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سهامداران ارجمند 

با عرض سالم و خیر مقدم ؛ 

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

شركت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1396 را به شرح زیر به استحضار می رساند:

مقدمه  

در سایه لطف و عنایت خداوند منان هشتمین دوره مالی شركت بیمه اتكایی ایرانیان در تاریخ 1396/09/30 به پایان رسید. شركت در این هشت دوره با بهره گیری 

 از حمایتهای ارزشمند سهامداران محترم و تقویت مستمر توانمندی های مالی و فنی خود اهداف و برنامه های خود را برای عرضه مناسب و با كیفیت خدمات 

بیمه اتكایی پیگیری و جایگاه مناسبی را در دو بازار بیمه و  سرمایه کشور کسب نموده است. فعالیت ها و اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف شرکت در سال 

مالی منتهی به 1396/09/30 نیز تداوم رشد و ارتقای موقعیت شركت در صنعت بیمه و بازار سرمایه را در پی داشته است كه حاصل آن به شرح گزارش حاضر به 

استحضار می رسد:

تاریخچه
 

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

10320202522 در اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. پروانه فعالیت شركت برای انجام عملیات بیمه اتكایی در كلیه رشته های 

بیمه ای در تاریخ 1388/12/25 توسط بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران صادر و اولین قرارداد اتكایی قبولی شركت در تاریخ 1388/12/26 منعقد شده است. 

سهام شرکت اولین بار در تاریخ 1390/12/24 در بازار پایه توافقی معامله شد . در پی تادیه کامل مبلغ اسمی سهام از سوی سهامداران و احراز سایر شرایط، 

شركت از تاریخ 1393/08/21 در بازار فرا بورس پذیرفته شد و معامالت سهام شرکت از تاریخ 1393/10/24 در بازار اول فرابورس انجام می شود. 

سرمایه و تركیب سهامداران 

سرمایة ثبت شده شرکت در ابتدای دوره مورد گزارش مبلغ 2،010،850 میلیون ریال بود . با حمایت قریب به اتفاق سهامداران محترم  افزایش سرمایه شرکت از 

مبلغ مذکور به مبلغ 2،500،000 میلیون ریال عمدتا از محل مطالبات سهامداران تامین شد و در دوره مورد گزارش  ) تاریخ 1395/12/20( نزد اداره ثبت شرکتها و 

موسسات تجاری به ثبت رسید.

گزارش هیات مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام 

برای عملكرد سال مالی منتهی به 1396/09/30
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سرمایه پرداخت شده - هزار ریالتعداد سهامتاریخ ثبت

1388/12/221،535،000،000767،500،000

1390/04/211،535،000،000867،275،000

1391/08/161،535،000،0001،059،150،000

1392/04/251،535،000،0001،297،075،000

1393/04/251،535،000،0001،535،000،000

1394/04/142،010،850،0002،010،850،000

1395/12/212،500،000،0002،500،000،000

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

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

درصد سهامتعداد سهامسهامدارردیف

 9.77 % 244,299,671شرکت بانك سرمایه 1

8.25 %206,202,024شركت بیمه پاسارگاد 2

5.31 %132,665,479بانك پاسارگاد3

4.89 %122,149,836سرمایه گذاری پارس حافظ4

3.92 %98,097,489شركت گروه مالی سپهرصادرات5

3.91 %97,719,868تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد 6

3.91 %97,719,868موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان7

3.91 %97,719,868سام گروه8

3.91 %97,719,868سام الكترونیك9

3.91 %97,719,868بازرگانی همقدم10

3.63 %90,702,141شركت توسعه ومدیریت سرمایه صبا11

3.19 %79,730,351شركت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد12

2.93 %73,289,901بیمه دانا13

2.93 %73,289,901بیمه معلم14

2.32 %58,000,000شرکت بیمه البرز 15

33.32 %832,973,867سایر سهامداران حقیقی و حقوقی 16

 100 %2,500,000,000                   جمع 

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1396
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هیات مدیره و مدیر عامل
 

براساس انتخابات انجام شده در مجمع عمومی عادی مورخ 1394/12/18 ، آخرین مدیران شركت به شرح زیر می باشند. در جلسه هیات مدیره نیز آقایان دكتر رسول 

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

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

بازرس قانونی

در مجمع عمومی عادی سال گذشته ، موسسه حسابـرسی رایمنـد و همكاران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شركت و موسسـه حسـابرسی ایـران مشـهود به 

عنوان بازرس علی البدل برای دوره مورد گزارش انتخاب شدند.

اعضای اصلی

رییس هیات مدیرهبانك سرمایه به نمایندگی دكتر رسول سعدی 1

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عاملسید محمد آسوده2

عضو هیات مدیرهمحمد میهن یار3

عضو هیات مدیرهحجت پوستین چی4

عضو هیات مدیرهشركت ارزش آفرینان پاسارگاد به نمایندگی دکتر مجتبی كباری 5

اعضای علی البدل

شركت سرمایه گذاری پارس حافظ1

شركت لیزینگ پاسارگاد 2

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شركت عبارت است از:

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

اسالمی ایران در محدوده ظرفیت و مقررات مربوط

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

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

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

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

مبادرت به انجام کلیه اقدامات و معامالت ضروری برای انجام موارد فوق. 6
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هدف های كلی و راهبردی 

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

اهداف کالن 

اهداف کالن شرکت عبارتند از:

1. ارزش آفرینی و کسب سود منطقی و پایدار  

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

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

از بیمه های اتکایی و سرمایه گذاری منابع مالی ایجاد خواهد شد و ارزش آفرینی شرکت در" سود ساالنه " و "ارزش افزوده سهام" تجلی می یابد. 

2. ایفای مسئولیت ملی و اجتماعی  

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

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

اهداف راهبردی

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

کسب سهم مناسب از بازار بیمه اتکایی داخلی
مشارکت موثر در افزایش ظرفیت بیمه ای و میزان نگهداری بازار داخلی

مطرح شدن در بازارهای بیمه نوظهور منطقه ای به عنوان یک شرکت بیمه اتکایی معتبر
برقراری ارتباط مفید و موثر با بازارهای بین المللی بیمه و بیمه اتکایی

سرمایه گذاری بهینه منابع مالی  

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

چشم انداز

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

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1396
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بازار بیمه اتكایی جهانی در یك نگاه 

کل حق بیمه جهان در دو بخش بیمه های زندگی و غیرزندگی در سال 2016 معادل 4،732 میلیارد دالر آمریکا بوده که نسبت به سال قبل از رشد اسمی معادل 2/9 

درصد و رشد واقعی معادل 3/1 درصد برخوردار بوده است. رشد واقعی حق بیمه های تولیدی جهان در سال 2015 معادل 3/8 درصد بود که کاهش رشد در سال 2016 

عمدتًا از کاهش رشد بازارهای پیشرفته ناشی شده است. سهم بیمه های زندگی و غیرزندگی از کل حق بیمه سال 2016 به ترتیب 55/3 درصد و 44/7 درصد بوده 

است. جدول زیر رشد واقعی حق بیمه های جهان در سال 2016 را به تفکیک بازارهای پیشرفته و نوظهور نشان می دهد. 

رشد واقعی حق بیمه جهانی در سال 2016

کلغیرزندگیزندگیبازار 

0/7  %2/3  %0/5  %بازارهای پیشرفته 

14  %9/6  %17  %بازارهای نوظهور 

3/1  %3/7  %2/5  %کل 

بازارهای نوظهور در سال 2016 حدود 17 % رشد داشت که  بیمه زندگی در  حق 

حدود دو برابر رشد متوسط بلند مدت می باشد. رشد قابل توجه در هر دو بخش 

بیمه های زندگی و غیرزندگی در بازارهای نوظهور عمدتًا ناشی از رشد واقعی 25 

درصدی در حق بیمه های کشور چین بوده است. در این سال رشد واقعی حق 

بیمه های چین در بخش بیمه های زندگی 29 درصد و در بیمه های غیرزندگی 18 

درصد بوده است. در سال 2016 مجموع حق بیمه های اتكایی جهانی  حدود 230 

میلیارد دالر برآورد شده كه از این مبلغ نزدیك به 160 میلیارد دالر در بیمه های غیر 

زندگی و حدود 70 میلیارد دالر در بیمه های زندگی تولید شده است. وجود مازاد 

ظرفیت در بیمه گران اتکایی سنتی و گرایش بیشتر بازارهای مالی در تخصیص 

و کاهش  نرم  تداوم حالت  آمیز موجب  فاجعه  بهادار خطرات  اوراق  به  سرمایه 

نرخ ها در بازارهای اتکایی شده است. این امر موجب شده است تا علیرغم رشد 

بازارهای بیمه های مستقیم به شرح فوق بازار بیمه اتکایی غیر زندگی از رشدی 

برخوردار نباشد. رشد واقعی بازار بیمه های اتکایی زندگی در سال 2016 حدود 

2.5 درصد بوده است. حدود 65 درصد بیمه های اتکایی زندگی در سطح جهان 

مربوط به بیمه های زندگی کشورهای آمریکا ، کانادا و بریتانیا می باشد. شرکتهای 

واگذارنده در بازارهای نوظهور بیمه حدود 26 درصد تقاضای بیمه اتکایی غیر زندگی 

و 14/5 درصد تقاضای بیمه های اتکایی زندگی در سال 2016 را ایجاد نموده اند.

در رده بندی جهانی سال 2016 شرکت های بیمه اتکایی سوئیس ری ، مونیخ ری  

و هانورری به ترتیب با 35/6 میلیارد دالر ، 33/2 میلیارد دالر و 17/2 میلیارد 

دالر حق بیمه ناخالص در رده اول تا سوم قرار دارند . در این سال سوئیس ری 
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با یک پله صعود از رقیب سنتی خود مونیخ ری پیشی گرفته و جایگاه اول را به 

خود اختصاص داده است . شرکت اتکایی اسکور فرانسه  جایگاه چهارم خود را 

حفظ کرده و شرکت آمریکایی برکشایر که در سال 2015 در رده ششم قرار داشت 

به جایگاه پنجم صعود کرده است و در مقابل سندیکاهای لویدز لندن از رده پنجم 

به ششم نزول کرده است . از قاره آسیا شرکت  بیمه اتکایی چین جایگاه هشتم 

خود را حفظ کرده و شرکت اتکایی کره جنوبی با یک پله صعود به جایگاه دهم و 

جی آی سی هند با دو پله صعود به جایگاه دوازدهم دست یافته اند . حق بیمه 

اتکایی ناخالص این سه شرکت آسیایی در سال 2016 به ترتیب معادل 7/9 ، 5/6 

و 5/2 میلیارد دالر بوده است . بیمه اتکایی قطر که در سال 2014 برای اولین بار 

رده پنجاهم جهانی را کسب کرده و در سال 2015 به رده 35 صعود کرده بود در 

سال 2016نیز با حدود 1/2 میلیارد دالر حق بیمه ناخالص کماکان رده  سی و پنجم 

را حفظ کرده است.

