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گزارش هیات مدیره
عمومی عادي سالیانه صاحبان محترم سهام به مجمع 

30/9/1392اي عملکرد سال مالی منتهی به بر
به انسان عطا کرد فکر و قلم رید از عدم فَآبه نام کسی ک

سهامداران ارجمند 

با عرض سالم و خیر مقدم ؛ 
232اساسنامه و مفاد ماده 49در اجراي ماده ) سهامی عام(هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی ایرانیان 

را به 1392آذر 30مالی منتهی به سال رش فعالیت و وضع عمومی شرکت براي گزا،اصالحیه قانون تجارت
:رساند شرح زیر به استحضار می

مقدمه  
به پایان 30/9/1392به لطف و یاري خداوند متعال چهارمین دوره مالی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در تاریخ 

رنامه جامع عملیاتی و در نظر گرفتن تحوالت و شرایط بازار ،العین قراردادن بشرکت در این چهار دوره با نصب. رسید
هاي انجام شده در دو فعالیت30/9/1392مالی منتهی به سالدر . هاي خود را پیگیري نموده استاهداف و برنامه

گذاري منابع مالی موجب رشد و استحکام موقعیت بخش عرضه مناسب و با کیفیت خدمات بیمه اتکایی وسرمایه
کت در صنعت بیمه و دستیابی به اهداف کمی وکیفی مورد نظر شده است که حاصل آن به شرح این گزارش به شر

.رسداستحضار می

تاریخچه 

شرکت بر اساس موافقت بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ، در تاریخ 
ها و موسسات در اداره کل ثبت شرکت10320202522و شناسه ملی 370373تحت شماره 1388/ 12/ 22

هاي پروانه فعالیت شرکت براي انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته. غیر تجاري به ثبت رسیده است
توسط بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران صادر و اولین قرارداد اتکایی 25/12/1388اي در تاریخ بیمه

.منعقد شده است26/12/1388قبولی شرکت در تاریخ 

سرمایه و ترکیب سهامداران 

به منقسم) یک هزار و پانصد و سی و پنج میلیارد ریال(ال ری1،535،000،000،000شرکت مبلغسرمایۀ
هشتاد و در حال حاضر کهاستهزار ریالی با نام سهم عادي یکو پانصد و سی و پنج میلیون یک میلیارد

درصد پرداخت شده بوده 69سرمایه شرکت در ابتداي دوره نکه ایتوضیح . دهخت شانیم درصد آن پردو چهار
درصد سرمایه از محل سود دوره ماقبل تامین و 5/15مالی مورد گزارش معادل سال است که در طول 
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باشد که با اعالم هیأت مدیره درصد دیگر از سرمایه هنوز در تعهد سهامداران می5/15.استهشدپرداخت 
.ست تادیه شودبایمی

باشد و تا تاریخ تایید گزارش نیز در میزان سهام ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می
:سهامداران عمده تغییري حاصل نشده است 

درصد سهامتعداد سهامسهامدارردیف

%150،000،0009,77بانک سرمایه1

%80،000،0005,21آفرینان پاسارگادارزش2

%75،000،0004,89گذاري پارس حافظسرمایه3

%75،000،0004,89بیمه پاسارگاد4

%60،901،2003,97بیمه البرز5

%60،000،0003,91بانک پاسارگاد 6

%60،000،0003,91صندوق ذخیره فرهنگیان7

%60،000،0003,91هاانداز کارکنان بانکصندوق بازنشستگی و پس8

%60،000،0003,91گذاري سامان مجدسرمایه9

%60،000،0003,91تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد10

%60،000،0003,91سام الکترونیک11

%60،000،0003,91سام گروه12

%60،000،0003,91بازرگانی همقدم13

%45،000،0002,93بیمه پارسیان14

%45،000،0002,93بیمه دانا15

%45،000،0002,93بیمه معلم16

%479،098،80031,20سایر سهامداران حقوقی و حقیقی17

%1،535،000،000100کل سهامداران
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هیات مدیره و مدیر عامل

، آخرین مدیران شرکت به 30/11/1390بر اساس انتخابات انجام شده در مجمع عمومی عادي مورخ 
در اولین جلسه هیات مدیره نیز آقایان دکتر رسول سعدي به سمت رئیس هیات مدیره و . باشندشرح زیر می

: سید محمد آسوده به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب شدند 
:اعضاي اصلی ·

رئیس هیات مدیره بانک سرمایه به نمایندگی دکتر رسول سعدي .1
رئیس هیات مدیره و مدیر عاملنایبسید محمد آسوده.2
عضو هیات مدیرهمحمد میهن یار.3
عضو هیات مدیره حجت پوستین چی.4
عضو هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به نمایندگی مجتبی کباري .5

:اعضاي علی البدل·
شرکت سرمایه گذاري پارس حافظ.1

چی به صورت یار و حجت پوستینمل ، آقایان محمد میهنعامورد گزارش عالوه بر مدیرسال مالیدر طول 
.اندموظف در شرکت انجام وظیفه نموده

بازرس قانونی

در مجمع عمومی عادي سال گذشته ، موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی و 
زارش تجدید به عنوان بازرس علی البدل براي دوره مورد گموسسه حسابرسی رایمندحسابرس شرکت و 

. انتخاب شدند

موضوع فعالیت

:شرکت عبارت است ازفعالیت موضوع 
براساس از بازارهاي داخلی و خارجیهاي بیمهرشتهکلیهدر هاي اتکایی و اتکایی مجدد ، بیمهقبول )1

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

 عالی بیمه مصوب شورايو مقرراتضوابط
 هاي اتکاییعرضه خدمات جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه)5
 مبادرت به انجام کلیه اقدامات و معامالت ضروري براي انجام موارد فوق)6
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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 ن شده است به شرح زیر میجایگاه شرکت در بازار بیمه تعیی

اهداف کالن 

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

هاي بیمه داخلی و بنا به هاي مازاد بر ظرفیت شرکتشرکت از طریق جذب و اداره ریسک
تخصصی و تکمیلی المللی ، همچنین ارائه خدمات اي و بیناقتضاي شرایط از بازارهاي منطقه

سود مناسب و پایدار . کندآفرینی میاي و متمایز، به طور مستمر ارزشاي به صورت حرفهبیمه
گذاري منابع مالی هاي اتکایی و سرمایهپرتفویی متوازن و سودآور از بیمهشرکت با کوشش در ایجاد 

. یابدتجلی می"سهامارزش افزوده"و "سود ساالنه "آفرینی شرکت درارزش. ایجاد خواهد شد
ایفاي مسئولیت ملی و اجتماعی .2

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

.نمایداي خود عمل میاجتماعی و حرفهاي به مسئولیت ملی ، ارزي مبادالت بیمه
اهداف راهبردي

:اهداف کالن شرکت از طریق پیگیري اهداف راهبردي به شرح زیر دنبال خواهد شد 
کسب سهم مناسب از بازار بیمه اتکایی داخلی·
اي و میزان نگهداري بازار داخلیمشارکت موثر در افزایش ظرفیت بیمه·
اي به عنوان یک شرکت بیمه اتکایی معتبروظهور منطقهمطرح شدن در بازارهاي بیمه ن·
المللی بیمه و بیمه اتکاییبرقراري ارتباط مفید و موثر با بازارهاي بین·
گذاري بهینه منابع مالی سرمایه·

:انداز شرکت در صنعت بیمه را به شرح زیر ترسیم نمود با پیگیري موثر اهداف فوق ، می توان چشم
چشم انداز

المللیبیناي و شناخته شده در بازاریمه اتکایی توانمند ، حرفه اي و پیشرو در بازار بیمه داخلی و منطقهشرکت ب
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بازار بیمه اتکایی جهانی در یک نگاه 

میلیارد دالر 4،613بالغ بر 2012هاي مستقیم در سال بیمه تولید شده جهانی در بخش بیمهمجموع حق
در این سال پایین بودن . درصد رشد واقعی داشته است4/2درصد رشد اسمی و %1بوده که نسبت به سال قبل 

سطح تورم جهانی و منفی بودن نرخ آن در برخی از کشورها موجب شده است تا برخالف معمول رشد واقعی 
درصد از کل 43میلیارد دالر معادل 1992مبلغ . ن بیشتر باشدآها در سطح جهان از رشد اسمی بیمهحق
در سال . هاي زندگی تولید شده استمیلیارد دالر بقیه در بیمه2،621هاي غیر زندگی و بیمه جهانی در بیمهحق

