال اخیر نیز تداوم یافت 1382هاي بیمه خصوصی در سال  شرکت
هاي شکلی و محتوایی کم سابقه و  پدیده با بروز 91و  90هاي  سالویژه طی ها ، به  بیمه کشور در این سال

از بازار و ادامه ) به استثناء بیمه شخص ثالث(بیمه  هاي حق حذف کامل تعرفه. اي همراه شده است سابقه بعضاً بی
هاي بیمه  نرخ ها ، سقوط سطح هاي غیرفنی مبتنی بر کاهش نرخ هاي بیمه به ویژه رقابت ها میان شرکت رقابت

  سوزي صنعتی ،  هاي آتش اي نظیر بیمه هاي پیچیده و پرمخاطره رشته. پی داشت هاي بزرگ را در در ریسک
ها در بازار بیمه  نفت و انرژي و پتروشیمی ، تمام خطر مهندسی و هواپیما و کشتی ، شاهد بیشترین کاهش نرخ

به حدود  88درصد در سال  17اجباري از حدود  یی غیرهاي اتکا هاي متقاضی پوشش سهم بازار رشته. بوده است
ها و اثرات سوء آن در حوزه فروش نفت و دیگر  سابقه تحریم تشدید بی. کاهش یافت 90درصد در سال  5/12

هاي پیشرفته و نیز نقل و انتقاالت ارزي از جمله عواملی است که بر بازار بیمه به  آوري مبادالت تجاري و فن
تر شدن  کم رنگ. اي شده است هاي حرفه گذار بوده و موجب کاهش مراودات و همکاري یی تاثیرویژه بخش اتکا

بیمه  آوردن درآمد حق  هاي بیمه براي بدست اي در بحبوحه تالش اغلب شرکت مالحظات فنی و تخصصی بیمه
گذاران بزرگ  بیمهگران در مقابل انتظارات نامتعارف و بعضاً غیراصولی  بیشتر سبب شده است تا برخی بیمه

در چنین شرایطی افت کیفیت و ضعف محتوایی خدمات پس از فروش . مقاومت کمتري از خود نشان دهند
اي دور از  صنعت بیمه به ویژه در زمینه رسیدگی منصفانه و پرداخت به موقع خسارات متوسط و سنگین بیمه

هاي زندگی به دلیل نرخ  بیمه عه فعالیت در صورت گرفته براي توس مضاعفهاي  کم اثر بودن تالش . ذهن نیست
باالي تورم اقتصادي و در عین حال توان محدود صنعت بیمه در رقابت با صنعت بانکداري یکی دیگر از 

  .باشد هاي جدي و بازدارنده توسعه صنعت بیمه در این بخش می چالش
هوري اسالمی ایران براي در بیمه مرکزي جم 89در مقابل به ثمر نشستن تالشی که از اواسط سال 

 "نامه توانگري مالی آیین"اي آغاز شده بود و اجراي آزمایشی  هاي بیمه برقراري نظام نظارت مالی بر فعالیت
گیري از حداکثر ظرفیت بازار بیمه داخلی با  هاي صورت گرفته براي بهره ن تالشیهمچن 90در اواخر سال 

از تحوالت مفید و مثبتی است که متناسب با نیازهاي جاري  هاي تحمیلی دو مورد هدف کاهش اثرات تحریم
اي در  اقدامات صورت گرفته براي برقراري نظام مبادله اطالعات بیمه. است ل گرفتهکصنعت بیمه کشور ش

آوري و تحلیل  جمعفراهم ساختن مقدمات هاي فراگیري از قبیل شخص ثالث و بدنه اتومبیل و  رشته
و برقراري انسجام بیش از پیش بین اعضاء گروهی اي و همچنین ایجاد زمینه همیت  هتر آمارهاي بیم اي حرفه

گیري تدریجی اراده قاطبه اعضاء براي اقدامات اصالحی در جهت بهبود  گران ایران و شکل سندیکاي بیمه
  .باشد شرایط و کاهش معضالت بازار بیمه کشور از دیگر تحوالت سازنده در دوره مورد گزارش می
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تنها شرکت بیمه آرمان موفق شد با اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزي  طول دوره مورد گزارش در
بدین ترتیب ساختار فعلی بازار . آغاز نماید 1390اي خود را از بهمن سال  جمهوري اسالمی ایران کار بیمه

و سه شرکت بیمه و بیمه کشور متشکل است از بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران ، بیمه ایران و بیست 
نهاد نظارتی وظیفه  بیمه مرکزي به عنوان. بیمه اتکایی غیردولتی به عالوه موسسه بیمه متقابل کیش

. هاي صنعت بیمه کشور را بر عهده دارد هاي تخصصی و مالی بر فعالیت گزاري و اعمال نظارت سیاست
سندیکاي مذکور که . شوند شناخته مین گران ایرا هاي بیمه کشور به موجب قانون عضو سندیکاي بیمه شرکت