در سال 2016 در جهان  327 حادثه فاجعه آمیز رخ داده که  191 مورد آن از نوع 

حوادث طبیعی بوده است. 136 مورد دیگر از حوادث فاجعه آمیز با منشاء انسانی 

بوده است . در سال 2016 تعداد 10898 نفر در اثر حوادث فاجعه آمیز جان خود را 

ازدست دادند یا ناپدید شدند. تعداد قربانیان در این سال به مراتب کمتر از سال 

2015 و یکی از کمترین تعدادی است که برای یک سال ثبت شده است .  حدود 

7000 نفر از قربانیان در حوادث طبیعی مانند طوفان و سیل وزلزله جان خود را از 

دست دادند.از جمله 734 نفر در طوفان دریایی ماتیو در آمریکا و دریای کارائیب 

و 673 نفر در زلزله  اکووادور همچنین 358 نفر در حادثه واژگونی قایق مهاجران 

در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند. در این سال سه حادثه فاجعه بار در 

کشورمان از نظر تعداد قربانی در زمره حوادث فاجعه آمیز جهانی قرار گرفته ا ست 

. حوادث برف و بوران در 21 استان کشور در دیماه 1394 با 84 مصدوم و سیل 

گلستان در شهریور 1395با چهار قربانی و 2000 بی خانمان و  برخورد دو قطار در 

سمنان با 49 نفر کشته و 103 نفر مصدوم در آذر 1395 سه حادثه ای هستند که در 

زمره حوادث فاجعه بار جهانی سال 2016 ثبت شده اند. آتش سوزی پتروشیمی 

بندر امام نیز حادثه ایست که از نظر میزان خسارت بیمه شده در ردیف خسارتهای 

فاجعه آمیز جهانی قرار گرفته است. نشریه سیگما که از سوی مرکز تحقیقات 

محسوب  آمیز  فاجعه  را  حوادثی  شود  می  تهیه  سوئیس  اتکایی  بیمه   شرکت 

می کند که خسارت آن از حدهای تعیین شده در جدول زیر بیشتر باشد:

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1396
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حداقل میزان خسارتنوع حادثهخسارت

خسارتهای بیمه شده
19/9 میلیون دالرحوادث دریایی

39/8 میلیون دالرحوادث هوایی

49/5 میلیون دالرسایر حوادث

99/0 میلیون دالرو یا کل خسارت اقتصادی

و یا خسارتهای جانی و بی خانمان شدن
20 نفرفوت یا ناپدید شدن

50 نفرمجروح شدن

2000 نفربی خانمان شدن

کل خسارتهای اقتصادی حوادث فاجعه آمیز با افزایش درخورتوجهی از مبلغ 92 میلیارد 

دالر در سال 2015 به 175 میلیارد دالر در سال 2016 رسید که بعد از سال 2011 بیشترین 

مبلغ می باشد . در حالی که در چهار سال ماقبل میزان خسارتهای اقتصادی به میزان 

در خورتوجهی کمتر از میانگین تعدیل شده بر اساس تورم ده ساله آن بود در سال 

2016 میزان این خسارتها با میانگین مذکور برابر شد . همانند چهار سال ماقبل قاره آسیا 

بیشترین خسارت اقتصادی ناشی از حوادث فاجعه آمیز را متحمل شد . زلزله جزیره 

کیوشو ژاپن خسارت اقتصادی بین 25 تا 30 میلیارد دالر را برجای گذاشت .  

کل خسارتهای بیمه شده این نوع حوادث در سال 2016 حدود 54  میلیارد دالر برآورد 

شده که کمتر از یک سوم خسارتهای اقتصادی این سال است و با میانگین ساالنه 

تعدیل شده بر اساس تورم ده ساله آن که حدود 53  میلیارد دالر است تقریبا برابری 

می نماید . مبلغ 46 میلیارد دالر از خسارتهای بیمه شده سال 2016 ناشی از بالیای 

طبیعی بوده که 18 میلیارد دالر بیش از مبلغ سال قبل آن است . مبلغ خسارتهای فاجعه 

آمیز با منشاء انسانی با دو میلیارد دالر کاهش نسبت  به سال قبل به حدود  8 میلیارد 

دالر بالغ شده است. 

15



چکیده  آمار  حوادث فاجعه آمیزی که در سال 2016 رخ داده در جدول زیر ارائه شده است :

حوادث فاجعه آمیز سال 2016

منطقه
میزان خسارت )میلیارد دالر(قربانیحادثه

پوشش بیمه ای
بیمه ایاقتصادینفر تعداد

51 %66100559.530.4 آمریکای شمالی

22 %2210096.41.4 آمریکای التین و کارائیب

48 % 51150915.57.5 اروپا

57 %44176131.7 آفریقا

11 %1285309838.8 آسیا

53 %7526.43.4 اقیانوسیه / استرالیا

92530.80.5 سایر

31 %32710898174.653.7جمع 2016

28 %45.9 1916884166خطرات طبیعی

87 %97.8 1364014خطرات انسانی

40 %3532635991.736.7جمع 2015

32 %33612777109.934.7جمع 2014 

 17553  میانگین ده ساله تعدیل شده با تورم 

   60000 میانگین از سال 1990
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مجموع خسارتهای فاجعه آمیز ناشی از بالیای طبیعی در سال 2016 حدود 0/06 درصد تولید ناخالص جهانی و 2/9 درصد حق بیمه مستقیم اموال جهانی  است که 

حدود میانگین ده ساله آن است. 

افزایش میزان خسارت های فاجعه آمیز بیمه شده موجب شده است تا ضریب مرکب بازار بیمه اتکایی از میزان 90/2 درصد در سال 2015 به 95/3 درصد در سال 2016 

افزایش یابد . هرچند این میزان ضریب مرکب هنوز نتیجه عملیات بیمه گران را در محدوده رضایتبخش نگه می دارد ولی همانطور که در نمودار زیر مالحظه می شود 

در دوره سالهای 2011 تا 2016 و بعد از سال 2011 که دارای ضریب مرکب 109 درصدی بوده است سال 2016 دارای باالترین ضریب مرکب بوده است. به همین دلیل 

بازده حقوق صاحبان سهام و بازده کل درآمد بیمه گران اتکایی به ترتیب از 9/5 درصد و 8/9 درصد در سال 2015 به 8/2 درصد و 7/4 درصد در سال 2016 کاهش 

یافته است. علیرغم این کاهش می توان گفت صنعت بیمه اتکایی در دوره پنج ساله بعد از 2011 از نتیجه عملیات مطلوبی برخوردار بوده است که کمترین بازده آن در 

این دوره مربوط به سال 2016 بوده است.

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

درآمد حق بیمه در سال های 2011 تا 2016  نشان می دهد:

جدول زیر بازده حقوق صاحبان سهام  و بازده کل درآمد و نسبت حق بیمه صادره خالص به حقوق صاحبان سهام را در بازار بیمه های اتکایی غیرزندگی جهان بین 

سالهای 2011 تا 2016 نشان می دهد:

نسبت هزینه

ضریب خسارت
2015 20162013 201420122011
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8.209.5011.6013.0012.401.90بازده حقوق صاحبان سهام )درصد(

7.408.9010.3010.709.501.60بازده کل درآمد )درصد(

68.3069.4068.2075.3069.8072.70نسبت حق بیمه صادره خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد( 
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تحلیلی بر وضعیت و تحوالت بازار بیمه کشور  
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همچون سنوات 
گذشته هیات 
مدیره شرکت 
سعی دارد در این 
بخش از گزارش، 
تصویری اجمالی 
از ساختار، وضعیت 
عمومی،  چالش ها، 
فرصت ها و تحوالت 
بازار بیمه کشور طی دوره 
مورد گزارش را به مجمع 
عمومی صاحبان سهام 
تقدیم نماید.



ساختار صنعت بیمه  

صنعت بیمه کشور طی دهه 1382 تا 1392 هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر 

محتوایی تغییرات و تحوالت چشمگیر و شتابانی را تجربه کرد و از چهار شرکت 

بیمه دولتی در سال 1381 به ساختاری با یک شرکت بیمه دولتی، 24 شرکت 

بیمه غیردولتی و خصوصی، 2 شرکت بیمه اتکایی و 2 موسسه P&I )باشگاه ویژه 

حمایت از مالکان شناورهای دریایی( در سال 1392 تحول یافت.

و موسسات  ها  تعداد شرکت  تسامح  و  تساهل  با  بعضًا همراه  و   رشد شتابان 

بیمه ای و برخی تصمیمات شتاب زده و از آن جمله برهم زدن ساز و کار نظارت 

تعرفه ای قبل از برقراری نظام کارآمدی برای اعمال نظارت موثر مالی و مشکالت 

بر  را  بیمه  نهاد حاکمیتی صنعت  ناظر و  ، مقامات  و چالش های متعاقب آن 

 آن داشت تا با دقت و حساسیت بیشتری درخواست های مربوط به تاسیس 

شرکت های بیمه جدید را مورد بررسی قرار دهند. در نتیجه ساختار کالن صنعت بیمه 

در سال های 93 و 94 بدون تغییر باقی ماند لیکن در خالل سال 95 سه شرکت 

بیمه موفق به اخذ پروانه فعالیت شدند. شرکت های بیمه تجارت نو ، حکمت صبا 

برای فعالیت در تمامی رشته ها و شرکت بیمه خاورمیانه به عنوان اولین شرکت بیمه 

تخصصی در رشته بیمه های زندگی و مستمری در طول سال 95 به صنعت بیمه 

کشور ملحق شدند.

بدین ترتیب ساختار کالن صنعت بیمه کشور در پایان سال 95 مرکب بوده است از:

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در جایگاه نهاد حاکمیتی و مسئول نظارت و 

هدایت صنعت بیمه کشور ، بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی به مثابه بازوی 

اجرایی و ابزار عاملیت دولت در تنظیم بازار بیمه های بازرگانی ، 2 شرکت بیمه اتکایی، 

2 موسسه P&I و 27 شرکت بیمه مستقیم غیردولتی و خصوصی که از این تعداد 4 

شرکت در مناطق آزاد و ویژه و 23 شرکت در کل کشور فعال هستند.
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با وجود برخی تحوالت و اقدامات مثبت صورت گرفته در جهت کاهش معضالت 

و به سامان آوردن امور و فعالیت های بیمه ای در چند ساله اخیر، هنوز نگرانی 

نهادهای  اقدامات موثرتر  برنامه ریزی، تالش و  باقی است که  و چالش هایی 

حاکمیتی و دیگر نقش آفرینان تاثیرگذار صنعت بیمه را طلب می کند. سهم باالی 

رشته های زیان آور در ترکیب و ساختار پرتفوی بیمه ای بازار ، عدم جدیت برخی 

بیمه گران در پایبندی به اصول و مبانی حرفه ای برغم قرار گرفتن عملکرد بیمه 

ای بازار در حاشیه زیان و وقوع خسارت های سنگین و بی سابقه ظرف یکی دو 

سال اخیر ، کم توجهی به "مدیریت ریسک" در مرحله صدور و " کیفیت خدمات 

بیمه ای" در مرحله خدمات پس از فروش و به ویژه رسیدگی به خسارات، تداوم 

رقابت های ناسالم و غیراصولی البته با شیب نسبی مالیم تر، عدم شفافیت الزم 

در صورت های مالی و تحلیل عملکرد موسسات بیمه ای ، عدم توفیق کافی در 

طراحی و اجرای شیوه های نظارت پیش نگر و اعمال سیاست های موثر در تنظیم 

و هدایت بازار بیمه، تزلزل در ثبات مدیریت در پاره ای از بخش های حاکمیتی، 

دولتی و خصوصی صنعت بیمه ، عدم وجود انسجام و هماهنگی الزم در پیگیری 

اهداف و تقویت جایگاه و نقش آفرینی موثر سندیکای بیمه گران، حجم باالی 

بیمه  میزان حق  با  مقایسه  در  بیمه  و موسسات  ها  ای شرکت  بیمه  مطالبات 

صادره آنها، سطح پایین نسبت توانگری در تعداد قابل مالحظه ای از شرکت ها 

و موسسات بیمه ای، عدم توسعه و اجرای موثر مبانی حاکمیت شرکتی و ... از 

جمله نگرانی ها و چالش هایی است که صنعت بیمه با آن مواجه و در پی کاهش 

و رفع آنها است.

در مقابل تحوالت و اقدامات اصالحی مثبتی نیز انجام پذیرفته و یا در دست انجام 

است که می تواند نویدبخش آینده بهتری برای صنعت بیمه کشور باشد. تصویب 

قانون دائمی بیمه شخص ثالث بعد از یک دوره طوالنی پیگیری و ممارست و 

اجرای آزمایشی 6 ساله و در برگرفتن نظرات و سلیقه ها و اهداف گوناگون مبادی 

تاثیرگذار و نهایتًا اجرایی شدن آن از خرداد سال 95 و به ویژه تاسیس قانونی 

مهم پایه گذاری شده درآن در مورد ساز و کار تعیین تعرفه حق بیمه های سالیانه 

و واگذاری قانونی مرجعیت تصویب آن به شورای عالی بیمه ، اهتمام جدی تر 

مرجع نظارت تخصصی صنعت بیمه نسبت به تدوین و یا اصالح ضوابط و مقررات 

و آیین نامه ها با رویکرد جلب مشارکت و همفکری نخبگان و مسئوالن اجرایی 

بیمه  بازار  بهتر  و هدایت هر چه  تنظیم  و  تر  موثر  نظارت  با هدف  بیمه  صنعت 

کشور ، طرح موارد حائز اهمیتی از قبیل لزوم رعایت استانداردهای شفافیت در 

گزارشگری مالی، اطمینان از کفایت ذخایر فنی در صورت های مالی ، توجه بیشتر 

به مبانی و معیارهای عملی حاکمیت شرکتی، تقویت نهادهای تخصصی و بنیان 

های حرفه ای صنعت بیمه، ایجاد زمینه مساعد برای فعال کردن ظرفیت های 

بالقوه توسعه بازار به ویژه در بخش بیمه های زندگی، تاکید بر رقابت در کیفیت 

خدمات حرفه ای خصوصًا در زمینه مدیریت ریسک، به عوض رقابت ناسالم و ... 