میلیارد دالر برآورد شده که از این مبلغ نزدیک به 230هاي اتکایی جهانی نیز به حدود بیمهمذکور مجموع حق
. هاي زندگی تولید شده استدالر در بیمهمیلیارد50هاي غیر زندگی و حدود میلیارد دالر در بیمه180

، 2012بیمه اتکایی جهانی در سال میلیارد دالر از کل حق217هاي معتبر منتشر شده مبلغ براساس گزارش
هاي این بخش از صنعت بیمه بیمهاز حق% 94توسط پنجاه شرکت برتر بیمه اتکایی تولید شده است که حدود 

.دهدجهانی را تشکیل می
میلیارد 160تا 140که در ابتدا بین 2012آمیز سال هاي اقتصادي ناشی از حوادث فاجعهها و زیانجموع خسارتم

میلیارد دالر از 77مبلغ کهمیلیارد دالر اعالم شده 186ها به میزان دالر برآورد شده بود بر اساس آخرین گزارش
به 2011آمیز بیمه شده سال هاي فاجعهعد از خسارتس ببر این اسا. ها تحت پوشش بیمه بوده است این خسارت

از نظر میزان در رده سوم 2012هاي سال میلیارد دالر ، خسارت100به میزان 2005میلیارد دالر و سال 126مبلغ 
نفر 9،000انسانی داشته است که حدود  تلفات14،000آمیز حدود حوادث فاجعه2012در سال . ددارتاریخی قرار 

از مبلغ . انسانی بوده است خطاهاين مربوط به حوادث ناشی از آنفر 5،000ن مربوط به بالیاي طبیعی و آ
میلیارد دالر 6میلیارد دالر مربوط به بالیاي طبیعی و 71آمیز حدود اي فاجعهمیلیارد دالر خسارت بیمه77

. هاي انسانی بوده استخطاهاي بزرگ ناشی از مربوط به خسارت

منطقه 
پوشش ) میلیارد دالر(میزان خسارت تعداد

اي بیمه اي بیمهاقتصادي قربانی حادثه

%43560118,564,655آمریکاي شمالی 

%301،1674,20,921بآمریکاي التین و کارائی

%331،48026,85,521اروپا

%532،3001,50,213آفریقا

%1157،17730,53.411آسیا

%7971,10,327استرالیا/ اقیانوسیه 

%371،1483,12,477سایر

31813،929185,777,342%
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ها و از حوادث مرتبط با تغییرات آب و هوایی مانند طوفان2012آمیز بیمه شده در سال هاي فاجعهبیشتر خسارت
میلیارد دالر 35را به مبلغ 2012اي سال رین خسارت بیمهسندي بزرگترطوفانباَ. خشکسالی در آمریکا بوده است

ریشتري 2/6آمیز بر اساس تعداد تلفات انسانی زلزله هاي فاجعهبندي خسارتدر طبقه. استایجاد کرده
.قرار گرفته است2012نفر قربانی در رده ششمین حادثه عمده جهان در سال 306آذربایجان شرقی با 

هاي بیمه اتکایی تاثیر گري شرکتترین عاملی است که بر سود بیمهآمیز هر سال اصلیاجعههاي فمیزان خسارت
ي بیمه اتکایی هاخوبی را براي شرکتسود نسبتا2012ًسوم سال هاي اول تااز این منظر سه ماهه. گذاردمی

درخور توجه خسارت و رطوفان سندي در سه ماهه چهارم سال موجب افزایش بایجاد کرده بود لیکن وقوع اَ
و همچنین در 2011گري در این سال ، از سال با این وجود سود عملیات بیمه. شدآنهاگريکاهش سود بیمه

گران اتکایی گذاري بیمهسود بخش سرمایه. ه است مقایسه با بازارهاي بیمه مستقیم در حد قابل توجهی بهتر بود
رشد اقتصادي یر بحران بدهی منطقه یورو ، پایین بودن نرخ بهره و هاي بیمه مستقیم تحت تاثنیز همانند شرکت

هاي بیمه اتکایی براي سال سودآوري کلی شرکت. ضعف بازارهاي سهام هنوز در حد پایینی استو همچنین 
.دوره ماقبل نتیجه بهتري است% 4برآورد شده است که در مقایسه با % 10حدود 2012

دو هزینه اصلی یعنی هزینه هاي قبولی بیمهر مقابل درآمد اصلی یعنی حقدر بخش عملیات بیمه اتکایی د
هزینه . وجود داردسهم قبولی قراردادهاهاي و هزینه جبران خسارتيقراردادهاي اختیاري و قبولیاستحصال 

زد و کارمگران واگذارنده بیمههاي فروش و اداري بیمه است که صرف پرداخت هزینهاستحصال بخشی از حق
. شودکارگزاران می

هاي اتکایی جهان را بر اساس دو بخش ضریب خسارت و درصد نمودار زیر ضریب مرکب بازار بیمه
:دهد نشان می2012تا 2005هاي بیمه در سالهاي استحصال نسبت به حقهزینه
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و 2005در سال هاي همانگونه که در نمودار فوق مالحظه می شود ضریب مرکب بازار بیمه اتکایی جهان
هاي هاي بیمه شده تحت تاثیر خسارتها خسارتدر این سال. درصد بوده است106درصد و 113به ترتیب 2011

البته باید توجه داشت که ضریب مرکب باالي صد . اندآمیز رکورد اول و دوم تاریخی را ثبت کردهطبیعی فاجعه
ه جباشد چرا که نتیهاي بیمه اتکایی نمیفعالیت شرکتمجموعه بار بودن به معنی زیاندر بازارهاي اتکایی الزامًا

. کندگري تعیین میگذاري و بیمهنها را ترکیب نتیجه دو فعالیت سرمایهآعملیات 
مقایسه آن با بیمه تولیدي غیر زندگی و سهم هر یک از بازارهاي عمده بیمه اتکایی از حقدرصد جدول زیر

.دهدنشان می2012ان سهام را در سال حقوق صاحبدرصد سهم 

جمع سایر برمودا اقیانوسیه -آسیاآمریکا سوئیس لندن آلمان بازار بیمه اتکایی

سهم حق بیمه اتکایی
)درصد(غیر زندگی 

2413141214149100

سهم حقوق صاحبان
)درصد(سهام 

1071328221010100

درصد و 10ل فوق و نمودار زیر مشخص است بازار بیمه اتکایی آلمان و لندن به ترتیب با همانگونه که از جدو
بیمه اتکاییدرصد از حق13درصد و 24درصد سهم از حقوق صاحبان سهام بازارهاي جهانی به ترتیب 7

سابقه و تخصص در این امر بیانگر این مطلب است که در بازارهاي جهانی . غیر زندگی جهانی را در اختیار دارند
.کنار سرمایه عامل موثر در جذب بازار است
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هاي آن ها و فرصتتحوالت ، چالش،وضعیت بازار بیمه و بیمه اتکایی داخلی 
گذاري شد پایه1314صنعتی که با تاسیس شرکت بیمه ایران در سال . ساله شد78صنعت بیمه کشور امسال 

چند 1351چند شرکت بیمه خصوصی و تاسیس بیمه مرکزي ایران در سال با تاسیس 30و در نیمه دوم دهه 
شرکت بیمه 12در شرایطی که 1358در تیرماه .توسعه یافت50شرکت بیمه خصوصی دیگر در ادامه دهه 

خصوصی و دو نمایندگی خارجی بیمه در کنار بیمه ایران در بازار بیمه کشور فعالیت داشتند صنعت بیمه کشور 
هاي بیمه در اختیار دولت قرار گرفت و دو نمایندگی با ملی شدن صنعت بیمه مدیریت شرکت. م شدملی اعال

. پس از ملی شدن صنعت بیمه به مرور فعالیت ده شرکت بیمه ملی شده متوقف شد. بیمه خارجی منحل شدند
به سه شرکت بیمه هاي بیمه ملی شده به موجب قانون دولتی شدند و از بین آنهانیز شرکت1367در سال 

این صنعت در سیر تحوالت خود ، آزادسازي مجدد تاسیس . دانا اجازه ادامه فعالیت داده شدآسیا ، البرز و
غیردولتی را هاي بیمه دولتی شده به بخشو سپس واگذاري شرکت81هاي بیمه خصوصی را در سال شرکت

.تجربه کرد80در اواخر دهه 
این تفاوت اقتصادي ،هاي مها و دیدگاههمه فراز و فرود و به تجربه گذاشتن سیاستحال باید دید بعد از این 