رفته رفته با تثبیت جایگاه فعالیت خود را از سر گرفت ،  هاي بیمه خصوصی مجدداً بعد از فعال شدن شرکت
شرکت بیمه ایران نیز در مقام . نماید ایفا می اي هاي بیمه خود نقش موثرتري در ارتقاي سطح همکاري

کشور و تنها شرکت بیمه دولتی به عنوان بازوي اجرایی دولت در تنظیم  ترین و بزرگترین شرکت بیمه پرسابقه
  .کند هاي بازرگانی ایفاي نقش می بازار بیمه داخلی و تصدي امور بیمه

هاي اتکایی و بیست  از بیست و سه شرکت بیمه خصوصی و غیردولتی ، دو شرکت انحصاراً در زمینه بیمه
موسسه بیمه متقابل کیش نیز صرفاً به عرضه . تقیم فعالیت دارندهاي مس و یک شرکت دیگر در زمینه بیمه

  .در مناطق آزاد و ویژه تجاري اشتغال دارد) پوشش ویژه براي حمایت از مالکین شناورها( P&Iپوشش 
از دو شرکت بیمه اتکایی نیز بیمه اتکایی ایرانیان تنها شرکت سهامی عام تاسیس شده در سرزمین اصلی 

  .هام آن متعلق به بخش خصوصی استاست که تمامی س
از بیست و یک شرکت بیمه مستقیم نیز هجده شرکت بیمه خصوصی و غیر دولتی در سرزمین اصلی و سه 

شایان ذکر است ، . اي اشتغال دارند هاي بیمه شرکت دیگر در مناطق آزاد و ویژه تجاري تاسیس شده و به فعالیت
زي جمهوري اسالمی ایران در حال حاضر قریب به پنجاه درخواست بنابر اعالم مسئوالن ذیربط در بیمه مرک

شود  براي تاسیس شرکت بیمه به بیمه مرکزي واصل شده که بیش از بیست مورد از آنها به طور جدي دنبال می
  .صدور پروانه تاسیس و یا پروانه فعالیت قرار دارند ،و چند مورد از آنها نیز در مرحله موافقت اصولی 

بازار بیمه داخلی با  1390آخرین آمار رسمی انتشار یافته از عملکرد صنعت بیمه کشور ، در سال  بر اساس
درصد  15/0برابري ارز مرجع ، سهمی در حدود  میلیارد ریال و بر پایه نرخ 85،909اي معادل  بیمه حجم حق

ود نسبت به سال قبل در رتبه با دو پله صع 2011بیمه جهانی را به خود اختصاص داده و در سال  در تولید حق
ناخالصی  بیمه بازار داخلی نسبت به سال قبل از رشد حجم حق 1390در سال . جهان قرار گرفته است 44

درصد سهم در رشد و  5/54شخص ثالث اتومبیل با حدود   رشته بیمه. درصد برخوردار بوده است 45معادل 
هاي  بیمه. اند داشته 1390بیمه در سال  ا در رشد حقدرصد سهم در رشد بیشترین سهم ر 15درمان با بیمه 

درصد سهم  2/5درصد و  4/5درصد و  2/8زندگی ، حوادث سرنشین راننده و مسئولیت نیز به ترتیب با حدود 
  . بیمه قرار دارند هاي سوم تا پنجم تاثیرگذاري در رشد حق در رده 1390بیمه بازار در سال در رشد حق
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با مختصري  89درصد در سال  1/46بیمه بازار داخلی از حدود  دولتی در تولید حقسهم تنها شرکت بیمه 
افزایش یافته و بیست و یک شرکت بیمه مستقیم خصوصی و  90درصد در سال  8/46افزایش به بیش از 

د رابه خو 1390بیمه بازار در سال  درصد از تولید حق 2/53غیردولتی فعال در بازار بیمه کشور سهمی معادل 
  .اند اختصاص داده

بیمه  اي از کل حق هاي مختلف بیمه بیمه رشته به ساختار و ترکیب پرتفوي بازار و سهم حق نگاهیبا 
هاي اتکایی غیراجباري ، سهمی در  هاي متقاضی پوشش ، مجموع رشته 1390تولیدي صنعت بیمه در سال 

بدین ترتیب با ادامه روند . اند تصاص دادهبیمه بازار در سال مذکور را به خود اخ درصد از حق 5/12حدود 
درصد در سال  17هم ازحدود هاي اتکایی غیراجباري ، این س هاي متقاضی پوشش کاهش سهم بازار رشته

تغییر یافته است که  1390درصد در سال  5/12و اکنون به حدود  1389درصد در سال  15به کمتر از  1388
 شدنی عملرود با  در مقابل انتظار می. هاي صورت گرفته قبلی است بینی مبین شیب تندتري نسبت به پیش

رنامه پنج ساله پنجم توسعه توسط بیمه مرکزي دنبال برنامه کاهش اتکایی اجباري که در اجراي قانون ب
   ، هاي زندگی آغاز شده است درصد در واگذاري اجباري بیمه 5جاري با کاهش  شود و از اوایل سال می