و پیگیری پیاده سازی و تحقق آنها ، از جمله اقدامات و تحوالت مثبتی است که 

طی دوره مورد گزارش در صنعت بیمه کشور جریان یافته است.

با وجود تداوم شرایط دشوار و روند نامناسب عملکرد حرفه ای بخش های عمده 

ای از بازار بیمه کشور طی سال های اخیر، امید و انتظار دارد با پیگیری مجدانه 

اصالح امور، رفع چالش ها و بهره گیری مطلوب از ظرفیت ها و فرصت های پیش 

رو، آینده روشن تری را در صنعت بیمه بازرگانی کشور شاهد باشیم.



عالوه بر ساختار کالن صنعت بیمه ، توجه به تحوالت و تغییرات صورت گرفته در 

زیرساختارها و به ویژه تغییرات معنی داری که در بافت و ترکیب و ابعاد شبکه 

فروش صنعت بیمه در خالل سال های اخیر رخ داده، ضروری و حائز اهمیت است. 

در بازه زمانی پنج ساله 91 لغایت 1395 تعداد شرکت های بیمه فعال از 27 شرکت 

به 32 شرکت افزایش یافته است ، طی همین دوره تعداد نمایندگی های فعال 

شرکت های بیمه با 79/5 درصد رشد از مجموع 22860 نمایندگی فعال در سال 91 

به 41034 نمایندگی فعال در پایان سال 95 افزایش یافته است. توضیح اینکه قید 

"فعال" در مورد نمایندگی های بیمه از سال 93 به کار برده شده لیکن بررسی گزارش 

های رسمی آماری حاکی از این است که آمار تعداد نمایندگی ها در سال های 93 

و قبل از آن بر مبنای مجوزهای صادره و در واقع در بر گیرنده نمایندگی های فعال و 

غیرفعال بوده است. براین اساس در سال های 91 و 92 و 93 به ترتیب 34/4 درصد 

و 25/3 درصد 16/5 درصد از مجموعه نمایندگی های دارای پروانه فعالیت، غیرفعال 

بوده اند! که در جای خود محل تعمق است. جالب توجه و حائز اهمیت راهبردی آنکه 

تعداد نمایندگی های فعال عمومی )جنرال( شرکت ها با 44/9 درصد رشد از 21،411 

نمایندگی عمومی در سال 91 به 31،023 نمایندگی در پایان سال 95 افزایش پیدا 

کرده اند و حال آنکه تعداد نمایندگی های فعال تخصصی بیمه های زندگی با 590/9 

درصد رشد از 1،449 نمایندگی تخصصی در سال 91 به 10،011 نمایندگی در پایان 

 سال 95 افزایش یافته که تحولی بسیار مهم ، سازنده ، راهبردی و مبارک محسوب 

می شود زیرا به نظر می رسد راه نجات صنعت بیمه بازرگانی کشور و شکوفائی 

ظرفیت های بالقوه و احیاء مجدد عزت و توانمندی این صنعت از مسیر توسعه برنامه 

ریزی شده فعالیت حرفه ای در بیمه های زندگی ، عبور می کند که در بخش دیگری 

از گزارش بدان خواهیم پرداخت.

در بازه زمانی مورد نظر ، تعداد کارگزاران فعال بیمه نیز با 117/7 درصد افزایش از 294 

کارگزار در سال 91 به 640 کارگزار در پایان سال 95 افزایش یافته.
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برغم افزایش تعداد شرکت های بیمه و رشد 113 درصدی حجم حق بیمه بازار از 

سال 91 تا سال 95، روند کاهشی تعداد کارکنان شرکت های بیمه از 19،109 نفر در 

سال 93 به 18،910 نفر در سال 94 و 18،751 نفر در پایان سال 95 ، حاکی از رویکرد 

شرکت های بیمه در جهت برون سپاری بازاریابی و عرضه بخش هایی از خدمات 

بیمه ای خود و در نتیجه وابستگی بیشتر به شبکه فروش نمایندگی ها و کارگزاران 

بیمه می باشد.

گرچه چنین راهبردی به خودی خود مثبت و قابل دفاع به نظر می رسد ، لیکن نیاز به 

برنامه ریزی سنجیده و تعریف و تدارک زیرساخت ها و آموزش و هدات و حمایت 

و نظارت موثر بر کم و کیف فعالیت شبکه های فروش دارد. غفلت از این مهم عالوه 

بر آنکه نقصان و ضعف بزرگی در مدیریت و ساماندهی امور و فعالیت های بیمه ای 

از سوی مبادی نظارتی و مدیریتی در سطوح مختلف حاکمیتی و عملیاتی محسوب 

می شود، می تواند مشکالت و عواقب ناگواری برای شرکت هایی که از آن غفلت 

 ورزیده اند به دنبال داشته باشد ، کما اینکه صنعت بیمه کشور در گذشته شاهد 

و  با مشکالت  بیش  و  کم  نیز  حاضر  حال  در  و  بوده  این دست  از  هایی   نمونه 

چالش هایی از این بابت مواجه می باشد.

در بیان اهمیت این موضوع همین بس که 76/2 درصد از پرتفوی 280 هزار میلیارد 

ریالی صنعت بیمه در سال 95 از طریق 41،674 نمایندگی و کارگزاری بیمه و در قبال 

پرداخت مجموعًا 16/7 هزار میلیارد ریال کارمزد ، بازاریابی و یا تولید شده است. 

شایان ذکر اینکه با در نظر گرفتن ساختار توزیع نامتوازن کارمزد و برخی هزینه های 

ناگزیر مربوط به بازاریابی و جذب بیمه گذاران بزرگ ! با اطمینان می توان ادعا نمود 

که تعداد کثیری از نمایندگان حقیقی و حقوقی آنقدر درآمد کارمزد ندارند که حتی قادر 

به تامین هزینه های جاری دفتر نمایندگی خود باشند. تعداد قابل مالحظه نمایندگی 

های غیرفعال به ویژه در اوایل دهه 1390 و روند و میزان ریزش و رویش آنها در 

سال های اخیر مؤید همن معناست. این امر چالش بسیار مهمی است که می تواند 

ضایعات سنگینی به دنبال داشته باشد و لذا تنظیم امور شبکه های فروش به نحوی 

که از حداکثر توان و استعدادهای آنان بهره برداری و متقابالً برای ایشان درآمدی 

مکفی جهت معیشت و اداره آبرومندانه دفاتر بیمه تامین شود ، حائز کمال اهمیت 

است که می باید مورد توجه فوری و جدی قرار گیرد.

بررسی عملکرد شرکت های بیمه در سال 95 حاکی از آن است که پرتفوی سالیانه 

آنها حداقل 22/2 درصد و حداکثر 97 درصد وابسته به شبکه نمایندگی ها و کارگزاران 

بیمه می باشد. متوسط این وابستگی در 28 شرکت بیمه مستقیم خصوصی و 

غیردولتی 78/3 درصد و در تنها بیمه دولتی 72/7 درصد بوده است. بدین ترتیب 

عمده فعالیت های صنعت بیمه و به عبارت دیگر حیثیت و به نوعی می توان گفت 

حیات و آبروی صنعت بیمه با نقش و جایگاه و عملکرد شبکه نمایندگان و کارگزاران 

بیمه گره خورده و لذا توجه بنیادی و بیش از پیش نسبت به ساماندهی و ارتقاء بهره 

وری این شبکه تاثیرگذار ضرورتی است حیاتی و اجتناب ناپذیر.

حجم و ترکیب پرتفوی بیمه ای بازار  

بازار بیمه کشور با تولید مجموع حق بیمه ای معادل 280 هزار میلیارد ریال در سال 

95 به رشدی در حد 22/6 درصد نسبت به سال 94 دست یافته است. دو رشته 

شخص ثالث اتومبیل و درمان تکمیلی که در حاشیه زیان قابل مالحظه ای قرار 

دارند مجموعًا سهمی معادل 62/4 درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه در سال مذکور 

را به خود اختصاص داده اند.

شخص ثالث اتومبیل با 39/1 درصد، درمان تکمیلی با 23/3 درصد ، عمر و زندگی 

با 13/5 درصد، بدنه اتومبیل با 5/3 درصد، مسئولیت با 4/8 درصد و آتش سوزی 

با 4/3 درصد بیشترین سهم را در پرتفوی بازار بیمه سال 95 داشته اند.

بیمه کشور  بازار  پرتفوی  در  زندگی  و  عمر  های  بیمه  افزایش سهم  روند  تداوم 

طی سال های اخیر ، از ویژگی های مثبت و در جهت بهبود ترکیب پرتفوی بازار 

محسوب می شود. این سهم از 10/8 درصد در سال 93 به 12/2 درصد در سال 94 

و 13/5 درصد در سال 95 افزایش یافته است.

به ترتیب شدت تاثیر، رشته های شخص ثالث اتومبیل ، عمر و زندگی ، حوادث 

و نفت و انرژی با نرخ های رشدی باالتر از معدل نرخ رشد بازار بیشترین تاثیر و 

نقش در رشد 22/6 درصدی مجموع حق بیمه بازار در سال 95 را از خود به جای 

گذاشته اند.

بازار بیمه کشور با 0/19 درصد سهم در تولید حق بیمه جهانی در سال 2016، از 

این بابت در رتبه چهل و دوم قرار گرفته است در حالی که تولید ناخالص داخلی 

کشور در سال مذکور با 12/5 درصد رشد ، جمهوری اسالمی ایران را در رتبه بیست 

بیمه کشور  بدان معناست که صنعت  این  و  داده  قرار  اقتصاد جهانی   و هشتم 

ظرفیت های بالقوه زیادی را در پیش رو دارد که می بایست به عوض پافشاری بر 

رقابت های ناسالم در محدوده پرتفوی کنونی بازار ، در پی شناسائی ، فعال سازی 

و بهره برداری از آنها باشد.

به رشته های  بازار در سال 95 سهمی در حدود 11 درصد  بیمه   از مجموع حق 

واحدی   0/8 با کاهش   94 سال  به  نسبت  داشته که  اختصاص  پذیر  اتکایی 

روبروست و این بدان معناست که میزان رشد حق بیمه رشته های اتکایی پذیر در 

سال 95 از متوسط رشد حق بیمه کل بازار کمتر بوده است.در بخش دیگری از این 

گزارش در این باره توضیحات بیشتری بیان خواهد شد.
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صنعت بیمه و رشته  " شخص ثالث "   

بیمه شخص ثالث اتومبیل با 39/1 درصد در سال 95 همچنان بیشترین سهم 

در مجموع حق بیمه بازار را به خود اختصاص داده است . این سهم در مقایسه 

آمار رسمی منتشره  براساس  بوده است.  با رشد 1/7 واحدی همراه  با سال 94 

ضریب خسارت این رشته از 104/4 درصد در سال 94 به 95/7 درصد در سال 95 

تقلیل یافته با اینحال با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و ضریب مرکب این رشته 

)Combined Ratio( و انحراف احتمالی ناشی از عدم کفایت ذخیره گیری در 

محاسبه ضریب خسارت آن، با اطمینان می توان گفت رشته بسیار مهم، حساس و 

کلیدی شخص ثالث هنور در حاشیه زیان قرار دارد.

امید است با تغییرات محتوایی و ظرفیت های قانونی نوین ایجاد شده در قانون 

دائمی بیمه اجباری شخص ثالث و به پشتوانه همت و تالش و جدیت مسئوالن امر 

در جایگاه ها و سطوح مختلف صنعت بیمه ، فعالیت در این رشته به تعادل اقتصادی 

قابل قبول برسد.