صنعت مهم که توسعه آن براي رشد و توسعه اقتصادي کشور حیاتی و ضروري است در چه وضعیت و جایگاهی 
متناسب با اي و تکامل کمی و کیفی قرار دارد و آیا شرایط کنونی صنعت بیمه کشور از نظر رشد و بلوغ حرفه

باشد یا خیر؟میساله78اي صنعت بیمه
هاي اخیر تا پاسخ به این سئوال ممکن است از نظر شکلی و ساختاري به ویژه با در نظر گرفتن تحوالت سال

اي و تخصصی ، حدودي مثبت باشد لیکن از نظر محتوایی به ویژه سطح دانش و تجربیات حرفه
هاي کارآمد نظارت و هدایت بازار اي ، شیوهاي عملکرد قابل قبول بیمههاي فنی و آماري الزم برزیرساخت

اي متوازن با بازارهاي بیمه و بیمه اتکایی جهانی ، رویکرد اي ، تعامل حرفهبیمه ، تنوع محصوالت بیمه
کمبود اي ، ضعف ،هاي مداخله کننده در امور بیمهها و سازمانگانه و دیگر ارگانمسئوالن در سطح قواي سه

در هاي بازرگانی و گسترش فرهنگ بیمهبیمههاي قانونی الزم براي توسعه فعالیتو یا نارسایی زیرساخت
.رسد پاسخ چندان مثبت باشدبه نظر نمی... سطح جامعه و 

در حال حاضر به لحاظ شکلی و ساختاري ، عالوه بر نهاد حاکمیتی بیمه مرکزي که وظایف نظارت تخصصی 
اي نیز در بازار شرکت و موسسه بیمه29هاي بیمه و هدایت بازار را بر عهده دارد ، شرکتر فعالیتو مالی ب

از این تعداد تنها یک شرکت بیمه دولتی است . اي و بیمه اتکایی مشغولندهاي گوناگون بیمهداخلی به فعالیت
1392تا 1382هاي ین سالشرکت و موسسه دیگر غیردولتی و یا خصوصی هستند که عمدتًا در ب28و 

شرکت از این تعداد در مناطق آزاد و ویژه تجاري به ثبت 7. اندتاسیس و یا به بخش غیر دولتی واگذار شده
شرکت و موسسه مذکور دو شرکت صرفاً 28از .اندشرکت مابقی در سرزمین اصلی تاسیس شده21اند و رسیده

هاي مستقیم فعالیت دارند و دو موسسه نیز انحصاراً به عرضه ینه بیمهشرکت در زم24هاي اتکایی ، در زمینه بیمه
از دو شرکت بیمه اتکایی نیز .اشتغال دارند) پوشش ویژه براي حمایت از مالکان شناورهاي دریایی(P&Iپوشش 

بخش بیمه اتکایی ایرانیان تنها شرکت سهامی عام است که در سرزمین اصلی تاسیس شده و تمامی سهام آن به 
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شرکت بیمه در سرزمین اصلی و چهار شرکت دیگر در 20شرکت بیمه مستقیم نیز 24از . خصوصی متعلق است
.اي اشتغال دارندهاي بیمهمناطق آزاد و ویژه تجاري تاسیس شده و به فعالیت

و P&Iهاي در زمینه پوششموسسه متقابل اطمینان متحد قشمشایان ذکر است در طول دوره مورد گزارش ، 
و 91هاي مستقیم هر دو در مناطق آزاد و ویژه تجاري و در بهمن ماه سال در زمینه بیمهبیمه آسماريشرکت 

هاي مستقیم در سرزمین اصلی و به ترتیب در تیر در زمینه بیمهبیمه سرمدو تعاونبیمه هاي همچنین شرکت
.اي خود شدندهاي بیمهمرکزي و شروع فعالیتموفق به اخذ پروانه فعالیت از بیمه 92ماه و آبان ماه سال 

ها و موسسات بیمه افزون بر هاي انسانی صنعت بیمه ، درحال حاضر تعداد کارکنان شرکتاز لحاظ سرمایه
31،000شعبه و 900هجده هزار نفر و شبکه فروش و بازاریابی و عرضه خدمات آنها مشتمل بر بیش از 

.  شدبانمایندگی و کارگزاري بیمه می
میلیارد 131،100درصد رشد اسمی نسبت به سال قبل از آن ، به 52با حدود 91بیمه تولیدي بازار در سال حجم حق

هاي جهانی را به خود بیمهدرصد از مجموع حق23/0ریال بالغ شده است که بر پایه نرخ ارز مرجع ، سهمی در حدود 
1،722،000بیمه سرانه کشور نیز با مبلغ میزان حق. قرار گرفته استجهانی 42اختصاص داده و از این بابت در رتبه 

بدیهی است تغییر نرخ برابري از ارز مرجع به ارز . جهانی قرار دارد64و بر پایه نرخ ارز مرجع در رتبه 91ریال در سال 
. ر منفی قرار خواهد دادتحت تاثی2013ها را در  سال هاي جهانی کشور در این شاخص، رتبه92مبادله اي در سال 
توان نتیجـه گرفت بخش عمده رشدمی91هاي صادره در سال نامهدرصدي تعداد بیمه7با مالحظه رشد 

بیمه بازار مربوط است به تاثیرات تورمی منجر به افزایش میزان تعهدات و مبالغ بیمه درصدي حجم حق52
شایان ذکر . هاي اموالان تکمیلی و تا حدودي بیمههاي شخص ثالث اتومبیل ، درمشده به ویژه در رشته

درصد بیشترین تاثیر وزنی در رشد 21/25درصد و درمان با 13/46هاي شخص ثالث و مازاد بااست بیمه
با ) عمر(درصد ، زندگی 74/7هاي حوادث راننده نیز با بیمه. اندبیمه بازار را به خود اختصاص دادهسالیانه حق

91بیمه بازار در سال درصد تاثیر وزنی در رشد حق23/4درصد و بدنه اتومبیل با 85/4سئولیت بادرصد ، م51/7
هاي مربوط به خودرو در شود سهم و تاثیر وزنی بیمهبطوري که مالحظه می. در رده سوم تا ششم اهمیت قرار دارند

. درصد بالغ شده است21/25ه درمان به درصد و بیم1/58مجموعاً به 91درصدي حق بیمه بازار در سال 52رشد 
هاي پرچالش و غالبًا زیانبار خودرو مربوط است به بیمه91بیمه بازار در سال درصد از رشد حق31/83بدین ترتیب 

.که حکایت از ترکیب نامطلوب ساختار و کیفیت پرتفوي بازار بیمه کشور دارد! و درمان تکمیلی 
هاي اتکایی غیر اجباري ، تداوم یافت به هاي متقاضی پوششهم بازار رشتهنیز شیب تند کاهش س91در سال 

درصد ، در 15به کمتر از 89به ترتیب در سال1388درصد در سال 17ها از حدود نحوي که سهم بازار این رشته
توجه به رشد با این وجود و با. درصد کاهش یافته است4/10به حدود 91درصد و در سال5/12به حدود 90سال 

هاي اتکایی غیراجباري از هاي متقاضی پوششرشتهبیمهحجم حق91درصدي مجموع حق بیمه بازار در سال 52
بالغ شده 91میلیارد ریال در سال 13،600درصد به حدود 25با رشدي در حدود 90میلیارد ریال در سال 10،900

جباري مربوط به این بخش از تقاضاي بازار نیز با رشد حدود بیمه اتکایی غیراشایان ذکر اینکه حجم حق. است
.افزایش یافته است91میلیارد ریال در سال 3،737به 90میلیارد ریال در سال 2،884درصدي از 30

هاي بزرگ بر اثر نرخ باالي تورم اقتصادي و رسد تداوم روند افزایش مبالغ بیمه مربوط به ریسکبه نظر می
هاي اموال درصدي اتکایی اجباري در بیمه5اي ارزي ، کاهش رابري ارز در ارتباط با تعهدات بیمهافزایش نرخ ب
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اي هاي انتقال ریسک تعهدات بیمهگیري هر چه بیشتر از امکانات و ظرفیتگران به بهرهو نیز رویکرد غالب بیمه
کشور ، بیشترین تاثیر را در افزایش حجم هاي غیراصولی رایج در بازار بیمهپذیري از رقابتبا هدف کاهش آسیب

.بیمه این بخش داشته استهاي اتکایی غیراجباري و رشد میزان حقتقاضاي بازار براي پوشش
و 91اي و مبادالت بانکی در سال هاي بیمههاي اقتصادي و از آن جمله تحریمبا توجه به تشدید فشار تحریم