  .  هاي اتکایی غیر اجباري باشیم هاي آینده شاهد افزایش تقاضا در بازار بیمه در سال
هاي  بیمه آوري شده ، مجموع حق دیگر اطالعات جمع مه وهاي بی هاي مالی مصوب شرکت براساس صورت

 1390هاي بیمه مستقیم و واگذاري مجدد بیمه مرکزي در سال  هاي غیراجباري شرکت اتکایی مربوط به واگذاري
چنانچه با توجه به شناخت از وضعیت عمومی و عملکرد بازار و . میلیارد ریال بالغ شده است 2،802به رقمی حدود 

درصد و واگذاري غیراجباري  80جتناب از محاسبه مضاعف ، واگذاري مجدد بیمه مرکزي را به ماخذ براي ا
هاي  براي پوشش 1390مبنا قرار دهیم ، حجم تقاضاي بازار در سال % 98هاي بیمه مستقیم را به ماخذ  شرکت

با این . شود یارد ریال برآورد میمیل 2،628بیمه بازار و رقمی حدود  درصد کل حق 06/3اتکایی غیراجباري به حدود 
رسد ، شیب  به نظر می. دهد را نشان می يدرصد 30وجود این رقم در مقایسه با رقم مشابه سال قبل رشد حدود 

اي در نتیجه تورم باالي اقتصادي و  هاي بزرگ بیمه تعهدات مربوط به ریسکمبالغ بیمه قابل مالحظه افزایش 
گران به استفاده  اي ارزي از یک سو و رویکرد اغلب بیمه ه در ارتباط با تعهدات بیمهافزایش نرخ برابري ارز به ویژ

هاي  پذیري از رقابت اي با هدف کاهش آسیب هاي مختلف انتقال ریسک و تعهدات بیمه هرچه بیشتر از ظرفیت
هاي  اي بازار براي پوششغیراصولی رایج در بازار بیمه کشور از سوي دیگر ، بیشترین تاثیر را در افزایش حجم تقاض

  .است  بیمه این بخش داشته  اتکایی غیراجباري و رشد میزان حق
هاي بزرگ  هاي اتکایی غیر اجباري مربوط به ریسک شایان ذکر است که بخشی از تقاضاي بازار براي بیمه

ین احجم . شد اگذار میگران اتکایی خارجی و آمیز خارج از ظرفیت بازار داخلی است که در گذشته به بیمه و فاجعه
شود که در شرایط تحریم با  درصد از کل تقاضا براي اتکایی غیر اجباري برآورد می 25 بخش از تقاضا به حدود

درصد از  14حدود  1390عالوه بر این در سال . شود تدابیر ویژه اتخاذ شده از سوي بیمه مرکزي پاسخ گفته می
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هندسی ، نفت و انرژي ، هواپیما ، باربري و کشتی نیز از طریق سوزي ، م هاي آتش تقاضاي بازار در رشته
  به مدیریت توضیح اینکه ظرفیت مشترك بازار . تحت پوشش قرار گرفته است "ظرفیت مشترك بازار"

  شرکت بیمه و  11 بیمه مرکزي ، با مشارکت 90از گذشته وجود داشته لیکن این ظرفیت در سال بیمه مرکزي 
  . پذیري آن افزایش یافته است ی فعال در بازار داخلی توسعه یافته و توان ریسکشرکت بیمه اتکای 2

مدیران شرکت مصمم هستند با پایش هوشمندانه پیش رو ، هاي  با وجود موارد پیش گفته و چالش
گیري اقدامات اصالحی الزم جهت بهبود شرایط و  تحوالت بازار و تالش براي ایفاي نقش موثر در شکل

و کار در بازار بیمه کشور ، کماکان راهبرد حفظ و توسعه روابط و مناسبات همکاري با  فضاي کسب
و با تاکید بر حفظ کیفیت و رعایت اصول و نمایند دنبال را  اي هاي بیمه و دیگر نهادهاي بیمه شرکت

دستیابی به  وبراي افزایش سهم شرکت از بازار اتکایی داخلی  ، مالحظات فنی و کارشناسی در انتخاب ریسک
  .کنندتالش بینی شده و ارتقاي مستمر جایگاه شرکت  اهداف پیش

از شرایط حساس و دوره گذار سخت کنونی صنعت بیمه ، با درك صحیح و مبتنی و موفق  عبور سالمت
 ارتقاي وحفظ . باشد پذیر می مدیران صنعت بیمه امکانهاي موجود از سوي مسئوالن و  چالش ازبر واقعیات 

نگري مدیران و مسئوالن  آیندهو برخورد مسئوالنه هاي بیمه در بلند مدت بدون تردید به  ه شرکتجایگا
هاي قانونی متناسب با ماهیت و نقش و رسالت  توجه به ایجاد زیرساخت. بستگی داردها  اجرایی شرکت

ز سوي مبادي ذیربط اي جامعه ا فرهنگ بیمه يارتقاتالش موثر براي  هاي بازرگانی و همچنین اي بیمه حرفه
هاي  اي متناسب با ظرفیت هاي بیمه براي فعال شدن تمامی ظرفیت تريزمینه مساعدتواند  نیز می حاکمیتی