مهمترین ظرفیت و تاسیس حقوقی نوینی که در قانون مذکور ایجاد شده است، 

واگذاری اختیار تعیین و تصویب تعرفه سالیانه نرخ های حق بیمه شخص ثالث به 

شورای عالی بیمه است که می بایست در چارچوب ضوابط  مصوب هیات محترم 

دولت و به شیوه ای که متضمن حداقل سود عملیاتی قابل قبول در این رشته 

باشد، صورت پذیرد. بهره گیری اصولی و حساب شده از ظرفیت ارزشمند ایجاد شده 

مستلزم جامع نگری ، انسجام و برنامه ریزی سنجیده میان مدت در سطح صنعت 

بیمه تا مرحله تثبیت عملی اختیار قانونی واگذار شده به شورای عالی بیمه می باشد 

و غفلت و تعلل در تحقق این مهم مسلمًا خسران و ندامت به دنبال خواهد داشت.

بدیهی است به موازات بهره گیری از ظرفیت قانونی ایجاد شده ، بررسی زنجیره 

عرضه محصول و عملکرد این رشته فراگیر پنجاه ساله و آسیب شناسی گردش کار 

آن در حوزه های فروش و صدور بیمه نامه ، خدمات بعد از فروش و رسیدگی به 

خسارات ، تعامالت فی مابین شرکت ها و سازمان های بیمه ای با یکدیگر از یک 

سو و با سازمان ها و نهادهای غیر بیمه ای ذیربط از سوی دیگر ، با هدف ارتقاء 

کیفیت خدمات ، مدیریت ریسک ، کمک به تامین امنیت و منافع اجتماعی و نیز 

کنترل و کاهش قیمت تمام شده خدمات در این رشته ، ضرورتی اجتناب ناپذیر به 

شمار می رود.

توجه به این واقعیت که همه ساله بیش از نیمی از مجموع حق بیمه غیرزندگی بازار 

به بیمه های مرتبط با وسایط نقلیه موتوری مربوط می شود و نیز بیش از شانزده 

هزار فوتی و افزون بر سیصد و سی هزار مصدوم در اثر بیش از چهارصد و پنجاه هزار 

فقره تصادفات ثبت شده سالیانه به حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری مربوط 

می شود، اهمیت این بخش از فعالیت های بیمه ای و آثار اقتصادی – اجتماعی 

آنرا آشکارتر می سازد. 48 واحد از سهم بازار 86/5 درصدی حق بیمه بیمه های 

غیرزندگی در سال 95 مربوط به شخص ثالث و بدنه اتومبیل و حوادث راننده بوده 

است. با در نظر گرفتن آمار خودروهای فاقد پوشش بیمه ای به ویژه در رشته بدنه 

اتومبیل، می توان نتیجه گرفت که این بخش از فعالیت های بیمه هنوز از پتانسیل 

رشد باالیی افزون تر از استعداد رشد در سایر رشته های غیرزندگی برخوردار است 

 تا جایی که تاسیس شرکت های بیمه تخصصی بیمه های اتومبیل را توجیه پذیر 

می کند. امری که با توجه به ماهیت و ویژگی های متفاوت و خاص این حوزه از 

فعالیت های بیمه ای، می تواند با هماهنگی و جلب مشارکت مبادی تاثیرگذار در 

این بخش، گام مثبت و موثری در جهت مدیریت ریسک و ساماندهی این حوزه از 

فعالیت های بیمه بازرگانی و آثار و تبعات مثبت اقتصادی – اجتماعی ناشی از آن 

محسوب و احیانًا به دستیابی به نتایج و تعادل اقتصادی قابل قبول در آن منجر شود.

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1396
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صنعت بیمه و رشته  " درمان تکمیلی "   

بیمه درمان تکمیلی با 23/3 درصد سهم بازار در سال 95 ، از لحاظ 

میزان حجم حق بیمه بعد از شخص ثالث اتومبیل در رده دوم قرار 

گرفته است. ضریب خسارت این رشته نیز در حدی است که آنرا در 

حاشیه زیان قرار داده و شرکت های فعال در این رشته را بعضًا با 

مشکالتی مواجه ساخته است. ضریب خسارت این رشته پس از 

طی روند نزولی دوساله از 117 درصد در سال 92 به 91/4 درصد در 

سال 94، مجددًا با در پیش گرفتن روند صعودی به 94/3 درصد در 

سال 95 رسیده  است و این در حالیست که فضای عمومی عملکرد 

در این بخش حاکی از برآورده نشدن انتظارات بیمه شدگان، تنش 

در تعامل با مراکز درمانی و خدمات پزشکی و پاراکلینیکی، ریزش 

و لغو قراردادهای مراکز درمانی معتبر با شرکت های بیمه و اجمااًل 

وجود چالش ها و مشکالت خاص فراوان است.

در صورت تمایل صنعت بیمه به تداوم فعالیت در این حوزه، آسیب 

شناسی عملکرد گذشته، باز تعریف روابط همکاری با مراکز درمانی 

 ، پاراکلینیکی  و  پزشکی  مراکز خدمات  دیگر  و  پزشکان  و  معتبر 

باز طراحی پوشش های بیمه ای به نحوی که مرزبندی و فاصله 

مشخص تری میان پوشش های درمان تکمیلی و خدمات درمانی 

پایه ایجاد شود و شاید مهمتر از همه امکان دستیابی به خدمات 

و الحاق به شبکه اطالعات بهداشت و درمان کشور با هدف سرعت 

و دقت و صحت در خدمت رسانی ، از اهم ضرورت های اولیه به 

نظر می رسد.

مستلزم  نیز  رشته  این  در  قبول  قابل  نتایج  به   دستیابی 

برنامه ریزی، سازماندهی بازاریابی و فروش، طراحی مناسب 

و دقت الزم در تنظیم قراردادها، نظارت بر سالمت و اطمینان از 

کیفیت خدمات متناسب با ویژگی ها ، ظرایف و حساسیت های 

این حوزه از فعالیت های بیمه ای است. از آنجا که بخش اصلی 

چالش ها و مشکالت بیمه های درمان تکمیلی از عدم پرداخت 

به موقع حق بیمه از سوی بیمه گذاران بزرگ و عمدتًا دولتی ایجاد 

شده است لذا حصول اطمینان از وصول به موقع اقساط حق بیمه به 

ویژه در قراردادهایی که عده کثیری از بیمه شدگان را تحت پوشش 

قرار می دهد، نوشداروی درمان عمده چالش ها و مشکالتی است 

که این بخش از فعالیت های بیمه ای بدانها مبتال شده است!
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صنعت بیمه و " دیگر رشته های بیمه غیرزندگی "   

با وجود آنکه این بخش از فعالیت های بیمه ای یازده شاخه بیمه های آتش 

سوزی، باربری، حوادث، کشتی، هواپیما، مهندسی، پول، مسئولیت، اعتبار، نفت و 

انرژی و سایر انواع را در بر می گیرد لیکن در مجموع تنها 15/2 درصد از سهم بازار 

سال 95 را به خود اختصاص داده است. نکته در خور توجه و حائز اهمیت اینکه 

برغم محدودیت نسبی سهم بازار و حجم حق بیمه این بخش، تمامی تعهدات 

 ”High &Large Risks“ سنگین بیمه ای و به عبارت دیگر ریسک های باال و بزرگ

بیمه ای از قبیل هواپیما، نفت و انرژی، آتش سوزی صنعتی، مهندسی و کشتی 

در این گروه قرار دارند. این بدان معناست که این بخش از فعالیت های بیمه ای 

بازار با حساسیت و پیچیدگی های تخصصی باالئی روبروست که عدم شناخت و 

یا توجه در خور بدانها می تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد.

تحلیل و ارزیابی دقیق ریسک و تعیین نرخ و شرایط مناسب در مرحله قبول 

پوشش  اعتبار  مدت  طول  در  ریسک  موثر  مدیریت  و  نظارت  ای،  بیمه   تعهد 

بیمه ای و واگذاری تعهدات مازاد بر ظرفیت نگهداری فنی بیمه گر اصلی از طریق 

ساز و کارهای توزیع ریسک از قبیل بیمه اتکایی و یا بیمه مشترک، از ویژگی ها 

و ضرورت های حرفه ای حیاتی و اجتناب ناپذیر برای حسن اداره این بخش 

بازار محسوب می شود. ضرورت هایی که به نظر می رسد  از پرتفوی بیمه ای 

مع االسف در بسیاری از موارد و اغلب تحت تاثیر رقابت های ناسالم در سطح 

بازار داخلی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این کم توجهی به ویژه در امور و 

مراحل " ارزیابی ریسک و تعیین نرخ و شرایط مناسب" و "مدیریت موثر ریسک" 

محسوس تر است و لذا با عنایت به اینکه تمامی رشته های اتکایی پذیر در این 

بخش محدود از پرتفوی بیمه ای بازار قرار دارند ، در چنین شرایطی این امکان 

وجود دارد که مبادالت اتکایی بازار نیز با چالش ها و مشکالت کمی و کیفی مواجه 

شود و آثار نامطلوب آن بیمه گران اتکایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

مخاطرات سنگین، ویژگی ها و پیچیدگی های فنی این بخش حساس از پرتفوی 

بیمه ای بازار ایجاب می کند نظارت موثرتری بر گردش کار آن صورت پذیرد. روند 

تحوالت سال های اخیر در این بخش و به ویژه پس از حذف زود هنگام تعرفه 

های حق بیمه از بازار در سال 89 و همزمانی آن با کاهش سریع سطح روابط و 

تقریبًا قطع همکاری و مبادالت با بیمه گران اتکایی بازارهای معتبر جهانی در نتیجه 

تحریم های تحمیلی، به نظر می رسد آشفتگی و نابسامانی بی سابقه ای را در این 

بخش به دنبال داشته است.

تبلور رقابت در کاهش نرخ ها و بعضًا قبول شرایط تحمیلی بیمه گذاران بزرگ، 

مجاز بودن ورود تمامی بیمه گران به کلیه عرصه های فعالیت بیمه ای بدون در 

نظر گرفتن سطح صالحیت حرفه ای و تجربه کادرهای تخصصی، سابقه فعالیت، 

توانگری مالی و مجموع حقوق صاحبان سهام ، حجم و ترکیب پرتفوی بیمه ای، 

پایبندی آنها به اصول و مبانی فنی و حرفه ای و تمرکز اهتمام اغلب بیمه گران 

در به دست آوردن سهم بیشتری از پرتفوی موجود در بازار به عوض بهره گیری از 

ظرفیت های بالقوه ای که نوعًا در برنامه های جامع عملیاتی )Business Plan( خود 

هدف قرار داده و به هنگام اخذ پروانه فعالیت عنوان کرده اند، در کنار کمبودهای 

نظارتی کارآمد ، از عوامل موثر در شرایط نامساعد پدید آمده در این بخش مهم و 

حساس از فعالیت های بیمه ای بازار به شمار می آیند.

به فراموشی سپرده شدن "مدیریت ریسک"، درج شرایط تحمیلی بعضًا بی سابقه 

و غیراصولی در برخی بیمه نامه ها و قراردادهای مهم بیمه ای، تداوم روند کاهشی 

نرخ های حق بیمه و نادیده گرفتن نرخ های فنی به ناگزیر برای حفظ پرتفوی 

خود و یا با هدف جذب پرتفوی بیمه گران رقیب ، فضای غالب در این بخش از 

صنعت بیمه کشور است که در صورت تداوم و با توجه به اینکه بیش از 60 درصد 

کل پرتفوی بازار بیمه کشور نیز بطور سیستماتیک به لحاظ جنس پرتفوی طی 

سال های اخیر در حاشیه زیان قرار داشته است، آینده روشنی را نوید نخواهد داد.

از آنجا که محدوده فعالیت بیمه گران اتکایی در این بخش از پرتفوی بازار قرار 

دارد، تداوم وضعیت فعلی کار را برای بیمه گران اتکایی بازار نیز مشکل تر ساخته 

و در عمل مانع بهره گیری متناسب از توانگری و ظرفیت های مالی و حرفه ای 

ایشان شده است. در بخش دیگری از گزارش در این مورد مطالب بیشتری بیان 

خواهد شد.

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1396

24



صنعت بیمه و رشته  " عمر و زندگی "

گرچه بیمه های عمر و زندگی از سابقه بیش از هفتاد ساله ای در بازار بیمه کشور 

برخوردار است لیکن با مالحظه افت و خیز هایی که در طول این مدت داشته و با در 

نظر گرفتن ترکیب پرتفوی بازار داخلی و مقایسه آن با سهم این بخش در ساختار حق 

بیمه جهانی، باید گفت این رشته در صنعت بیمه کشور رشته ای جوان و نوپا محسوب 

می شود. رشته ای بالنده، مستعد، حیاتی و تاثیرگذار در رشد و توسعه، تعالی و 

ارتقاء جایگاه صنعت بیمه کشور در عرصه ارائه خدمات تخصصی و فعالیت های 

مالی، اعتباری و اقتصادی، تا جایی که می توان ادعا کرد بدون توفیق در فعال کردن 

ظرفیت های بالقوه در این بخش، دستیابی صنعت بیمه کشور به جایگاهی متناسب 

با ظرفیت های اقتصادی کشور در عرصه جهانی متصور نخواهد بود.