بیمه اتکایی غیراجباري بازار در سال مورد ت بازار بیمه کشور ، توزیع حقنیز تداوم شرایط رقابتی و دیگر تحوال
از این بخش ، از "گران خارجیبیمه"توضیح اینکه سهم . داري شده استگزارش دستخوش تغییرات معنی

هاي بیمه و بیمه کاهش یافت و میزان واگذاري به شرکت91درصد در سال 9/12به 90درصد در سال 1/28
درصد 1/22مابقی . افزایش پیدا کرده است91درصد در سال 65به 90درصد در سال 4/51یی بازار از اتکا

. اي تحت پوشش قرار گرفته استنیز با تدابیر ویژه91اتکایی غیراجباري بازار در سال 
مستقیم در سرزمین شایان ذکر است عالوه بر بیمه مرکزي ، بیمه ایران و دو شرکت بیمه اتکایی ، ده شرکت بیمه 

جالب توجه اینکه . اندداراي مجوز قبولی اتکایی بوده91و 90هاي اصلی و یک شرکت نیز در منطقه آزاد در سال
محاباي هاي بیمه مستقیم داراي مجوز قبولی اتکایی و همچنین اشتیاق بیبه دلیل افزایش تعداد شرکت

اي در عرصه با یکدیگر ، سهم بازار بازیگران اصلی و حرفههاي مذکور نسبت به قبولی و واگذاري متقابلشرکت
اتکایی اشتغال دارند در سال هاي اتکایی به ویژه بیمه مرکزي ، بیمه ایران و دو شرکتی که انحصاراً به فعالیتبیمه
.نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است91

ده شرکت بیمه و بیمه اتکایی ، سهم بیمه مرکزي از هاي غیراجباري به بیمه مرکزي و چهاراز مجموع واگذاري
درصد 20/17به 85/19سهم بیمه ایران نیز از . کاهش یافته است91درصد در سال 25/28به 90درصد در سال 87/31

درصد تغییر 58/8درصد به 07/9درصد و سهم بیمه اتکایی ایرانیان از 83/6درصد به 94/7و بیمه اتکایی امین از 
. شود کمترین کاهش سهم مربوط است به بیمه اتکایی ایرانیانبه طوري که مالحظه می. فته استیا

میلیون ریال به رشد 208،246اي به میزان بیمهبا جذب درآمد حق30/9/91مالی منتهی به سالاین شرکت در 
بابت بعد از بیمه مرکزي و درصد نسبت به دوره ماقبل آن دست یافته است و از این 55اي در حدود بیمهحق

بیمه قبولی به میزان مالی مورد گزارش نیز با حجم حقسالدر . بیمه ایران در رتبه سوم بازار قرار گرفته است
. ماندمیلیون ریال جایگاه بیمه اتکایی ایرانیان در رتبه سوم بازار محفوظ می270،307

مستقیم براي قبولی اتکایی ، گر چه در شرایط مههاي بیافزایش سهم بازار و اشتهاي روز افزون شرکت
هاي اقتصادي سخت ، امري است مبارك لیکن بیم آن وجود دارد که نادیده گرفتن اصول و مبانی تحریم

اي این هاي حرفهمستقیم ، چارچوببازاربیمه هاي هاي بعضًا غیراصولی در اتکایی در سایه سنگین رقابت
ثار ماندگار چنین وضعیتی شرایط را براي همکاري هاي آینده بازار بیمه کشور با بخش از بازار را تضعیف و آ

بدیهی است این شرکت به نوبه خود در جهت پیشگیري از به وجود . المللی دشوار نمایدبازارهاي معتبر بین
ت به این باید نسباندرکاران بازار بیمه کشور میآمدن چنین وضعیتی تالش خواهد کرد ، لیکن تمامی دست

.اي خود عمل نمایندموضوع احساس مسئولیت و به وظایف حرفه
هاي بیمه به اشتباه به رسد اینکه چند سالی است از کاهش نرخاي که توجه به آن ضروري به نظر مینکته

ها ، شود و این معنا در غالب مصاحبهعنوان عنصر اصلی و شاخص رقابت عملی در بازار بیمه کشور یاد می
هاي بزرگ و اي کامالً مشهود است تا جایی که در مورد اغلب ریسکیکردها ، تصمیمات و مصوبات بیمهرو
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هاي گذشته و در بسیاري موارد ها به کمتر از یک چهارم نرخاي بازار ، سطح نرخمتوسط و تعهدات سنگین بیمه
هاي ست که حتی در بعضی رشتهجاي تعجب ا. هاي فنی قابل قبول کاهش یافته استحتی به زیر حداقل نرخ

ها با انگیزه تامین اي از قبیل شخص ثالث اتومبیل و درمان تکمیلی نیز رویکرد کاهش غیراصولی نرخزیانبار بیمه
تداوم این روند صنعت بیمه کشور را در . شودهاي بیمه مشاهده مینقدینگی در گردش ، از جانب برخی از شرکت

.خروج از آن به سادگی میسر نخواهد بودکند کهدور باطلی گرفتار می
گر براي اي ، رفته رفته به عدم تعادل مالی بیمهبیمه مکفی و متناسب با ریسک و تعهدات بیمهعدم دریافت حق

انجام تعهدات خود منجر خواهد شد و این امر موجب کاهش کیفیت خدمات به ویژه در زمینه رسیدگی به موقع و 
هایی که به تولید و اقتصاد کشور و روند عادي عالوه بر آسیبگردد که خت خسارات میتعیین منصفانه و پردا
اي را به دنبال گذاران و بروز اختالفات و دعاوي بیمهاعتمادي بیمهمسلماً نارضایتی و بیکند زندگی مردم وارد می

، ذهنی و عینی سنگینی را به اي به مراجع قضایی نیز لطمات تبلیغاتی کشیده شدن دعاوي بیمه. خواهد داشت
اي ها و اشاعه فرهنگ بیمهسازد و با هدف بسیار مهم توسعه فعالیتت صنعت بیمه کشور وارد میحیثیگران و بیمه

هایی از االسف باید اذعان داشت که آثار آشکار و پنهان این دور باطل به تدریج در بخشمع. باشدنیز در تضاد می
.باشداندیشی و اتخاذ تدابیر اصولی و موثر میخورد که نیازمند چارهم میبازار بیمه کشور به چش

بایست در این بازتعریف مسلماً می. اي امري ضروري استهاي بیمهرسد باز تعریف رقابت در فعالیتاکنون به نظر می
نامه ، طراحی و عرضه رسانی صادقانه قبل از صدور بیمهبراي عناصر کیفی از قبیل ارائه مشاوره فنی و اطالع

اي به قیمت عادله و به ویژه کیفیت هاي بیمهاي متناسب با تقاضاي اقشار گوناگون متقاضی پوششمحصوالت بیمه
.نامه خصوصاً  پرداخت به موقع و منصفانه خسارات ، جایگاه و اهمیت خاصی قائل شدخدمات پس از فروش بیمه

روي صنعت بیمه کشور ، این امید وجود هاي مهم و جدي پیشچالشهاي وبا وجود موارد پیش گفته و نگرانی
اي که در دارد که با تحوالت صورت گرفته اخیر در بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و انسجام و تحرك فزاینده

گانه و نهادهاي حاکمیتی مشاهده با قواي سهگران ایران به ویژه در تعامل موجودیت و عملکرد سندیکاي بیمه
تحوالتی که صنعت بیمه را به عملکرد . شود ، در آینده نه چندان دور شاهد تحوالت مثبتی در بازار بیمه باشیممی

هاي بازرگانی و در عین حال پایبندي به وظایف و رسالت داري تخصصی بیمهاي بر پایه اصول و موازین بنگاهحرفه
.سوق دهدو حمایت موثر از جامعه بیمه گذاران ت بیمه در قبال رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور ذاتی صنع

گیري اقدامات اصالحی ضروري براي بهبود شرایط و مدیران شرکت با تالش براي ایفاي نقش موثر در شکل
کان راهبرد حفظ و فضاي کسب و کار در صنعت بیمه کشور ، ضمن پایش تحوالت بازار مصمم هستند کما

اي را دنبال و با تاکید بر حفظ کیفیت و دیگر نهادهاي بیمههاي بیمهتوسعه روابط و مناسبات همکاري با شرکت
یابی به اهداف اي و مالحظات فنی و کارشناسی در انتخاب ریسک ، در جهت دستو رعایت موازین حرفه