 يلزوم ارتقاعمومی صنعت بیمه به اهتمام . را فراهم نمایداقتصادي ، اجتماعی و استعدادهاي جغرافیایی کشور 
هاي انسانی  اي ، تربیت سرمایه ل و موازین حرفهاجرایی به اصو مدیرانسطح تخصص و پایبندي عملی 

به حفظ توجه اي بازارهاي پیشرو بیمه جهانی و در نهایت  هاي حرفه کارآمد و مسلط به دانش فنی و روش
 ن مواجه است ،آکه صنعت بیمه با  رای مصالح و منافع اساسی صنعت بیمه ، عبور سالمت از برهه حساس

  .ممکن خواهد ساخت
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  1390گاه شرکت در بازار بیمه در سال جای
باشد ، موسسات بیمه  می 1390سال عملکرد منتشر شده که مربوط به  آخرین صورتهاي مالیبر اساس 

  بیمه اتکایی قبولی  میلیون ریال از بازار داخل کشور حق 1،456،570مبلغ  کشور در سال مذکور جمعاً
یمه قبولی و سهم هر یک از موسسات بیمه فعال در بازار اتکایی ب جدول زیر حجم حق. اند داشته) غیر اجباري (

  : دهد  کشور را در دومین دوره فعالیت شرکت نشان می
 بازار بیمه کشور ) غیر اجباري(قبولی هاي اتکایی داخلی 

 1390در سال 

 نام موسسه
  مبلغ 

 )میلیون ریال(
  سهم 

 )درصد(

 %32.43 472,386 بیمه مرکزي 

 %20.20 294,234 بیمه ایران 

 %9.41 136,992 بیمه ملت

 %9.23 134,435 بیمه اتکایی ایرانیان

 %8.08 117,697 بیمه اتکایی امین

 %6.69 97,402 بیمه آسیا

 %5.04 73,377 بیمه البرز

 %3.17 46,175 بیمه پارسیان

 %2.20 32,018 بیمه پاسارگاد

 %1.99 28,941 بیمه دانا

 %0.99 14,413 بیمه معلم

 %0.58 8,500 بیمه ایران معین

 %100.00 1,456,570 ع ـــمـــج

  
با توجه به روند و میزان افزایش حجم قبولی اتکایی شرکت در دوره مورد گزارش ، افزایش سهم بازار و 

 . استبینی  پیشقابل  1391از پیش جایگاه شرکت در سال  ارتقاي بیش
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  هاي بیمه اتکایی فعالیت
  اتکایی یقبول) الف

فعالیت خود نیز با استقبال و سوم هاي شرکت در سال  با توجه به شرایط و نیاز بازار داخلی ، قبولی
. هاي بیمه داخلی و بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران گسترش یافت شرکت قریب به اتفاقتداوم همکاري 

و  ترکیبهسته پرتفویی با و تقویت  هاي اتکایی نیز صرف تشکیل وم فعالیتساهم تالش شرکت در سال 
مناسبی با حجم حاصل این تالش منجر به تولید پرتفوي . کیفیت قابل قبول از بازار بیمه داخلی شده است

بیمه  میلیارد ریال بعنوان حق 25/208از این مقدار مبلغ . یال شده استمیلیارد ر 87/222اي معادل  بیمه حق
میلیارد ریال بقیه مربوط به تعهدات بلند مدت بوده که به  62/14اتکایی قبولی به حساب درآمد دوره منظور و

  . هاي آتی منظور شده است بیمه سال حساب حق
  :دهد  را نشان می 1391و  1390هاي  هاي اتکایی قبولی در سال جدول زیر ترکیب پرتفوي بیمه

  

  

 هاي اتکایی قبولی دوره بیمه ترکیب حق
 )کوتاه مدت و بلند مدت ( 

 مه اتکاییرشته بی
1391 1390 

 درصد میلیون ریال درصد میلیون ریال

 %23.11 33,383 %21.48 47,883 آتش سوزي

 %8.76 12,657 %15.45 34,432 باربري

 %3.16 4,561 %5.69 12,683 بدنه کشتی و باربري

 %12.52 18,081 %10.53 23,461 هواپیما

 %10.25 14,800 %4.65 10,358 درمان

 %7.16 10,350 %9.47 21,113 مهندسی

 %32.81 47,400 %28.12 62,665 نفت و انرژي

 %2.23 3,221 %4.61 10,274 ها سایر رشته

 %100.00 144,453 %100.00 222,869 جمع
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هاي گذشته در زمینه  هاي اروپایی محدودیت دولتهاي تحمیلی از سوي آمریکا و  تحریم ده دلیل تشدیب
هاي اروپایی به دلیل ترس از  طرف تشدید شده و عمالًنیز  اي مبادالت بانکی و بیمههاي خارجی و  همکاري
با بازار بیمه داخلی  را ارتباط و مراودات خود ، اي رغم تمایالت حرفه و اغلب علی هاي سنگین وضع شده مجازات