در حالی که سهم حق بیمه های عمر و زندگی در مجموع حق بیمه جهانی در سال 

2016 به بیش از 55 درصد بالغ شده، این سهم در بازار بیمه کشور با پشت سر 

گذاشتن روند رشد نسبتًا مالیمی در طول دهه گذشته، از حدود 6 درصد در سال 86 

به 13/5 درصد در سال 95 افزایش یافته است. خوشبختانه شتاب این رشد  در 

سال های اخیر و بعد از سال 91 چشمگیر تر و امیداور کننده تر بوده، به نحوی که این 

سهم از حدود 7/5 درصد در سال 91 به 13/5 درصد در سال 95 افزایش یافته است.

 باوجود آنکه برخالف عرف بازارهای پیشرفته و روش های معمول جهانی بخش 

عمده ای از خدماتی که ماهیتًا جزو این رشته محسوب می شوند ، خارج از حوزه 

در  اقتصاد کشور،  ساختار  بودن  دولتی  لحاظ  به  و  بازرگانی  های  بیمه   فعالیت 

سازمان ها و نهادهای عمومی دولتی و شبه دولتی و صندوق های بازنشستگی 

اختصاصی متمرکزند و جزو آمار فعالیت های بیمه ای کشور به حساب نمی آیند، 

معهذا هنوز می توان گفت سطح فعالیت صنعت بیمه و به تبع آن میزان تولید 

حق بیمه و ضریب نفوذ بیمه کشور ، در مقایسه با متوسط جهانی و ظرفیت های 

اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و فرهنگی کشور ، با عقب ماندگی قابل مالحظه ای 

روبروست. این عقب ماندگی در شاخه بیمه های عمر و زندگی محسوس تر است. 

به عبارت دیگر ظرفیت های بالقوه بیشتری در حوزه بیمه های عمر و زندگی وجود 

دارد که بالفعل شدن آنها می تواند تحوالت مثبت و دگرگونی چشمگیری را در صنعت 

بیمه کشور به دنبال داشته باشد.

چهار شرکت بیمه پاسارگاد، ایران، کارآفرین و سامان، طی سال های اخیر به توفیقات 

خوبی در بیمه های عمر و زندگی دست یافته اند و نقش موثری در رشد و پیشرفت 

این شاخه از فعالیت های بیمه از خود نشان داده اند. در این میان براساس آمارهای 

رسمی اعالم شده ، توفیقات بیمه پاسارگاد چشمگیرتر و از این لحاظ با فاصله زیادی 

در صدر صنعت بیمه قرار گرفته است.

دستیابی به توفیقاتی از این دست، مسلمًا در گرو مطالعات امکان سنجی، کسب 
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طراحی  هدف،  بازارهای  تعریف  و  تعیین  مناسب،  ریزی  برنامه  الزم،   شناخت 

پوشش های متنوع متناسب با توان مالی ، کیفیت تقاضا و ویژگی های گوناگون 

جوامع هدف، تامین زیرساخت های الزم ، تربیت و ایجاد شبکه بازارسازی، فروش 

و خدمات تخصصی این رشته ، بهره گیری از تیم اقتصادی و سرمایه گذاری توانمند 

و برخورداری از فضای کافی و قدرت مانور الزم برای بهره وری بهینه منابع مالی و 

... قرار دارد. 

خوشبختانه در برنامه پنج ساله ششم توسعه منتهی به سال 1400 ، به فعالیت های 

صنعت بیمه خصوصًا در شاخه بیمه عمر و زندگی توجه ویژه شده است. مطابق 

احکام پیش بینی شده در قانون برنامه مذکور، افزایش سهم بازار بیمه های عمر 

و زندگی در پرتفوی صنعت بیمه حداقل به میزان 150 درصد سال 95 و همچنین 

رساندن ضریب نفوذ بیمه به 7 درصد تا پایان مدت برنامه ، به بیمه مرکزی تکلیف 

شده است. گرچه دستیابی به سهم کمی بیشتر از 20 درصد یعنی 1/5 برابر سهم بازار 

13/5 درصدی بیمه های عمر و زندگی در سال 95 دور از دسترس به نظر نمی رسد، 

لیکن رسیدن به ضریب نفوذ 7 درصدی به قطع و یقین دست نایافتنی است و در 

واقع تکلیفی ماالیطاق می نماید!  با فرض رشد اقتصادی ساالنه در حدود 10 درصد 

و رشد حجم حق بیمه بازار به میزان متوسط 15 درصد در سال در بخش غیرزندگی 

و 27 درصد در بخش عمر و زندگی ، در پایان سال آخر برنامه، ضمن دستیابی به 

هدف رشد سهم بازار بیمه های عمر و زندگی از 13/5 درصد فعلی به 20/4 درصد ، به 

ضریب نفوذ بیمه ای افزون بر 3 درصد دست نخواهیم یافت. چنانچه رشد اقتصادی 

ساالنه کشور را 5 درصد در نظر بگیریم و با فرض دستیابی به رشد حق بیمه های 

پیش بینی شده ، ضریب نفوذ بیمه ای حداکثر به 3/77 درصد در پایان سال 1400 

خواهد رسید که هنوز با تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم فاصله زیادی دارد.

از 55 درصد  بیشتر  بیمه جهانی، کمی  نورم و ساختار حق  اینکه مطابق  توضیح 

ضریب نفوذ بیمه کل جهانی مربوط به بیمه های عمر و زندگی و مابقی وابسته 

به بیمه های غیرزندگی است. از ضریب نفوذ 6/28 درصدی کل جهانی در سال 

2016 سهم بیمه های عمر و زندگی 3/47 واحد و بیمه های غیرزندگی 2/81 واحد 

این مقیاس بر روی ساختار پرتفوی بیمه  با تفکیک و پیاده سازی  بوده است. 

ای و ضریب نفوذ 2/2 درصدی بازار بیمه کشور در سال 95 مالحظه می شود 1/9 

 واحد از این ضریب مربوط به بیمه های غیرزندگی و تنها 0/3 واحد آن وابسته به 

بیمه های عمر و زندگی است.بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت با شاخص قرار دادن 

متوسط عملکرد جهانی و در نظر گرفتن ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

جمعیتی کشور ، صنعت بیمه موفق به بهره برداری افزون بر دو سوم ظرفیت بازار در 

شاخه بیمه های غیرزندگی شده در حالی که تنها موفق به فعال سازی حدود 8/6 

درصد از ظر فیت بازار بیمه های عمر و زندگی کشور بوده است. به عبارت دیگر چنانچه 

 در نظر بود در سال 95 به ضریب نفوذ 6/28 درصدی کل جهانی دست پیدا کنیم 

در  و 48 درصد  زندگی  و  بیمه های عمر  در شاخه  باید حداقل 1060 درصد  می 

 بخش بیمه های غیرزندگی، حق بیمه بیشتری نسبت به آنچه که تولید شده، تولید 

می کردیم!  به همین خاطر است که دستیابی به ضریب نفوذ 7 درصدی در پایان 

برنامه توسعه ششم نامقدور می نماید.

ظرفیت عظیم توسعه فعالیت در شاخه بیمه های عمر و زندگی و ویژگی های ممتاز 

این بخش می تواند نقطه امیدی برای نجات صنعت بیمه کشور از تنگناها و چالش 

های فعلی و دستیابی به جایگاهی در خور در اقتصاد کشور و پشتوانه قابل اطمینانی 

برای اقشار جامعه، کسب و کارها و دیگر فعالیت های اقتصادی، تولیدی و عمرانی 

کشور باشد.

طوالنی مدت بودن دوره پوشش بیمه ای ، تجمعی بودن ذخائر و رشد مستمر 

و انبوهی منابع حاصل از انباشت ذخائر ریاضی ، نقدی بودن حق بیمه و پیش 

بینی سیستماتیک ضمانت اجرای عدم پرداخت به موقع اقساط حق بیمه، تنوع و 

 انعطاف پذیری بسیار باالی طرح های بیمه ای ، مزایای فوق العاده جذاب و متنوع 

بیمه ای همزمان و به موازات امتیازات اقتصادی و سرمایه گذاری ، معافیت مالیاتی 

و سرعت و سهولت پرداخت سرمایه بیمه و یا برقراری مستمری در رأس مواعد مقرر 

و ... پاره ای از اهم مزیت های ارزشمند این شاخه از فعالیت های بیمه ای است. 

موفقیت صنعت بیمه در فعال سازی ظرفیت های بالقوه این بخش، منابع انبوه و 

جریان مالی مستمر قابل مالحظه ای را در اختیار قرار می دهد که مآالً می تواند به 

ارتقاء جایگاه و قدرت تاثیرگذاری صنعت بیمه در حوزه های مختلف فعالیت های 

اقتصادی کشور منجر شود.

دستیابی به چنین توفیقاتی مسلمًا به سهولت و سادگی میسر نخواهد شد. اولین 

 گام در این راه، شناخت رقبا و طرح ها و بازارهای موازیست که با ویژگی ها و بعضًا 

جذابیت های خاصی برای جذب منابع مالی اقشار مختلف جامعه خودنمایی می کنند. 

با در نظر گرفتن این واقعیت که در مقایسه با امتیازات اقتصادی بیمه های زندگی، 

برای  نوعًا  بانکی  های  سپرده  ویژه  به  و  رقیب  بازارهای  اقتصادی  های  مزیت 

 قاطبه جوامع هدف ملموس تر، دست به نقد و قابل استحصال در مقاطع زمانی 

کوتاه تر، قابل محاسبه آسان و در عین حال بدون تعلق هزینه های سربار می باشد، 

موفقیت صنعت بیمه در عرصه این رقابت نابرابر موکول به طراحی و عرضه متنوع 

قراردادها و تکیه بر تنوع و جذابیت امتیازات بیمه ای گوناگونی است که می توان 

حسب نیاز، تمایل و ویژگی های جوامع هدف در طرح های بیمه عمر و زندگی منظور 

و از طریق شبکه های بازاریابی تخصصی به بازار ارائه نمود.
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صنعت بیمه و " بیمه های اتکائی "

عالوه بر دو شرکت بیمه اتکایی که صرفًا در محدوده 
اند،  داشته  فعالیت  بیمه کشور  بازار  اتکایی  مبادالت 
ایران و  بیمه  ایران، شرکت  بیمه مرکزی  در سال 95 
14 شرکت بیمه مستقیم نیز مبادرت به قبول اتکایی 
نموده اند. با عنایت به وضع مقررات و تعیین شرایط 
جدید جهت صدور مجوز قبولی اتکایی برای شرکت های 
بیمه  های  تعداد شرکت  در سال 96  بیمه مستقیم، 
مستقیمی که دارای مجوز قبولی می باشند به 4 شرکت 

تقلیل یافته است.
سهم رشته های اتکایی پذیر در ترکیب پرتفوی بازار در 
سال 95 با کاهش اندکی نسبت به سال قبل از آن به 
حدود 11 درصد بالغ شده است. براساس صورت های 
مالی مصوب شرکت های بیمه ، 16/47 درصد مجموع 
پرتفوی بیمه های مستقیم بازار در سال 95 در قالب 
اتکایی اجباری و 3/44 درصد آن به صورت غیراجباری 
واگذار شده. شایان ذکر است با عنایت به کاهش درصد 
واگذاری اتکایی اجباری و در نتیجه افزایش نگهداری 
شرکت های بیمه مستقیم از پرتفوی تولیدیشان و تاثیر 
این امر در کاهش نسبت توانگری شرکت های بیمه 
، از سال 94 سه شرکت بیمه مستقیم طی توافقی با 
بیمه مرکزی ایران عالوه بر واگذاری اجباری مقرر ، 10 
درصد از پرتفوی غیرزندگی خود را نیز در قالب اتکایی 
غیراجباری و با هدف بهبود نسبت توانگریشان به بیمه 
مرکزی واگذار می نمایند. گرچه بخش عمده قریب به 
اتکایی پذیر  پرتفوی  از  این واگذاری خارج  90 درصد 
واگذاری  جنس  از  ماهیتًا  و  شود  می  محسوب  بازار 
غیراجباری نیست ، لیکن به لحاظ شکلی و قراردادی 
از سال 94 به بعد جزو آمار واگذاری غیراجباری شرکت 
های مذکور و قبولی بیمه مرکزی از این بخش منظور 
و موجب افزایش چشمگیر سهم بازار بیمه مرکزی در 

مبادالت اتکایی غیراجباری شده است.
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حجم کل تقاضای اتکایی غیراجباری بازار با احتساب واگذاری های مجدد از رقم 

6،583 میلیارد ریال در سال 93 به 8،339 میلیارد ریال در سال 94 و 9،802 

میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافته که مبین رشد 17/5 درصدی است. از 

مبلغ 9802 میلیارد ریال سال 1395 سهمی در حدود 75/59 درصد و به مبلغ 

7،409 میلیارد ریال توسط بیمه مرکزی، دو شرکت بیمه اتکایی، بیمه ایران و 14 

شرکت بیمه دیگر قبول شده و 5/64 درصد نیز به بیمه گران خارجی و مابقی به 

حساب ویژه واگذار شده است که مبین کاهش 2/64 واحدی در سهم حساب 

ویژه و افزایش 2/91 واحدی در سهم بیمه گران اتکای خارجی در مقایسه با سال 

94 می باشد.