.ز بازار اتکایی داخلی و ارتقاي جایگاه شرکت تالش نمایندمناسب امتوازن و بینی شده براي جذب پرتفوي پیش
امید است اکنون که قاطبه مدیران نظارتی و اجرایی صنعت بیمه در بیمه مرکزي ، سندیکاي بیمه گران و 

درد آشنا بوده و بر عملکرد و رفتار حرفه اي تاکید دارند ، با درك صحیح مبتنی بر مدیرانی شرکتهاي بیمه 
ها و موقعیت و شرایط خطیر صنعت بیمه ، بتوان صنعت بیمه کشور را با سربلندي از دوره گذار چالشواقعیات از

اي مدیران تعامل ، مشارکت فعال مدیران صنعت و پایبندي به اصول و ضوابط حرفه. سخت کنونی عبور داد
.آیدیاتی به شمار میهاي بیمه ، شرط الزم براي تحقق این امر مهم و حاجرایی و مسئوالن ارشد شرکت
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1391جایگاه شرکت در بازار بیمه در سال 
باشد ،می1391سال عملکرد شرکتهاي بیمه در هاي مالی منتشر شده که مربوط به بر اساس آخرین صورت

بیمه اتکایی قبولی ریال از بازار داخل کشور حقارد میلی2426مبلغ موسسات بیمه کشور در سال مذکور جمعاً
بیمه قبولی و جدول زیر حجم حق. دهدافزایش نشان می% 64که نسبت به سال گدشته اند داشته) اجباري غیر (

: دهد ومین دوره فعالیت شرکت نشان میسسهم هر یک از موسسات بیمه فعال در بازار اتکایی کشور را در 

)غیر اجباري (قبولی اتکایی داخلی 

شرکت 
1391سال 1390سال 

رشد
تغییر

سهم  سهم میلیون ریال سهم میلیون ریال 

%3,61-%45%685،38028,25%472،38631,87بیمه مرکزي 

%2,65-%42%417،21317,20%294،23419,85بیمه ایران

%0,48-%55%208،2468,58%134،4359,07بیمه اتکایی ایرانیان 

%1,10-%44%197،5268,14%136،9929,24بیمه ملت

%1,03%89%184،4457,60%97،4026,57بیمه آسیا

%1,11-%41%165،7086,83%117،6977,94بیمه اتکایی امین 

%3,11%325%122،8745,07%28،9411,95بیمه دانا

%0,01-%63%119،7444,94%73،3774,95بیمه البرز

%1,32%133%107،6634,44%46،1753,11بیمه پارسیان

%0,93%134%74،9323,09%32،0182,16بیمه پاسارگاد

%1,93%613%60،6342,50%8،5000,57بیمه ایران معین

%0,80%198%42،9601,77%14،4130,97بیمه معلم
%0,11-%43%18،9560,78%13،2840,90بیمه سینا

%0,34%210%17،5930,73%5،6750,38فرینآبیمه کار

%0,38-%71-%2،0070,08%6،9110,47بیمه سامان

%0,00%64%2،425،881100,00%1،482،440100,00جمع 

ها در جدول فوق بیانگر این مطلب است که در مقایسه سهم بازار شرکتبه طوري که قبال نیز اشاره شد ، 
در مجموع دهندفقط بیمه اتکایی انجام میشرکتی کهبیمه مرکزي و دو بازار به طور کلی سهم1391سال 

گران مستقیم از بازار بیمه اتکایی در مجموع به همین میزان درصد کاهش یافته و در مقابل سهم بیمه2/5
بیمه اتکایی ایرانیان در سال . باشدهاي متقابل میها به واگذاريدلیل این امر گرایش شرکت. افزایش یافته است
بیمه قبولی بعد از بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران در جایگاه سوم قرار گرفته ز نظر حجم حقسوم فعالیت خود ا

.نیز جایگاه شرکت در رتبه سوم بازار اتکایی محفوظ بماند1392پیش بینی می شود در سال .است
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هاي بیمه اتکاییعالیتف

اتکایییقبول) الف

هاي بیمه عمومی بازار بیمه کشور و تقاضاي شرکتدر دوره مورد گزارش با در نظر گرفتن وضعیت 
هاي فنی و حفظ کیفیت پرتفوي نسبت به قبول رعایت جنبهضمن شرکت ، هاي اتکایی پوششبراي
. هاي بیمه مستقیم و اتکایی بازار گسترش داده استهاي اتکایی اقدام نموده و همکاري خود را با شرکتبیمه

میلیارد ریال شده است14/276اي معادل بیمهرتفوي مناسبی با حجم حقحاصل این تالش منجر به تولید پ
شده بیمه اتکایی قبولی به حساب درآمد دوره منظور میلیارد ریال بعنوان حق30/270از این مقدار مبلغ که

دره بیمه صااز حقمیلیارد ریال 83/5مبلغ .درصد رشد داشته است30دوره قبل حدود است که در مقایسه با
.منظور شده استآینده هاي بیمه سالمربوط به تعهدات بلند مدت بوده که به حساب حق

:دهد را نشان می1392و 1391هاي هاي اتکایی قبولی در سالجدول زیر ترکیب پرتفوي بیمه

هاي اتکایی قبولی دورهبیمهترکیب حق

)کوتاه مدت و بلند مدت ( 

رشته بیمه اتکایی

13921391

درصدمیلیون ریالدرصدمیلیون ریال

%47،88321,48%86،50631,33سوزيآتش

%34،43215,45%30،13510,91باربري

%12،6835,69%10،7043,88بدنه کشتی و باربري

%23،46110,53%12،1064,38هواپیما

%10،3584,65%14،8685,38درمان

%21،1139,47%31،41111,37مهندسی

%62،66528,12%76،43527,68نفت و انرژي

%10،2744,61%13،9755,06سایر رشته ها

%222،869100%276،140100جمع 

شرکت ، قبولی بیمه هاي درصدي کل حق24بیمه دوره و رشد درصدي درآمد حق30علیرغم رشد 
در طول دوره نسبت به سال قبل کاهش داشته هاي باربري ، بدنه کشتی و هواپیمادر رشتهقبولیبیمه حق

هاي هوایی کشور در اواخر در رشته هواپیما این است که یکی از ناوگانقبولیبیمه کاهش حقدلیل . است
مالی سالپس از آن بعدي تمدیدبود کهماهه بیمه شده 14دوره مورد گزارش به صورت ازمالی قبلسال
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. میلیارد ریال بوده است12بیمه ناوگان مذکور حدود م شرکت از حقسه. مورد گزارش صورت گرفته است
و تغییر نوع قرارداد برخی هاي باربري و کشتی از افزایش سهم نگهداري در رشتهقبولی بیمه کاهش حق

.    ها ناشی شده استهاي بیمه مستقیم همچنین افزایش میزان اتکایی متقابل بین این شرکتشرکت
المللی از اعمال هاي معتبر بیناي و نگرانی شرکتهاي بانکی و بیمهار و تشدید تحریمنظر به استمر

اي و بازارهاي معتبر منطقههاي شرکت با همکاريمناسب و توسعه يهاي تعیین شده ، کماکان امکان برقراراتزمجا
از بازارهاي مذکور را به زمان مناسب هاي اتکایی خودالمللی فراهم نشده و به این دلیل شرکت برنامه قبول بیمهبین

ها ، و سست شدن بنیان تحریم5+1هاي مقدماتی انجام شده با گروه با توجه به توافق. در آینده موکول نموده است
المللی شامل تبادل ریسک و جذب هاي بینهاي خود براي همکاريشرکت برنامه، فراهم شدن شرایط بابه مرور و 

اي البته با توجه به جایگاه اقتصادي و منطقه. نیز در حد امکان به مرحله اجرا در خواهد آوردسرمایه خارجی را 
در مدت . المللی بیمه فراوان استهاي بینزمینه همکاري، جمهوري اسالمی ایران و بازار بالفعل و بالقوه بیمه کشور 

با المللی برقراري مجدد ارتباطات بینبراي از عالقه عالیم و آثار مختلفی از ابر، کوتاهی که از توافق ژنو سپري شده 
و حضور در خارجی در دسترس و بالقوهبا حفظ و برقراري ارتباط با بازارهاي شرکت . ظاهر شده استبازار بیمه کشور
براي معرفیو آتی هاي موجود هاي کاري از فرصتالمللی همچنین مالقاتاي و بینها و مجامع منطقهبرخی همایش

.نماید میگیري ها بهرههمکاريتداومو خودو تقویت جایگاه 

مبالغ به میلیون ریال

اخذ پوشش اتکایی )ب
شرکت و نگهداري هاي مازاد بر ظرفیت ریسکذ پوشش اتکایی مناسب براي خبا توجه به اصول و مبانی فنی و ضرورت ا