ترین  مناسباي  هالمللی و منطق دیگر بازارهاي بینیق ری شده است از طعبا این وجود س. اند قطع کرده
با حفظ و  کسب شود وهاي اتکایی قابل دسترس براي تعهدات قبولی شرکت در سال سوم فعالیت  پوشش

المللی همچنین  اي و بین ها و مجامع منطقه برقراري ارتباط با بازارهاي باقی مانده و حضور در برخی همایش
گیري  ها بهره همکاري تداومشرکت و ایگاه و تقویت ج هاي موجود براي معرفی هاي کاري از فرصت مالقات

و فراهم نبودن زمینه مناسب براي پذیرش ریسک از  اي و بانکی هاي بیمه ذکر است به دلیل تحریم شایان. شود
  .از خارج را به زمان مناسب در آینده موکول نموده است خود شرکت شروع فعالیت قبولی ، المللی بازارهاي بین

  یلیون ریالمبالغ به م                 

  
  

 اخذ پوشش اتکایی  )ب

گران بزرگ اروپایی با  هاي بازارها و بیمه روابط و همکاريمبادالت مالی و نیز قطع در  ها محدودیتتشدید 
هاي محدود باقیمانده براي تحصیل  بازار داخلی و آثار مختلف ناشی از آن از یک سو و لزوم استفاده از فرصت

هاي  در ادامه سیاستهاي قابل قبول ، مدیران شرکت را بر آن داشت تا  رفیتپوشش اتکایی با ساختار و ظ
مایل به گران اتکایی  با انعقاد ترکیبی از قراردادهاي نسبی و مازاد خسارت با معتبرترین بیمهاي گذشته ،  حرفه
بر ظرفیت ظرفیت و پوشش مازاد مجموع براي افزایش  زمینه مساعديفعالیت ،  ومسدر سال همکاري ادامه 

  .نگهداري شرکت ایجاد نمایند
ضروري و مناسبی براي در حکم اقدام توان  دوره فعالیت شرکت را میومین سدر تداوم این روش 

  .هاي آتی تلقی نمود هاي اتکایی در سال رشد فعالیت
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  هاي اتکایی عملکرد بیمه

 رحـــــــــش
30/9/90 

 میلیون ریال
30/9/91 

 میلیون ریال
 تغییریش درصد افزا

 %55 208,246 134,435 بیمه اتکایی قبولی دوره حق

 %46 14,623 10,017 هاي آینده بیمه اتکایی قبولی سال حق

 %54 222,869 144,452 بیمه اتکایی قبولی جمع حق

 %40 36,007 25,730 بیمه اتکایی واگذاري حق

      
 %395 38,176 7,707 خسارت پرداختی

 %526 3,860 616 گران اتکایی بیمه خسارت دریافتی از

      
 %74 48,235 27,786 هاي بیمه واگذارنده کارمزد پرداختی به شرکت

 %50 8,238 5,456 گران اتکایی کارمزد دریافتی از بیمه

      
 %34 103,662 77,413 )سهم نگهداري(ذخایر فنی 
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  گذاري هاي سرمایه فعالیت
  ایران اقتصاد جهان و مروري بر

جهان در دوره مورد گزارش کسري مالی آمریکا ، بحران بدهی منطقه یورو ، پایین  مهمترین مسایل اقتصاد
ترین گزارش خود رشد  المللی پول در تازه صندوق بین. باشد هاي سهام می بودن نرخ سود بانکی و ضعف بازار

اوضاع نابسامان اقتصادي در  به دلیل .درصد برآورد کرده است 2/3 برابر 2012اقتصادي جهان رادر سال 
. شود درصد تخمین زده می 5/3 به میزان 2013این رشد براي سال منطقه یورو و رشد اقتصادي ناچیز ژاپن 

درصد برسد که از  1/4شود و به، روند رشد اقتصادي جهان از سرگرفته  2014شود از سال بینی می لیکن پیش
رشد اقتصادي آمریکا در . باشد میسابقه  را تجربه نموده است ، بیی بحران مالجهان تاکنون که  2010سال
هاي مذکور از رشدي  چین در سال اقتصاد. شود بینی می درصد پیش 3و 2به ترتیب  2014و 2013هاي سال

  . مند خواهد بود درصد بهره 5/8 و 2/8حدود 
 درصد بوده است و 9/0معادل منفی  2012اقتصادي ایران در سال رشد المللی پول مطابق برآورد صندوق بین

طی سال مالی مورد گزارش اقتصاد کشور تحت تاثیر عوامل . شود درصد برآورد می 8/0 ، 2013براي سال
دشواري  ون تحریم نفتی وکاهش قابل مالحظه درآمدهاي ارزي ، تحریم بانک مرکزي وچسیستماتیکی هم

سابقه  را تجربه نمود که نوسانات شدید نرخ ارز وکاهش بی اي المللی مشکالت عدیده انتقاالت مالی بین نقل و
مهم پولی  اساس آخرین آمارها حجم نقدینگی کشور به عنوان یک متغیر بر. پی داشت ارزش پول ملی را در