از مجموع 7،409 میلیارد ریال حق بیمه اتکایی قبولی بازار داخلی در سال 95، 

به 46/41 درصد،  با 1/89 واحد کاهش نسبت به سال 94  بیمه مرکزی  سهم 

با 1/08  ایرانیان  اتکای  ایران با 2/86 واحد افزایش به 19/5 درصد، بیمه  بیمه 

واحد کاهش به 7/61 درصد بالغ شده است. بدین ترتیب و کماکان بیمه مرکزی 

با اختالف زیاد در رتبه اول، بیمه ایران در رتبه دوم و اتکایی ایرانیان در رتبه سوم 

بازار به لحاظ حجم حق بیمه قبولی غیراجباری در سال 95 قرار گرفته اند. سهم 

14 شرکت بیمه مستقیم دیگر از این بازار جمعًا 22/01 درصد و بیمه اتکایی امین 

4/46 درصد بوده است.

با تعمق در ارقام فوق و ساختار توزیع حق بیمه اتکایی غیراجباری در سطح بازار و در 

نظر گرفتن این واقعیت که نسبت توانگری شرکت های بیمه اتکایی بازار قریب به 

هفت برابر نصاب الزم می باشد، می توان نتیجه گرفت که شرایط و گردش مبادالت 

اتکایی و همچنین کیفیت پرتفوی اتکایی پذیر بازار از تناسب و مطلوبیت چندانی 

برخوردار نیست. قرار گرفتن تعهدات سنگین به صورت موردی یا تجّمعی و وقوع 

خسارات کم سابقه و بعضًا بی سابقه بسیار بزرگ در محدوده پرتفوی اتکایی پذیر 

بازار، تناسب قابل قبولی با حجم حق بیمه این بخش ندارد.

تحقق خسارات موردی به استعداد یکصد میلیون یورو در صنعت نفت و پتروشیمی، 

هزار میلیارد ریال در سیل و آتش سوزی های صنعتی و وقوع حوادثی از قبیل آتش 

سوزی ساختمان های بلند مرتبه، سوانح هوایی، زلزله های متعدد که ظرف سال 

های اخیر رخ داده است و مهمتر از همه اینها، تجمع تعهدات بیمه ای در قبال حوادث 

و سوانح طبیعی، همگی در محدوده پرتفوی اتکایی پذیر بازار واقع شده اند. پرتفویی 

که سهم بازار آن به حدود 11 درصد حق بیمه بازار محدود می شود. به عبارت دیگر 

 به نظر می رسد حجم حق بیمه این بخش با ماهیت، ویژگی ها و مجموعه تعهدات 

از  ناشی  از یک سو  تواند  امر می  این  ندارد.  تناسب  آن   "Exposure" ای  بیمه 

محدودیت اندازه پرتفوی این بخش و نبود ارتباط و مناسبات همکاری با شبکه 

جهانی مبادالت بیمه ای و از سوی دیگر عدم رعایت مطلوب اصول و موازین حرفه ای 

در ارزیابی خطر، تعیین نرخ و شرایط متناسب با خطرات تحت پوشش و کم توجهی 

 به اهمیت و ضرورت مدیریت ریسک باشد. مواجهه با چنین شرایط مانع از آن 

 می شود که بیمه گر اتکایی بتواند از حد مناسبی از ظرفیت های حرفه ای و توانگری خود 

بهره گیری و حق بیمه و سهم بازار قابل توجیهی را استحصال نماید. زیرا در چنین 

شرایطی پافشاری در افزایش حجم حق بیمه قبولی به مثابه استقبال از زیان عملیاتی 

خواهد بود! به همین خاطر با وجود آنکه در صورت به سامان بودن شرایط بازار، این 

شرکت می توانست در سال هشتم فعالیت خود به سهم بازاری افزون بر 15 درصد 

دست یابد، به سهمی در حد نصف این مقدار اکتفا کرده است! 

علی ایحال چنانچه در تحکیم بنیان ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی بازار بیمه 

کشور و از آن جمله حفظ و تقویت نقش بیمه گران اتکایی داخلی تصمیم و عزم 

استواری وجود داشته باشد، الزمست امور اساسی صنعت بیمه مورد بازنگری و حک 

و اصالح قرار گیرد. در این میان توجه به حضور، نقش و جایگاه بیمه گرانی که صرفًا 

در حوزه بیمه های اتکایی فعالیت دارند، کم و کیف مبادالت اتکایی و ساختار توزیع 

حق بیمه اتکایی در سطح بازار داخلی و بازارهای خارجی و تدوین ضوابط و مقررات 

متناسب با شرایط و تحوالت، اولویت ها و مقتضیات بازار، ضروریست.

با این همه، مدیران و کادرهای تخصصی و دیگر سرمایه های انسانی ارزشمند 

شرکت، ضمن حفظ تعامل سازنده با شرکت های طرف همکاری و ایفای نقش 

تالش  بیمه،  صنعت  قبال  در  خود  ای  حرفه  تعهدات  به  پایبندی  و   مسئوالنه 

نموده اند با دقت در حسن انجام وظایف خود، از منافع سهامداران محترم شرکت 

صیانت و با وجود دشواری های عملیاتی در حوزه اقتصاد و امور و فعالیت های 

بیمه ای در دوره مورد گزارش، به سودی افزون بر رقم پیش بینی شده در بودجه 

مصوب، دست یابند.

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1396

28



جایگاه شركت در بازار بیمه اتکایی در سال 1395

براسـاس آخرین صورت های مالی انتشـار یافتـه از عمـلكرد شركت ها و موسـسات بیـمه ای بازار در سال 1395 ، مجموع حق بیمه اتكایی قبولی )غیراجباری( موسسات 

بیمه كشور در سال مذكور به رقم  7،409 میلیارد ریال بالغ شده كه در مقایسه با سال قبل از آن از افزایش 17/1 درصدی برخوردار بوده است. 

جدول زیر حجم حق بیمه  قبولی و سهم  هر یك از موسسات بیمه فعال در بازار اتكایی كشور را در هفتمین دوره فعالیت شركت و دو دوره ماقبل آن نشان می دهد:

قبولی اتكایی داخلی بازار )غیر اجباری(

شركت
سال 1395سال 1394سال 1393

تغییر سهم سهمرشدمیلیون ریالسهممیلیون ریالسهممیلیون ریال

%0.83-%46.42%3,439,02512.59%3,054,43547.25%1,616,23433.40بیمه مركزی 

%3.23%19.50%1,445,00037.32%1,052,27016.28%1,039,70821.49بیمه ایران

%0.89-%7.61%563,5992.58%549,4308.50%399,6148.26بیمه اتكایی ایرانیان 

%0.38-%5.40%400,4057.16%373,6395.78%329,4016.81بیمه ملت

%0.79-%4.45%2.58-330,070%338,7945.24%215,1574.45بیمه اتكایی امین 

%0.49%3.93%290,96831.09%221,9673.43%202,6734.19بیمه البرز

%0.50-%3.34%0.37-247,309%248,2213.84%127,6642.64بیمه پارسیان

%2.13%2.52%187,002638.00%25,3390.39%150,4823.11بیمه ایران معین

%0.98%2.17%160,889109.06%76,9601.19%155,2383.21بیمه پاسارگاد

%0.12-%2.10%155,6618.53%143,4222.22%260,7715.39بیمه آسیا

%1.02-%0.65%55.63-47,953%108,0721.67%177,2673.66بیمه دانا

%0.02-%0.44%32,4369.84%29,5300.46%12,2290.25بیمه معلم

%0.00%0.43%31,78113.40%28,0260.43%10,3160.21بیمه سینا

%0.21%0.37%27,367165.67%10,3010.16%00.00بیمه ما

%0.08%0.31%23,02855.64%14,7960.23%56,6321.17بیمه  كارافرین

%0.01-%0.28%20,69411.79%18,5120.29%37,6930.78بیمه سامان

%0.36-%0.04%87.76-3,148%25,7220.40%20,9910.43بیمه کوثر 

%0.04-%0.04%41.04-2,855%4,8420.07%23,6640.49بیمه میهن

%0.00%100.00%7,409,19017.15%6,324,278100.00%4,838,387100.00جمع بازار 
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به طوری که مالحظه می شود رشد حق بیمه بازار بیمه اتکایی غیر اجباری داخلی در سال 1395 حدود 17 درصد بوده است که از رشد 22/6 درصدی حق بیمه های 

مستقیم بازار 5/5 واحد درصد و از رشد 31 در صدی سال قبل  خود حدود 14 واحد درصد رشد کمتری داشته است . البته همانگونه که در گزارش سال قبل بیان شده 

بود واگذاری اتکایی  چند شرکت بیمه به منظور کاهش سهم نگهداری و با هدف بهبود سطح توانگری خود به میزان 10 درصد از کل رشته های بیمه های غیر زندگی 

به صورت غیر اجباری به بیمه مرکزی  باعث شده بود تا  رشد حق بیمه ای این بخش از 21 درصد در سال 1393 به 31 درصد در سال 1394 افزایش یابد . همانگونه 

که در جدول فوق مالحظه می شود علیرغم این که سهم بازار شرکت در سال 1395 حدود 89 صدم درصد کاهش داشته ولی جایگاه شرکت در این بازار همانند سال 

گذشته بعد از بیمه مرکزی و بیمه ایران در رتبه سوم قرار دارد.

 

فعالیت های بیمه اتکایی

الف. قبولی اتکایی

تركیب حق بیمه های اتكایی قبولی  دوره

رشته بیمه اتكایی
13961395

سهممیلیون ریالرشدسهممیلیون ریال

%217,05039%23%266,87641آتش سوزی

%33,8606%53%51,8328باربری

%10,5172%52%16,0042بدنه كشتی و باربری

%1,4880%166%3,9511هواپیما

%61,21211%40%85,90313مهندسی

%196,97435%7-%183,36528نفت و انرژی

%12,8862%22%15,7812مسئولیت

%29,6125%3%30,6355سایر رشته ها

%563,599100%16%654,347100جمع

در سال مورد گزارش، این شرکت همچون سال های گذشته ضمن رعایت اصول 

فنی و حفظ کیفیت پرتفوی و با در نظر گرفتن تقاضای شرکت های بیمه و شرایط 

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

اختیاری اقدام نموده که نتیجه آن تولید پرتفوی مناسبی با حجم حق بیمه ای معادل 

654،347 میلیون ریال و رشدی بالغ بر 16 درصد در مقایسه با دوره قبل می باشد.