هاي اتکایی از بدو تاسیس نسبت به کسب پوشش، بیمههايفراهم شدن شرایط پاسخگویی به نیازهاي اتکایی شرکت
اساس ترکیبی از تا دوره قبل برهاي اولیه فعالیت شرکت وها براي سالاین پوشش. استشدهاقدام مورد نیاز شرکت 

ادامه که مایل به خارجی معتبر گران اتکایی قراردادهاي نسبی و مازاد خسارت طراحی شده بود که بخش عمده آن به بیمه
مبادالت در هامحدودیتتشدید ها و تحریمدر دوره مورد گزارش تداوم. همکاري با بازار بیمه کشور بودند واگذار شده بود
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هاي خارجی اي موجب شد تا همکاري مجموعه بازار بیمه کشور با شرکتهاي منطقهکاهش همکاري برخی طرفمالی و 
هسته اولیه موفق به تشکیل در حالی که و اتکایی خود نیازهاي در نظر گرفتن و شرایط بازارتوجه به شرکت با . کاهش یابد

بر اساس پوشش مازاد خسارتتصمیم گرفت تا قرارداد اتکایی واگذاري خود را صرفًا،شده استخود از بازار داخلیپرتفوي 
به اداخل واگذار نماید و بخشی از آن رراهبري بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران طراحی و بخش عمده آن را به بازاربه 

هاي قبل منعقد شده البته قراردادهاي مشارکتی که در سال. د واگذار کندبودناي که مایل به ادامه همکاري گران منطقهبیمه
.هاي مربوط معتبر خواهد بودهاي صادره در سالریسکتا پایان دوره اعتبار است کماکان 

ن با آهاي قبولی و واگذاري اتکایی در دوره مورد گزارش و مقایسه در بخشخالصه عملکرد مالی شرکت
:مالی قبل در جدول زیر آورده شده است سال

هاي اتکاییعملکرد بیمه

شـــــــــرح
30/9/9130/9/92

افزایش
میلیون ریالمیلیون ریال

%208،246270،30729,80بیمه اتکایی قبولی دورهحق
%222،869276،14023,90بیمه اتکایی قبولیجمع حق

71,79%36،00761،857بیمه اتکایی واگذاريحق

%1,23-38،17637،707کل خسارت پرداختی
%11,42-3،8603،419گران اتکاییخسارت دریافتی از بیمه

%183،849260،46741,67حق بیمه عاید شده 
%40،91498،978141,92خسارت ایجاد شده

%15,75%38,00%22,25ضریب خسارت 

%48،23566،29537,44هاي بیمه واگذارندهکارمزد پرداختی به شرکت
%23,82-8،2386،276گران اتکاییکارمزد دریافتی از بیمه

%103،662179،12772,80)سهم نگهداري(ذخایر فنی 
%22,35-86،58267،231فعالیت بیمه اي سود ناخالص 

ها در شرایطی به صورت ارزي و افزایش دامنه و سقف پوششمجدداتکاییقرار دادتوضیح اینکه تحصیل 
که نرخ برابري ارز در دوره مورد گزارش با افزایش شدید مواجه بوده ، موجب شده است تا علیرغم کاهش 

.  ددل ریالی آن افزایش یابمعا، بیمه واگذاري مبلغ ارزي حق
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هاي سرمایه گذاريفعالیت

مروري براقتصاد جهان 
درصد برآورد 3میالدي2013ترین گزارش خود رشد اقتصادي جهان را در سال المللی پول در تازهصندوق بین
الم شده درصد اع7/7براي چین درصد و4/0منطقه یورو منفی درصد ،9/1این رشد براي آمریکا. کرده است

به لحاظ بهبود شرایط میالدي عمدتًا2015و2014هاي رود رشد اقتصاد جهانی در سالانتظار می. است
پایین بودن سطح تقاضاي وجود نگرانی ازمختصري افزایش یابد و با، اقتصادي در کشورهاي توسعه یافته 

به منجرسوي اقتصادهاي پیشرفتهازاتقاض، افزایش بازارهاي نوظهور و کشورهاي در حال توسعهداخلی در 
اقتصاد جهان به ترتیب با رشد2015و 2014هاي رود در سالبر این اساس انتظار می. این بازارها شودرشد در

درصد و8/2ها آمریکا با در این سالپیش بینی می شود . وضعیت بهتري را تجربه نماید، درصدي 9/3و7/3
اقتصاد چین در مرحله گذر . دباشدرصد رشد مواجه 4/1درصد و1خروج از بحران با درصد و منطقه یورو با 3

.درصدي را تجربه خواهد کرد3/7درصدي و5/7رشد گذاري به سمت مصرف قرار داشته واز سرمایه
هایی نظیر کنند از طریق اتخاذ سیاست، ژاپن و حوزه یورو در حالی که تالش میهاي مرکزي آمریکابانک

، ، به رشد اقتصادي شتاب بیشتري ببخشندهاي خرید اوراق قرضهرساندن نرخ بهره به نزدیکی صفر و برنامه
نده هاي کاهریسکلیکن ممکن است.شان مواجه خواهند بودبا نرخ تورم کمتري نسبت به اهداف تعیین شده

اقتصادهاي پابرجا باشد و دروظهورناقتصادهاي شامل نوسانات موجود در بازارهاي مالی نرخ رشد اقتصادي ،
هاي ها را بر روي دوش دولتپیشرفته نرخ بسیار پایین تورم به خصوص در حوزه یورو سنگینی واقعی بدهی

که ) خدماتوکاال(رشد حجم تجارت جهانیبر اساس گزارش صندوق بین المللی پول ، . اروپایی افزایش دهد
میالدي به ترتیب 2015و 2014هايدرصد بوده است در سال7/2برابر 2013و 2012در هر دو سال 

.شودبینی میپیشدرصد2/5درصد و5/4

مروري بر اقتصاد ایران
هاي عمده اقتصادي کشور با شاخص1391درسالجمهوري اسالمی ایران براساس گزارش بانک مرکزي 

توان از جمله دالیلی دانست که در ایجاد یالمللی را مهاي نفتی و مالی بینتحریم. شرایط نامناسبی مواجه بود
91مدهاي وصولی ارزي و رشد سریع نرخ ارز در طول سالآکاهش قابل مالحظه در. انداین شرایط موثر بوده

.متکی به نفت کشور گردیددر اقتصاد شرایط اقتصادي ها و شاخصموجب تضعیف 

1390 1391 شرح
3% 8/5-% )نفتبا(رشدتولیدناخالص داخلی

5/21% 5/30% نرخ تورم

4/19% 29% رشد نقدینگی
13،568 26،059 )ریال(در بازار آزاد نرخ متوسط دالر
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،درصد 2تا1منفی 1392ایران را براي سال نرخ رشد اقتصادي ، المللی پول در آخرین گزارش خودصندوق بین
هبود شرایط ب1393این گزارش براي سال . ه استرددرصد برآورد ک3/15و بیکاري رادرصد 25تا 20را تورم 

بدون لحاظ کردن (درصدي20تا 15درصدي ، تورم 2تا 1روج از رکود همراه با رشد اقتصادي اقتصادي و خ
صادرات . بینی نموده استپیشرا درصدي 15نرخ بیکاري و)فاز دوم هدفمندسازي یارانه هااثرات اجراي 

در شود بینی میپیشدرصد مواجه بوده است لیکن 5/4سال قبل با کاهش نسبت به2013ایران در سال 
.همراه باشددرصدي 13/0با رشد 2014سال

وضعیت بازار سرمایه 
زمان تهیه این گزارش تحت تاثیر عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک از مالی تاسالبازار سرمایه از ابتداي 

92و اوایل 91بعد از عوامل منفی تاثیرگذار دراواخر سال. بوده استدار رشد قابل مالحظه توام با نوسان برخور
کاهش ارزش پول ملی که مانع مالی ونفتی وهايهاي منطقه خاورمیانه ، افزایش تحریماز جمله تشدید تنش

در هاي سریع رشد مناسب بازار سرمایه شده بود ، عوامل مثبتی همچون آغاز فعالیت دولت یازدهم و رایزنی
اي ، اعالم در خصوص موضوع هستهتوافقات اولیه المللی و نهایتًاجهت کاهش تنش در روابط بین

طال و رکود نسبی واي و کاهش شدید سوداگري در بازارهاي ارزسازي نرخ ارز با محوریت نرخ مبادلهیکسان
.بازار مسکن موجب جهش قابل مالحظه بازار سرمایه شد