پایان  در نرخ تورم نیز. افزایش یافته است ریال هزار میلیارد 4،020 رشد بهدرصد  26با  91در پایان شهریور 
  .درصد در طول دوره رسیده است 27به بیش از  91آذرماه 

  
  بازار سرمایه در یکسال گذشته

 خارجی نظیر اعمال تحریم در بازار سرمایه در واکنش به ریسک سیستماتیک ناشی از عوامل داخلی و
ه ، همچنین رشد فزایند 5+1 ، عدم حصول نتایج ملموس از مذاکرات با گروه اي ، مالی و بیمه هاي نفتی حوزه

، رشد نقدینگی و تورم داخلی و سایر ابهامات اقتصاد داخلی با نوسانات  طال هاي ارز و عدم تعادل در بازار و
 پایان شهریور شاخص کل بورس از ابتداي دوره مورد گزارش تا .شدیدي طی دوره مورد رسیدگی همراه شد

. درصد رشد داشت 2/8ید که معادل واحد رس 26،514واحد به رقم  24،494با روند رشدي مالیم از رقم  91
روشن شدن برخی ابهامات در  و به عبارتی سه ماهه چهارم دوره مورد گزارش با 91 در سه ماهه سوم سال

بازار از جمله کنترل بازار ارز و طال و تعیین نرخ ارز در اتاق مبادالت ارزي رشد بازار سرمایه شتاب گرفت و با 
رشد . واحد افزایش یافت 35،760 ، شاخص کل بورس در پایان آذر به رقم درصد رشد در این سه ماهه 9/34

ساله از  طول دوره یک شدید شاخص کل در سه ماهه آخر دوره مورد گزارش موجب شد تا شاخص کل در
  .درصد برخوردار شود 46رشدي به میزان 
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شرکت  ر فنی با حفظ سطح توانگرياي شامل حقوق صاحبان سهام و ذخای گیري از منابع سرمایه حداکثر بهره
تحمل سطح مناسبی از ریسک و کسب بازده مناسب در  توام با بیمه اتکایی پذیرفته شده ایفاي تعهدات براي

با سپري شدن سه سال از عمر شرکت و افزایش منابع و توان . دارد راس توجه مدیران شرکت قرار
تغییر کرده و حضور شرکت در بازار  شده نیز متناسباً هاي انجام گذاري پذیري شرکت ، ترکیب سرمایه ریسک

مقررات شرکت در طول دوره مالی مورد گزارش منابع مالی خود را با توجه به . سرمایه افزایش یافته است
هایی از قبیل بازده مورد انتظار ، میزان ریسک و  ویژگیعالی بیمه و  گذاري مصوب شوراي نامه سرمایه آیین

  . گذاري نموده است ضرورت داشتن تنوع ، سرمایهسطح نقدینگی و 
  :دهد نشان می 30/09/91هاي شرکت رادر پایان دوره مالی منتهی به گذاري جدول زیر ترکیب سرمایه

  
  )مبالغ میلیون ریال(         ها در پایان دوره  گذاري ترکیب سرمایه

 گذاري نوع سرمایه
1391/09/30 1390/09/30 

 ارزش روز درصد بهاي تمام شده ارزش روز صددر بهاي تمام شده

  741,500 %68  741,500  741,500 %55  741,500 هاي بانکی ریالی سپرده

  46,388 %4  46,388  113,961 %9  113,961 *  هاي بانکی ارزي سپرده

  269,546 %21  228,946  298,491 %18  239,945 هاي سرمایه پذیر بورسی شرکت

  54,787 %5  54,787  102,327 %8  102,327 غیر بورسی مایه پذیرهاي سر شرکت

  25,282 %2  25,282  139,623 %10 139،624 ابزارهاي مالی وپولی

  1,137,503 %100  1,096,903  1,395,902 %100  1،337،357 جمع کل

  
  عمرج   :ارز  نرخ تسعیر*            
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درصد  22 پایان سال مالی نسبت به زمان مشابه در دروه قبل معادل شده در هاي شرکت به بهاي تمام گذاري سرمایه

  .باشد کاهش ریسک برخوردار می تاکید برتنوع متناسبی با  از رشد یافته است و
درصد  4مالی به ترتیب از  هاي بانکی ارزي و ابزارهاي پولی و هاي شرکت سهم سپرده گذاري در ترکیب سرمایه

  .درصد افزایش یافته است 10و  درصد 9درصد به  2و 
   

  
  

 به میزانفرابورس در تاریخ ترازنامه  هاي پذیرفته شده در بورس و ها در سهام شرکت گذاري ارزش روز سرمایه
میلیارد ریال بیش از بهاي تمام  8/100به میزان ) 25/11/1391( و در تاریخ تهیه گزارشریال  میلیارد 58

  .باشد شده آنها می
هاي موثري در بازار سرمایه صورت گرفت که برآیند آن  فعالیت گزارش حضور مناسب و الی مورددر دوره م