از سال 1380 تا زمان تهیه گزارش 10 حادثه بزرگ و فاجعه آمیز )با در نظر گرفتن 

میزان خسارات اقتصادی و تلفات انسانی( در کشور به وقوع پیوسته است که 4 

مورد آن مربوط به سال 1395 می باشد )آتش سوزی پتروشیمی بوعلی، سیل 

استان گلستان، تصادم دو قطار در سمنان و آتش سوزی ساختمان پالسکو( و 4 

مورد مربوط به سال 1396 است )آتش سوزی شرکت کروز، زلزله بجنورد، زلزله 

کرمانشاه و غرق کشتی سانچی(، به عبارتی طی 16 سال گذشته از مجموع 10 حادثه 

بزرگ و فاجعه آمیز ، 8 حادثه آن در سال های 1395 و 1396 به وقوع پیوسته است 

که مستلزم توجه جدی صنعت بیمه به این نوع حوادث و بازنگری در شرایط صدور و 

نرخ های حق بیمه این قبیل ریسک ها می باشد. علیرغم کثرت خسارت های بزرگ 

و فاجعه آمیز و همچنین خسارت های متعدد کوچک تر حادث شده در طی دوره 

مورد گزارش و ادامه رقابت شدید شرکت های بیمه و در نتیجه آن تداوم روند کاهشی 

نرخ های حق بیمه در بازار بیمه کشور ، شرکت توانسته است به سود ناخالص فعالیت 

بیمه ای به میزان 153،478 میلیون ریال دست یابد.

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1396

30



در سال مورد گزارش بیمه های اتکایی آتش سوزی، نفت و انرژی و مهندسی به 

ترتیب با 41 درصد، 28 درصد و 13 درصد بیشترین سهم را در تولید و افزایش 

پرتفوی شرکت داشته اند ضمن آنکه تمامی رشته های قبولی شرکت به جز نفت 

و انرژی نسبت به دوره مالی قبل از رشدی بین 3 تا 166 درصد برخوردار بوده اند. 

این در حالی است که سه رشته مذکور در کل بازار بیمه مستقیم در سال 1395 به 

ترتیب رشدی به میزان 10/5 درصد، 43/5 درصد و 7/1 درصد داشته اند. 

کاهش حق بیمه رشته نفت و انرژی شرکت در مقایسه با دوره قبل عمدتًا به دلیل 

افزایش میزان نگهداری شرکت های بیمه و در نتیجه کاهش میزان واگذاری 

آنها می باشد. 

به  )باتوجه  بزرگ  نسبتًا  یا  بزرگ  تعدادی خسارت  مورد گزارش  مالی  در سال 

مبالغ آن( توسط شرکت پرداخت شده است. از جمله خسارات شرکت تولیدی 

کروز، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دو فروند هواپیمای ماهان و پتروشیمی 

بوعلی که سهم شرکت از هر یک از این خسارت ها به ترتیب 74/9 میلیارد ریال، 

9/4 میلیارد ریال، 24/8 میلیارد ریال و 3/3 میلیون یورو می باشد. با توجه به 

پوشش های اتکایی خریداری شده توسط شرکت، بخشی از خسارات شرکت 

تولیدی کروز و پتروشیمی بوعلی از سوی بیمه گران اتکایی پرداخت می شود.

عالوه بر موارد فوق برخی خسارات بزرگ نیز به شرکت اعالم شده که در مقطع 

تهیه گزارش پرداخت نشده است . خسارات ساختمان پالسکو و زلزله کرمانشاه از 

جمله این خسارتها هستند . سهم شرکت از این دو خسارت بر اساس مبالغی که 

تاکنون توسط شرکت های بیمه اعالم شده است به ترتیب 4/8 میلیارد ریال و 

47 میلیارد ریال می باشد که برای آنها ذخیره در نظر گرفته شده است.

یا  حادث شده  تر  و کوچک  بزرگ  علیرغم کثرت خسارات   ، است  ذکر  شایان 

پرداخت شده در طی دوره مورد گزارش ، شرکت با اتخاذ تمهیداتی که قباًل به آن 

اشاره شد، به سود ناخالص فعالیت بیمه ای به میزان 478,153 میلیون ریال 

دست یافته است.

سال  اوائل  از  ای  بیمه  و  بانکی  های  تحریم  یا کاهش  شدن  برداشه  علیرغم 

2016 و در مقایسه با زمان قبل از برقراری تحریم ها، کماکان امکان برقراری و 

توسعه مناسب همکاری ها با بازارهای معتبر منطقه ای و بین المللی برای بازار 

بیمه کشور و از جمله شرکت بسیار محدود می باشد. در طی سال های اخیر 

دو شرکت بیمه داخلی بخشی از یک رشته بیمه ای خود را به دو شرکت بیمه 

بیمه گران  از  اواخر سال گذشته یکی  از  اند. صرفًا  نموده  آلمانی واگذار  اتکایی 

اتکایی فرانسوی در حال توسعه فعالیت های قبولی )و نه واگذاری( خود در 

بازار بیمه کشور می باشد. با عنایت به موارد فوق شرکت برنامه قبولی بیمه های 

اتکایی خود از بازارهای معتبر بین المللی را به زمان مناسب تری در آینده موکول 

نموده است. علیرغم آنکه حجم مراودات صنعت بیمه با بازارهای معتبر خارج از 

کشور در مقایسه با دوران قبل از برقراری تحریم ها چندان زیاد نمی باشد، معهذا 

المللی و  بین  اتکایی  اتکایی و کارگزاران  بیمه  اخیر شرکت های   در سال های 

منطقه ای برای برقراری مجدد همکاری با بازار بیمه کشور تمایل بیشتری ابراز 

می کنند و بازدیدهای خود از بازار بیمه کشور را نیز افزایش داده اند. بیمه اتکایی 

ایرانیان نیز در صدد است تا به مرور شرایط الزم برای همکاری های بین المللی 

شامل تبادل ریسک ، اخذ رتبه اعتباری و جذب سرمایه خارجی را فراهم نماید. 

ارتقای سطح  با  تا  نمایند  اخیر، تالش می  پیگیری تحوالت  با  مدیران شرکت 

توانایی های شرکت و برقراری ارتباط با بازارهای خارجی همچنین اخذ رتبه بندی 

اعتباری، از فرصت های موجود در بازارهای منطقه ای و بین المللی برای توسعه 

فعالیت های شرکت و تقویت جایگاه خود بهره گیری نمایند. در این خصوص 

حضور در برخی همایش ها و مجامع منطقه ای و بین المللی، افزایش مالقات های 

کاری، بهره گیری از فرصت های آموزشی داخل و خارج از کشور برای همکاران 

و همچنین معرفی و تقویت جایگاه شرکت و ارتقای استاندارد ارائه خدمات، در 

دستور کار مدیران شرکت قرار دارد. شرکت بیش از دو سال است که اقدام به 

از معتبرترین شرکت های  AM Best که یکی  با شرکت  مذاکرات و مکاتباتی 

ارائه دهنده رتبه اعتباری در جهان می باشد، نموده است که متاسفانه تاکنون 

دیگر  همچون  نیز  مذکور  شرکت  آمریکایی،  سهامداران  برخی  حضور  دلیل   به 

شرکت های معتبر در این زمینه، امکان حضور و شروع فعالیت در بازار بیمه کشور 

را نیافته است.

نمودار صفحه بعد ترکیب حق بیمه های اتکایی قبولی در دوره های مالی 1395 

و 1396 را نشان دهد:
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مسئولیتآتش سوزی نفت و انرژی سایر رشته هامهندسیباربری هواپیما بدنه کشتی و 
باربری

سال 1396
سال 1395

ب. اخذ پوشش اتکایی 

با توجه به اصول و مبانی فنی و ضرورت اخذ پوشش های اتکایی مناسب برای 

ریسک های مازاد بر ظرفیت نگهداری شرکت و فراهم شدن شرایط پاسخگویی 

اخذ  به  نسبت  شرکت  تاسیس  بدو  از  بیمه،  های  شرکت  اتکایی  نیازهای   به 

پوشش های اتکایی مورد نیاز اقدام شده است. این پوشش ها در چند سال اولیه 

از قراردادهای نسبی و مازاد خسارت طراحی  ترکیبی  براساس  فعالیت شرکت 

شده بود که بخش عمده آن به بیمه گران اتکایی معتبر خارجی که مایل به ادامه 

همکاری با بازار بیمه کشور بودند واگذار می شد. از چهار دوره قبل ، تداوم تحریم 

ها و محدودیت ها در مبادالت مالی و کاهش همکاری برخی طرف های منطقه 

ای )علیرغم برداشته شدن تحریم ها از اوائل سال 2016 ( موجب شد تا همکاری 

مجموعه بازار بیمه کشور با بازارهای معتبر خارجی کاهش یابد، هر چند اخیرًا به 

شرحی که گذشت نسبت به سال های قبل این همکاری ها کمی افزایش یافته 

است. شرکت با توجه به شرایط بازار و در نظرگرفتن نیازهای اتکایی خود تصمیم 

گرفت تا قرارداد اتکایی واگذاری خود را صرفًا براساس پوشش مازاد خسارت به 

راهبری بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران طراحی و بخش عمده آن را به بازار 

داخل و بخشی از آن را نیز به بیمه گران منطقه ای که مایل به ادامه همکاری بودند 

واگذار کند. هر چند قراردادهای مشارکتی که در سال های قبل منعقد شده است 

در محدوده معدود ریسک های باقیمانده صادره در سال های مربوطه، با روندی 

نزولی تا پایان دوره اعتبار ریسک های مذکور معتبر می باشد.

در سال مورد گزارش حق بیمه واگذاری شرکت مبلغ 49،168 میلیون ریال بوده که 

در مقایسه با دوره قبل 56/49 درصد افزایش داشته است. از این مبلغ 35،860 

میلیون ریال آن مربوط به حق بیمه قرارداد مازاد خسارت سال 1396 )پس از کسر 

تخفیف عدم خسارت الیه دوم به بعد قرارداد سال 1395 ( 3،564 میلیون ریال 

مربوط به حق بیمه تجدید پوشش خسارت بوعلی، 4،287 میلیون ریال مربوط 

به حق بیمه تجدید پوشش خسارت کروز ، 4،260 میلیون ریال مربوط به تعدیل 

حق بیمه سال 1394 و مبلغ 1،197 میلیون ریال مربوط به قراردادهای مشارکت 

سال های قبل می باشد.

شایان ذکر آنکه در مقایسه قرارداد مازاد خسارت سال 1396 با سال قبل، علیرغم 

افزایش حق بیمه های شرکت و در نتیجه افزایش 11/43 درصدی در حق بیمه 

تخمینی مشمول قرارداد )از 245 میلیارد ریال به 273 میلیارد ریال( و افزایش 

12/65 درصدی در سقف پوشش ها )از 2،765 میلیارد ریال به 3،115 میلیارد 

ریال( و پرداخت خسارت پتروشیمی بوعلی که الیه اول قرارداد سال 1395 را 

به مبلغ 37،204 میلیون ریال متاثر کرده بود )نسبت این خسارت به حق بیمه 

واگذاری سال 1395 معادل 118/4 درصد می باشد( ، حداقل و سپرده حق بیمه 

سال 1396 نسبت به سال قبل صرفًا 12/17 درصد افزایش داشته است. چنانچه 

در قرارداد سال 1396 حق بیمه تخمینی قرارداد همچون سال قبل معادل 245 

میلیارد ریال در نظر گرفته می شد، علیرغم افزایش در سقف پوشش ها و دریافت 

سهم بیمه گران اتکایی از خسارت بوعلی، حداقل و سپرده حق بیمه این دوره 

نسبت به دوره قبل فقط 0/67 درصد افزایش می یافت.