درصدي را تجربه 19با شیب مالیمی رشد 92ماهص کل بورس که از ابتداي سال مالی تا خردادبر این اساس شاخ
ها وکاهش تحریمیالملل، پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوري و انتظار بهبود روابط بینکرده بود 

درصد103با رشدي معادل92ذراي به خود گرفت و با حرکتی جهشی از اوایل خردادماه تا پایان آشتاب فزاینده
از رقم نیز در نتیجه رشد شتابان شاخص کل و ورود سهام جدید ،ارزش بازار بورس. واحد را ثبت کرد86،957رقم 

92آذر30هزار میلیارد ریال در4،258سابقه درصد رشد به رقم بی161با ،91ماه آذر30هزار میلیارد ریال در 1،629
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، ضمن جبران اثرات ناشی از تورم و درصد بازده اسمی 143اخص کل بورس در این مدت با ثبت ش. افزایش یافت
. قرار گرفت) WFE(هابراي سومین سال پیاپی در صدر اعضاي فدراسیون جهانی بورساهش ارزش ریال ک

.میلیاردریال بوده است3،576حجم معامالت روزانه بورس درطول دوره مذکور بطورمتوسط 
وتصویب نرخ خوراك گازي 93نبال رشد سریع بازار وتاثیر عواملی همانند ارایه الیحه بودجه سالبه د

درصدي براي 30سنت و بهره مالکانه15و معادلهاي قبلی نرخبرابر 5هاي پتروشیمی به میزان شرکت
ل باکاهش ن تهیه این گزارش شاخص کماه جاري تا زماغیره از ابتداي ديهاي سنگ آهنی وشرکت

. واحد رسیده است79،152درصدي به رقم 9

گذاري هاي شرکتسرمایه
گذاري منابع مالی شرکت شامل گران اتکایی از محل عایدات سرمایههاي بیمه به ویژه بیمهبخش عمده سود شرکت

هاي بیمه در یی شرکتادر واقع در شرایط رقابتی این درجه کار. شودفنی حاصل میحقوق صاحبان سهام و ذخایر
بر این . کندگري مزیت رقابتی ایجاد میهاي بیمهدر عرصه فعالیتتگذاري است که براي شرکهاي سرمایهفعالیت

اي ، اساس براي ایجاد ارزش افزوده ، تقویت بنیان مالی و افزایش سطح توانگري شرکت درایفاي تعهدات بیمه
شورایعالی بیمه در مصوب سطح مناسبی از ریسک در چارچوب مقررات گیري از منابع مالی توام با تحملحداکثر بهره

هاي شرکت و بررسی بازارهاي گوناگون به دو با توجه به برنامههاگذاريسرمایه. توجه مدیران شرکت قرار داردصدر
، سهم رمایهبدلیل انتظار از رشد بازار سگزارشدر سال مالی مورد . یابدبخش بلند مدت و کوتاه مدت تخصیص می

% 5سهام و % 26درصد افزایش یافته  است که شامل 31درصد به19هاي شرکت در این بخش از سرمایه گذاري
.باشد که سودآوري مناسبی را درپی داشته استابزارهاي مالی و پولی می
:ددهنشان می30/09/92مالی منتهی بهسالهاي شرکت را در پایان گذاريجدول زیر ترکیب سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

نوع سرمایه گذاري
1392/09/301391/09/30

ارزش روزدرصدبهاي تمام شدهارزش روزدرصدبهاي تمام شده
741،500%704،000741،50038%704،00036هاي بانکی ریالیسپرده
113،961%300،775113،9616%300،77516هاي بانکی ارزيسپرده

298،491%1،125،821239،94512%512،95827هاي بورسیسهام شرکت
102،327%236،037102،3275%236،03712هاي غیر بورسیسهام شرکت

139،623%104،194139،6237%99،5385پولیابزارهاي مالی و
83،011%83،0114زمین

1،395،902%2،553،8381،337،356100%1،936،319100جمع کل

پذیر غیر بورسی هاي سرمایه، بهاي تمام شده شرکتژهویمبتنی بر ارزش هاي مالی نکه بر اساس صورتایتوضیح 
میلیون ریال و جمع بهاي تمام شده 237،056ژه براي شرکت چکاد توانگري برابربه جهت اعمال روش ارزش وی

.میلیون ریال می باشد1،937،338ل ها معادگذاريسرمایه
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مالی قبل سالنسبت به درصدي 45از رشد مالی مورد گزارش سالهاي شرکت در پایانگذاريبهاي تمام شده سرمایه
هاي پذیرفته شده در هاي شرکت تنها در بخش سهام شرکتگذاريشایان ذکر است که سرمایه.برخوردار بوده است
میلیارد ریال نسبت به بهاي تمام شده برخوردار 613ش روز در تاریخ ترازنامه از اضافه ارزشی به مبلغ بورس بر اساس ارز

در پایان هاي بورسی گذاريبا احتساب ارزش جاري سرمایهصرفًاي شرکت ،هاگذاريسرمایهمجموع ارزش روز . است
. دهددرصد افزایش نشان می83دوره قبل حدود باشد که نسبت به میلیارد ریال می2،554مبلغ دوره مورد گزارش 

درصدي شرکت در تاسیس شرکت چکاد 34هاي غیر بورسی شامل مشارکت گذاري در بخش شرکتافزایش سرمایه
.باشدمیلیارد ریال می345توانگري با سرمایه 

یک باب ساختمان در سال مالی مورد گزارش، ها با هدف کاهش ریسک گذاريسازي سرمایهراستاي متنوعدر
واقع در خیابان آفریقا خیابان و مسکونی تجاري و اداري مختلط مترمربع در بافت 615کلنگی با زمینی به مساحت 

. میلیاردریال خریداري شده است83سایه به ارزش 
و بازدهی در بازار سرمایه ، شرکت حضورکل گزارش همگام با رشد قابل مالحظه شاخص مالی موردسالدر

توسط یهاي بورسفروش سهام شرکتمجموع خرید وطی این دوره . فعالی در این بازار داشته استپررنگ و
ارزشی افزایش میلیاردریال و 200ریال بوده که منجر به کسب سودي برابر با میلیارد1،947شرکت معادل

.ده استشریال در این بخش میلیارد555معادل
:دهدبخش نشان میبه تفکیک هرگذاري شرکت رارمایهجدول زیر ترکیب درآمدهاي س

مبالغ به میلیون ریال

درصد 91/09/30درصد 92/09/30شرح درآمد سرمایه گذاري

%54،59723%200،11248فرابورسیهاي  بورسی وسهام شرکت

%164،78569%167،98340سپرده هاي بانکی

%73،0861%30،150هاسایر شرکت

%16،1307%17،6664مالیابزارهاي پولی و

%238،598100%415،911100گذاري هاجمع درآمد سرمایه

-58،000-555،000)فقط بورسی(ها گذاريافزایش ارزش جاري سرمایه

-296،598-970،911ها طی دوره گذاريجمع عایدات اقتصادي سرمایه
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به که در آن سرمایه گذاري در شرکت چکاد توانگريبر مبناي ارزش ویژههاي مالی ر اساس صورتنکه بایتوضیح 
میلیون ریال و 31،170مبلغها در بخش سایر شرکتدرآمد سرمایه گذاري شناسایی شده است روش ارزش ویژه 

میلیون 1020به در جدول فوق مبلغ که با مبالغ مشاباشد میلیون ریال می416،931ها معادل گذاريسرمایهدرآمدجمع 
. تفاوت داردریال

مالی سالدرصد افزایش نسبت به 75مالی مورد گزارش باسالگذاري شرکت در مجموع درآمدهاي سرمایه
درصد در 23گذاري دربازارسرمایه از حاصل از سرمایهسهم درآمد. ریال شده استمیلیارد417قبل ، معادل

.مالی مورد گزارش افزایش یافته استسالدر % 48مالی قبل به سال
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هاي عمومیفعالیت
احداث ساختمان شرکت)الف

و مطلوب با هدف برخورداري از ساختمانی با طراحی شرکتهمانگونه که در گزارش دوره قبل بیان شد ، 
براي تخریب را کی مل، گیري از ارزش افزوده حاصل از احداث ساختمان مناسب و همچنین بهرهاداري فضاي 

آغاز شده 15/11/1390تاریخ عملیات احداث ساختمان شرکت که از . نمودو احداث ساختمان شرکت خریداري 
متر مربع با کاربري 2،782که در ابتدا ساختمانکل زیر بناي . مورد گزارش نیز ادامه یافتدر طول دورهبود