میلیارد ریال ارزش افزوده در این  58گذاري و ایجاد  سرمایه ریال سود حاصل از فروش و میلیارد 5/54 کسب
  . ه استاشتدفروش سهام  و میلیارد ریال خرید 422 شرکت در این دوره جمعاً .بخش بوده است

  : دهد گذاري شرکت به تفکیک هر بخش را نشان می جدول زیر ترکیب درآمدهاي سرمایه
 

 ترکیب درآمدهاي سرمایه گذاري                   مبالغ به میلیون ریال 

 درصد ازکل 90/09/30 درصد ازکل 91/09/30 شرح درآمد سرمایه گذاري

 %63 138,831 %69 164,785 سپرده هاي بانکی 

 %35 76,328 %23 54,597 سهام شرکتهاي  بورسی وفرابورسی 

 %2 3,371 %7 16,130 ابزارهاي پولی ومالی 

 %1 3,086 سایر شرکتها
 

0% 

 %100  218,530     %100  238,599     جمع درآمد سرمایه گذاري ها
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  هاي عمومی فعالیت
  احداث ساختمان شرکت )الف

با هدف برخورداري از ساختمانی با طراحی و فضاي  شرکته قبل بیان شد ، همانگونه که در گزارش دور
ملکی براي تخریب و نوسازي و ، گیري از ارزش افزوده حاصل از احداث ساختمان  مناسب و همچنین بهره

عملیات احداث ساختمان شرکت که از سال گذشته آغاز شده . نموده استاحداث ساختمان شرکت خریداري 
  ساختمان هم اکنون در مرحله اجراي تاسیسات و نازك کاري است و . ادامه داشته استدوره  در طول بود

 پروانه ساختمانشایان ذکر است ،  .پیشرفت فیزیکی بوده است% 64جاري داراي   در مقطع پایان دي ماه سال
و در در طول دوره تانه خوشبخ .مسکونی صادر شده بودبا کاربري بندي در ابتدا  بر اساس مقررات ناظر بر پهنه

از مسکونی به اداري اخذ  ساختمانکاربري مجوز تغییر ، رداخت عوارض و اصالح نقشه فرصت مناسب با پ
مورد تجهیز و شود و در فاصله کمی شود ساختمان در خرداد ماه سال آینده تکمیل  بینی می پیش. شده است

     .برداري قرار گیرد بهره
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 ایه انسانیسرم ترکیب)  ب 
  :باشد  می با توجه به نوع و ماهیت عملیات شرکت ترکیب سرمایه انسانی شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر 

 

  شرح
  جمع  تحصیالت

  30/9/90  30/9/91 فوق لیسانس لیسانس یپلم و فوق دیپلم د

2133 اعضاي موظف هیات مدیره
2541110 کارکنان
2751413 مجموع 

  
  .نماید استفاده می )سپاري برون(به صورت خدمات شرکتی  همکار دوعالوه بر سرمایه انسانی به شرح فوق شرکت از خدمات 

  
  
  
   فرابورس بازار پایه هاي در فهرست نرخشرکت  درج نام)  ج 

بت شده پنجم توسعه در خصوص انجام معامالت اوراق بهادار ثقانون برنامه  99ماده  "ب"با توجه به بند 
ها و بازارهاي داراي مجوز از بورس ، در دوره مالی مورد گزارش اقدامات الزم  در سازمان بورس فقط در بورس

به عنوان پنجاه و ششمین نماد  "اتکايذ"نام شرکت با نماد . پذیرفتورود شرکت به بازار فرابورس انجام براي 
و از آن زمان معامالت درج گردید  ر پایه فرابورسبازاهاي  در فهرست نرخ 24/12/1390معامالتی در تاریخ 

   .شود سهام شرکت در بازار پایه فرابورس انجام و ثبت می
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   الصه عملکرد و وضعیت مالیخ
  
  
  

 ردـــلکـمـــع

 وانــــعن
30/9/90 

 میلیون ریال
30/9/91 

 میلیون ریال
 درصد تغییرات

 %54.53 225,399 146,789 اي درآمد هاي بیمه

 9.18% 238،599 218,530 ها گذاري سرمایه درآمد

  ــ 8,424 0 سایر درآمدها
 29.32% 472،422 365,319 جمع درآمدها

 %27.75 166,304 130,176 )اي  اي و غیر بیمه بیمه(ها  جمع هزینه

 30.18% 306،118 235,143 سود خالص قبل از کسر مالیات

 25.36% 289،559 230,990 سود خالص بعد از کسر مالیات
  
  

 ی ــالــت مـه وضعیـالصـخ

 وانــــعن
30/9/90 

 میلیون ریال
30/9/91 

 میلیون ریال
 درصد تغییرات

 %21.92 1,337,357 1,096,903 ها گذاري جمع سرمایه

 %34.63 121,670 90,368 جمع ذخایر فنی 

         
 %22.12 1,059,150 867,275 سرمایه پرداخت شده

        
29.24% 1،606،826  1،243،244 ها اییجمع دار  

64.67% 200،265 121،612 ها جمع بدهی  
25.40% 1،406،561 1،121،632 جمع حقوق صاحبان سهام  
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 مــهــر ســی هــالــات مـالعـاط