ساختمان هم . متر مربع افزایش یافت3،174نیاز به مسکونی بود در مرحله تبدیل به کاربري اداري حسب 
ساختمان مورد نیاز تاسیسات تامین برق . اکنون از لحاظ پیشرفت فیزیکی در آستانه تحویل موقت قرار دارد

ه جمستلزم اخذ موافقت و احداث پست اختصاصی بود که تشریفات اداري آن با تاخیر بیش از حد انتظار موا
از قبیل توسعه زیر بنا ، ضرورت تامین برق مورد نیاز و برخی مشکالت اجرایی ، متاسفانه به دالیلی .شده است

تا قبل از پایان سالشود ساختمانبینی میپیش. بینی شده اولیه تکمیل نشده استساختمان در زمان پیش
.گیردبرداري قرار جاري تکمیل و تحویل موقت شود و از اوایل سال آینده مورد تجهیز و بهره
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سرمایه انسانیترکیب) ب

:باشد میترکیب سرمایه انسانی شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر،با توجه به نوع و ماهیت عملیات 

شرح
جمعتحصیالت

30/9/9230/9/91فوق لیسانسلیسانسفوق دیپلم 

 3 3 1 2 -اعضاي موظف هیات مدیره

 11 12 6 4 2کارکنان

 14 15 7 6 2مجموع 

.نمایداستفاده می)سپاريبرون(به صورت خدمات شرکتی همکاردوعالوه بر سرمایه انسانی به شرح فوق شرکت از خدمات 

معامالت شرکت) ج

انجام معامالت اوراق بهادار ثبت شده دایر بر الزام قانون برنامه پنجم توسعه 99ماده "ب"با توجه به بند 
به عنوان "ذاتکاي"نام شرکت با نماد ها و بازارهاي داراي مجوز از بورس ، در بورسصرفاًدر سازمان بورس 

. هاي بازار پایه فرابورس درج شده استدر فهرست نرخ24/12/1390پنجاه و ششمین نماد معامالتی در تاریخ 
. ازار پایه فرابورس معامله و ثبت شدسهم از سهام شرکت در ب4،785،275تعداد مالی مورد گزارش سالر د

از محل سود دوره مورد شرکت از سرمایه اسمی سهامدرصد باقی مانده تعهد صاحبان5/15با عنایت به اینکه 
اقدامات الزم براي پذیرش نمادبالفاصله بعد از ثبت پرداخت کامل سرمایه ، ،شدو تامین خواهد تادیه گزارش 

هاي مالیاتی مربوط و افزایش درجه نقدشوندگی براي برخورداري از معافیتیا بورس شرکت در بازار فرابورس 
.گرفتانجام خواهد سهام 
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الصه عملکرد و وضعیت مالیخ

عـــمـلکـــرد

عنــــوان
91/9/3092/9/30

افزایش
میلیون ریالمیلیون ریال

%225،399286،96727ايدرآمد هاي بیمه

%238،599415،91174هاگذاريهدرآمد سرمای

%472،422702،87849جمع درآمدها

%166،304272،36164)اي اي و غیر بیمهبیمه(ها جمع هزینه

%306،118430،51741سود خالص قبل از کسر مالیات

%289،559427،18648سود خالص بعد از کسر مالیات

-97،015-اندوخته تسعیر ارز 

صـه وضعیـت مــالــی خـال

عنــــوان
91/9/3092/9/30

افزایش
میلیون ریالمیلیون ریال

%1،337،3571،936،31945هاگذاريجمع سرمایه

%121،671200،53565جمع ذخایر فنی 

%1،059،1501،297،07522سرمایه پرداخت شده

%1،606،8262،253,48140هاجمع دارایی

%200،516322,97045هاجمع بدهی

%1،406،3101،930,51140جمع حقوق صاحبان سهام
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اطـالعـات مــالــی هــر ســهــم

شـــــرح

سال مالی منتهی بهسال مالی منتهی به

91/9/3092/9/30

1،535،000،0001،535،000،000تعداد سهام

690845)الری(مبلغ پرداخت شده هر سهم 

188,64278,30)ریال)    (EPS(عایدي  هر سهم 

323,4367,38ریال –) میانگین موزون (EPSسود پایه هر سهم 

32,3436,73درصد –) میانگین موزون (EPSسود پایه هر سهم 

27,3432,93درصد-نسبت عایدي هر سهم به آخرین مبلغ پرداخت شده

155155)ریال )  (DPS( سود نقدي هر سهم  

و برنامهمقایسه عملکرد

عــنــوان

عملکردبرنامه

پوشش میلیون ریالمیلیون ریال

%778246723186,39اينتیجه عملیات بیمه

%300،000415،911138,64ها گذاريدرآمد سرمایه

%361،024430،517119,25سود خالص قبل از کسر مالیات

%341،818427،186124,97بعد از کسر مالیاتسود خالص 

) EPS(و عملکرد عایدي هرسهمبینی یشپ

:دهد مالی آینده را نشان میسالمالی مورد گزارش و سالبینی و عملکرد عایدي هر سهم براي جدول زیر پیش

عنوان

بینیپیشعملکردبرنامه 

سال مالی منتهی 
92/9/30به

سال مالی منتهی 
92/9/30هب

سال مالی منتهی 
93/9/30به

30,136,732درصد) میانگین موزون (EPSسود پایه هر سهم 

222,7278,3270)ریال(سود خالص هر سهم 

26,332,927درصد-نسبت عایدي هر سهم به مبلغ پرداخت شده



گزارش هیات مدیره
30/9/1392نتهی بهبراي سال مالی م

٢٦

هاي آینده هاي کمی و برنامههدف

بیمه اتکایی صادره به مبلغ کایی قراردادي و اختیاري براي تولید حقهاي اتتداوم افزایش میزان قبولی·
30/9/93میلیارد ریال در سال مالی منتهی به 345مبلغ بیمه اتکایی دفتري بهرد ریال و حقلیایم373

هاي بیمه داخلی براي بهبود شرایط همکاري با بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و شرکتگسترش·
و توسعه بازار اتکایی کشور بازار بیمه 

شرکت  ریسک پذیري ظرفیتهاي اتکایی در دسترس براي ارتقاي ترین پوششمناسبتحصیل ·
وابط عالیق و رداراي اتکاییگرانحفظ ارتباط با بیمهاي به منظور حضور در مجامع حرفه اي منطقه·

کشور بازار بیمه داخلی تجاري با 
فنی مشاوره ش موثرتر در ارتقاي مدیریت ریسک صنعت بیمه با ارائه خدمات تحکیم جایگاه شرکت و ایفاي نق·
سود حاصل از به ها براي دستیابیگذاريسازي ترکیب و افزایش پرتفوي سرمایهبهینه·

فعالیتسال پنجمین میلیارد ریال در 450به مبلغي شرکت هاگذاريسرمایه
تقسیم سود از محلمیلیارد ریال1،535مبلغ ریال بهیلیارد م1،297افزایش سرمایه پرداخت شده شرکت از مبلغ ·
)هر ده سهم یک سهم جایزه(اي افزایش سرمایه ده درصدي از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه·
جذب نیروهاي انسانی متخصص مورد نیاز   توسعه سرمایه انسانی شرکت از طریق آموزش و·
افزار جامع عملیات بیمه اتکایی نرمهاي ابلیتبرداري و توسعه وارتقاي قبهره·
ساختمان اداري شرکت برداري از بهرهو تجهیز ·

پیشنهادها براي تصویب

30/9/1392هاي مالی شرکت براي سال مالی منتهی به تصویب صورت·
ون میلی42،720ه حساب اندوخته قانونی و مبلغ بسالریال از سود خالص میلیون 21،360تخصیص مبلغ ·

مصوب شوراي عالی بیمه 61نامه شماره آیین3و2اي به استناد مواد ریال به حساب اندوخته سرمایه
میلیون ریال به عنوان سود نقدي سهام به سهامداران 237،925تخصیص مبلغ ·
30/9/1393تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضاي غیر موظف هیات مدیره براي سال مالی منتهی به ·
الزحمه بازرس تفویض اختیار تعیین و پرداخت حقالبدل و علیاصلی وقانونی بازرسحسابرس و انتخاب ·

به هیات مدیره
انتخاب اعضاي هیات مدیره·
هاي شرکتتعیین دو روزنامه کثیراالنتشار دنیاي اقتصاد و اطالعات جهت درج اطالعیه·