  رحـــــش
 سال مالی منتهی به

30/9/90 
 سال مالی منتهی به

91/9/30 

 1,535,000,000 1,535,000,000 تعداد سهام

 690 565 )ریال(مبلغ پرداخت شده هر سهم 

 188.64 150.49 )ریال)    (EPS(عایدي  هر سهم 

 323.4 283.5 ریال  –) میانگین موزون ( EPSسود پایه هر سهم 

 32.34 28.35 درصد  –) میانگین موزون ( EPSسود پایه هر سهم 

 27.34 26.64 درصد - مبلغ پرداخت شدهآخرین نسبت عایدي هر سهم به 

 155 125 )ریال )  (DPS( سود نقدي هر سهم  
  

  و برنامه مقایسه عملکرد
  

  وانــنــع
 برنامه

 میلیون ریال
 عملکرد

 میلیون ریال
   پوشش

  211% 71,183 33,741 اي نتیجه عملیات بیمه
 87.1% 238،599 274,000 ها  گذاري درآمد سرمایه

 103.9% 306،118 294,741 سود خالص قبل از کسر مالیات

 101.0% 289،559 286,741 سود خالص بعد از کسر مالیات
  

  ) EPS( و عملکرد عایدي هرسهمبینی  پیش
   :دهد  بینی و عملکرد عایدي هر سهم براي دوره مالی مورد گزارش و دوره مالی آینده را نشان می جدول زیر پیش

  

  عنوان
  بینی پیش  عملکرد  برنامه 

سال مالی منتهی  
 30/9/91ه ب

سال مالی منتهی  
 30/9/91به 

سال مالی منتهی 
  30/9/92به 

  30.15 32.34  28.63 درصد) میانگین موزون ( EPS سود پایه هر سهم

 222.7  188.64  186.7  )ریال(سود خالص هر سهم 

  26.32  27.34  27.07  درصد -نسبت عایدي هر سهم به مبلغ پرداخت شده
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 آینده هاي  هاي کمی و برنامه هدف

 بیمه اتکایی صادره به مبلغ  هاي اتکایی قراردادي و اختیاري براي تولید حق تداوم افزایش میزان قبولی 
  30/9/92میلیارد ریال در سال مالی منتهی به  6/278مبلغ  بیمه اتکایی دفتري به میلیارد ریال و حق 4/298
 اي بیمه داخلی براي بهبود شرایط ه همکاري با بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و شرکت گسترش

  و توسعه بازار اتکایی کشور 
  شرکت  پذیري  ریسک ظرفیتارتقاي براي هاي اتکایی در دسترس  ترین پوشش مناسبتحصیل  
 داراي روابط تجاري با  اتکایی گران حفظ ارتباط با بیمهاي به منظور  حضور در مجامع حرفه اي منطقه

 کشور بازار بیمه داخلی 

 فنی مشاوره ریسک صنعت بیمه با ارائه خدمات  جایگاه شرکت و ایفاي نقش موثرتر در ارتقاي مدیریت تحکیم 

  سود حاصل از به  ها براي دستیابی گذاري سازي ترکیب و افزایش پرتفوي سرمایه بهینه
  فعالیتمین سال چهارمیلیارد ریال در  300به مبلغ ي شرکت ها گذاري سرمایه

 تقسیم سود  از محل میلیارد ریال 1،297مبلغ  ریال بهمیلیارد  1،059خت شده شرکت از مبلغ افزایش سرمایه پردا 

 جذب نیروهاي انسانی متخصص مورد نیاز    توسعه سرمایه انسانی شرکت از طریق آموزش و 

  افزار جامع عملیات بیمه اتکایی  برداري آزمایشی از نرم سازي و بهره پیاده ،تکمیل  

  15/4/1392تا  برداري از آن بهرهو ، تجهیز احداث ساختمان شرکت و تکمیل  پیگیري پروژه  

  پیشنهادها براي تصویب

  30/9/1391تصویب صورتهاي مالی شرکت براي سال مالی منتهی به 
  میلیون  28،956ه حساب اندوخته قانونی و مبلغ میلیون ریال از سود خالص دوره ب 14،478تخصیص مبلغ

 مصوب شوراي عالی بیمه  61نامه شماره  آیین 3و 2اي به استناد مواد   ته سرمایهریال به حساب اندوخ
  میلیون ریال به عنوان سود نقدي سهام به سهامداران  237،925تخصیص مبلغ 
  30/9/1392تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضاي غیر موظف هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 
 موسسه حسابرسی رایمند ابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی و تجدید انتخاب موسسه حس  

 الزحمه بازرس به هیات مدیره البدل و تفویض اختیار تعیین و پرداخت حق به عنوان بازرس علی
 هاي شرکت تعیین دو روزنامه کثیراالنتشار دنیاي اقتصاد و اطالعات جهت درج اطالعیه 

 