ترکیب حق بیمه های اتکایی قبولی دوره های مالی 1396 و 1395

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1396
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 خالصه عملکرد مالی شرکت در بخش های قبولی و واگذاری اتکایی در سال مورد گزارش و مقایسه آن با سال مالی قبل در جدول زیر آورده شده است:

عملكرد بیمه های اتكایی

شرح
1396/9/301395/9/30

میلیون ریالافزایش)کاهش(میلیون ریال

563,599%654,34716.10حق بیمه اتكایی قبولی دوره

31,419%49,16856.49حق بیمه اتكایی واگذاری

    

136,692%355,381159.99كل خسارت پرداختی

2,368%78,8883231.42خسارت دریافتی از بیمه گران اتكایی

    

541,721%601,14910.97حق بیمه عاید شده )ناخالص(

257,864%354,16037.34خسارت ایجاد شده )ناخالص(

%47.60%23.77%58.91ضریب خسارت )ناخالص(

    

511,166%557,7129.11حق بیمه عاید شده )خالص(

221,941%294,79032.82خسارت ایجاد شده )خالص(

%43.42%21.74%52.86ضریب خسارت )خالص(

    

140,737%173,49223.27كارمزد پرداختی به شركت های بیمه واگذارنده

254%10,1833909.06كارمزد دریافتی از بیمه گران اتكایی

    

124,588%28.74-88,781افزایش ذخایر فنی )سهم نگهداری(

194,480%21.08-153,478سود ناخالص فعالیت بیمه ای 
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فعالیت های سرمایه گذاری

مروری براقتصاد جهان 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

بر اساس آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول که در اواسط ژانویه 2018  منتشر 

شده، با وجود چالش های موجود، چشم انداز اقتصاد جهان روشن تر و خوش بینی 

نسبت به آینده بازارها بیشتر است. برآورد صندوق نشان می دهد رشد تولید ناخالص 

داخلی جهان در سال 2017معادل 7/ 3 درصدبوده، که  5/ 0 درصد بیشتر از رشد 

کل سال 2016 است. در این گزارش، رشد اقتصادی جهان برای سال های 2018 

و 2019 برابربا 9/ 3 درصد پیش بینی شده است. ثبات رشد اقتصادی چین و 

تغییر سیاست های مالیاتی تصویب شده در آمریکا از جمله عواملی است که موجب 

افزایش سطح پیش بینی رشد اقتصادی جهان شده است . سیاست های درونگرایانه 

کشورها، تنش های ژئوپلیتیک و نااطمینانی های سیاسی در برخی کشورها نیز از 

جمله ریسک هایی هستند که اقتصاد جهان را مورد تهدید قرار می دهند.

مطابق گزارش مذکور رشد اقتصادهای مهم دنیا  در سال های 2018 و 2019  به 

و 2 درصد، چین6.5 و 6.8  یورو 2.2  آمریکا2.7 و 2.5 درصد، منطقه  ترتیب 

درصد، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 3.2 و 3.1 درصد، هند: 7.4 و 7.8 درصد 

تخمین زده شده است.

اهم پیش بینی های کارشناسی موسسات معتبر در خصوص چشم انداز اقتصاد 

2018 از جمله IMF، به ثبات رشد اقتصاد جهانی و ادامه روند مثبت سال 2017 

از جمله نفت و مشتقات  بینی شده قیمت کاالهای اساسی  اشاره دارد. پیش 

پتروشیمی مانند متانول و اوره و سایر فلزات اساسی مانند مس، روی و سنگ 

ثبات نسبی داشته  انتهای سال 2017  آهن و همچنین فوالد در محدوده های 

باشند  و در برخی تحلیل های خوش بینانه تر از روندی مثبت برخوردار شوند. 

اقتصادهای پیشرفتهخاورمیانه و شمال آفریقا

آسیای در حال توسعه و نوظهور

آمریکای التین و کارائیب

جهان

بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه

اروپای در حال توسعه و نوظهور

روند برآورد رشد اقتصادی از سال 2014 تا سال 2019  /  ماخذ: گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول ژانویه 2016
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مروری بر اقتصاد ایران

بر اساس آخرین اطالعات وآمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی ، بخش واقعی اقتصادکشور  درنیمه اول سال 1396 از رشد اقتصادی 4.6 درصدی برخوردار بوده 

که حدود 29% این رشد از محل ارزش افزوده فعالیت های مرتبط با نفت بوده است. نرخ تورم بعد از یک دوره مداوم کاهش از سال 1391 در انتهای دی ماه 96 روند 

افزایشی به خود گرفت و به عدد 10% رسید که نسبت به نرخ تورم سال 95  حدود 1% افزایش نشان می دهد. همچنین بانک مرکزی نقدینگی در آبان ماه سال 96 را 

بیش از یک هزار و 424 هزار میلیارد تومان اعالم کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 13.9 درصد رشد داشته است.

آخرین پیش بینی موسسات جهانی از وضعیت ایران روندی مثبت را برای رشد اقتصادی ایران ترسیم می کنند. براساس برآورد صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی 

ایران  در سال 2018  معادل3.8 درصد پیش بینی شده است . سازمان ملل نیز رشد 5 درصدی را در سال مذکور برای ایران برآورد نموده است. 

صندوق بین المللی پول نیز نرخ تورم کشور را بین 10-11 % و نرخ بیکاری را حدود 12.5% برای سال 2018 پیش بینی کرده است. 

وضعیت بازار سرمایه 

1396/0613951394139313921391سال / عنوان 

6/8- درصد1/9- درصد3 درصد-1.6 درصد12.5 درصد4.6 درصدرشد تولید ناخالص داخلی با نفت

30/5 درصد34/7 درصد15/6 درصد11/9 درصد8/ 8 درصد9.9 درصدنرخ تورم

30 درصد38/8 درصد22/3 درصد30درصد10/4 درصد10.9 درصدرشد نقدینگی 

26،059 ریال31،839 ریال 32،801 ریال34،501ریال  35،334 ریال 39.100 ریال نرخ متوسط دالر)بازار آزاد(

12/1 درصد10/4 درصد10/9 درصد11 درصد7/ 12 درصد11.7 درصدنرخ بیکاری 

این  را تجربه کرد.  افولی  روبه  پایانی سال95 شرایط  بازار سرمایه در سه ماهه 

شرایط عمدتا به دلیل یکسری عوامل وریسک های  سیستماتیک داخلی ازجمله 

کم تحرکی بخش واقعی اقتصاد، کمبود شدید نقدینگی مورد نیاز صنایع فعال، 

برنامه تامین مالی وسیع دولت از طریق انتشار حجم قابل توجهی از اوراق بدهی 

با نرخ هایی باالتر از نرخ های مجاز سپرده بانکی، تشدید سیاست های نظارتی بر 

صنعت بانکداری ویکسری عوامل وریسک های  سیستماتیک خارجی مانند مواضع 

رییس جمهور منتخب آمریکا درخصوص قراردادهای تجاری بین المللی ازجمله 

ای  منطقه  های   وتنش  پایه  نرخ جهانی  کاالهای  نوسانات  مکزیک،  و  چین 

ایجاد شد.

درطی سال 96  نیز عالوه برعوامل یاد شده  موارد مهمی نظیر برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری کشور، ادامه اقدامات یکطرفه آمریکا در جهت ایجاد ابهام در روند 

اجرایی برجام وبرقراری مجدد برخی تحریم های یکجانبه ، مانع از بهبود شرایط تا 

پایان شهریور ماه شد. در این شرایط و در نبود فضای مناسب در بازارهای بورس، 

مسکن، ارز و طال ، جریان نقدینگی به سمت ابزارهای بدهی وسپرده های بانکی   

سوق یافت. 

از ابتدای نیمه دوم سال 1396 به دنبال اعالم سیاست کاهش نرخ سپرده های 

بانکی ونظارت شدید بر روند اجرای آن  وتسویه بخش مناسبی از بدهی های 

دولت به صنایع و پیمانکاران  از طریق انتشار  اوراق مشارکت واسناد خزانه اسالمی 

،همچنین اتخاذ سیاست ادامه کاهش تولید نفت از سوی کشورهای عضو اوپک 

تا پایان سال2018 میالدی وافزایش وتثبیت قیمت 60 دالری نفت و بهبود نرخ 

جهانی کاالهای پایه ای همچنین افزایش  نرخ برابری ارز در مقابل ریال، بازار 

سرمایه به تدریج مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفت.

 همزمان تغییر و اصالح در بخشهای مختلف اجرایی بازار سرمایه از قبیل برخی 

نظارتی  اقدامات  تشدید  و  سازی   شفاف  جهت  در  اجرایی  های  دستورالعمل 

اعتباری و صندوق های سرمایه گذاری  انضباطی خصوصا در حوزه معامالت  و 

مشترک ودر نهایت اتخاذ رویه های حمایتی ازجمله استفاده از ساز وکار صندوق 

بین  در  بنیادی  های  دیدگاه  تدریجی  حاکم شدن  به  منجر  بازارسرمایه  تثبیت 

فعاالن بازار وکاهش فضای غیر حرفه ای سفته بازانه  شد که  رشد مناسب بازار با 
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در سه ماهه اول دوره مالی مورد گزارش ، شاخص کل بورس با 3/7 درصد کاهش 

از رقم 80.123 واحد در ابتدای سه ماهه به رقم 77.230 واحد در پایان سه ماهه 

تنزل یافت . لیکن با بهبود نسبی شرایط ، این شاخص طی نوسانات متعدد به 

صورت تدریجی با 11/1 در صد افزایش نسبت به ابتدای سال96 ، رقم 85.831 

واحد را در پایان شهریور 96تجربه کرد. در ادامه این روند شاخص کل در پایان آذر 

1396 به رقم 95.508  افزایش یافت که در کل نسبت به ابتدای دوره مالی مورد 

گزارش، رشدی معادل 19/2 درصد را نشان می دهد. بدین ترتیب رشد شاخص 

کل در طول دوره مالی مورد گزارش عمدتا ناشی از بهبود شرایط بازار در سه ماهه 

پایانی دوره می باشد. در زمان تهیه این گزارش شاخص کل در محدوده 97.808  

واحد قرار دارد كه نسبت به دوره سه ماهه قبل 2/4 درصد و نسبت به ابتدای 

دوره مالی مورد گزارش  رشدی  معادل 22 درصد را نشان می دهد. ارزش کل بازار 

بورس از رقم 3.374هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه سال1395 با 13 درصد 

رشد به رقم 3.817 هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه  1396  افزایش یافته است. 

ثبات وتداوم عوامل بنیادی ازجمله نرخ های جهانی نرخ برابری دالر در مقابل ریال 

وسایر ارزها ، تالشها وسیاست های دولت در جهت باز گرداندن رونق اقتصادی، 

تسهیل در مبادالت مالی وتجاری بین المللی و جلب و جذب سرمایه گذاری های 

خارجی و دانش فنی روز از عوامل ضروری و موثر برای رشد و توسعه اقتصادی و 

ایجاد شرایط مناسب در بازار سرمایه خواهد بود.

139
5/1
1/0
4

139
5/1
2/0
9

139
6/0
1/2
3

139
6/0
2/3
0

139
6/0
4/0
7

139
6/0
5/1
1

139
6/0
6/1
9

139
6/0
7/2
5

139
6/0
9/0
1

139
6/1
0/1
0

139
6/1
1/1
5

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

روند شاخص کل بورس از 1395/09/30 تا 1396/11/15

محوریت صنایع بنیادی ازجمله فلزات اساسی ،معدنی و پتروشیمی را در سه ماهه 

پایانی سال مالی مورد گزارش در پی داشت.

هر چند با افزایش قیمت جهانی مواد و محصوالت و تاثیر مثبت آن در گزارشات 

9 ماهه شرکتها، افزایش نرخ دالر مبادلهریال ای و آزاد در کشور ، بازار سرمایه رشد 

مقطعی را تجربه کرد لیکن افزایش ریسک های سیستماتیک جهانی به ویژه در 

حوزه سیاسی از جمله مواضع  آمریکا در قبال برجام، بروز برخی تنش های جدید 

جهانی و ادامه تنش های منطقه ای در کنار تداوم نرخ های جذاب اوراق بدهی در 

کشور مانع از تداوم روند بهبود ایجاد شده در شرایط بازار سرمایه شد.

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1396
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سرمایه گذاری های شركت

بهای تمام شده سرمایه گذاری های شركت در پایان دوره مالی مورد گزارش 

بوده است. شایان  به سال مالی قبل برخوردار  از رشد 8/8 درصدی نسبت 

ذكر است كه سرمایه گذاری های شركت در بخش سهام شركت های پذیرفته 

اضافه  از  ترازنامه  تاریخ  در  روز  ارزش  براساس  فرابورس  و  بورس  در  شده 

است.  برخوردار  تمام شده  بهای  به  نسبت  ریال  میلیارد  مبلغ 30/7  به  ارزشی 

جاری  ارزش  احتساب  با  صرفًا  شركت،  سرمایه گذاری های  مجموع  روز  ارزش 

سرمایه گذاری های بورسی در پایان دوره مورد گزارش مبلغ 3,739میلیارد ریال 

می باشد.

نوع سرمایه گذاری
1396/9/301395/9/30

ارزش روزدرصدازكلبهای تمام شدهارزش روزدرصدازكلبهای تمام شده

25857,500%271,012,942857,500%1,012,942سپرده های بانکی ریالی

21695,465%23851,317695,465%851,317سپرده های بانکی ارزی

21742,892%18709,299728,230%678,553شرکتهای سرمایه پذیر بورسی

11387,454%12452,536387,454%452,536شرکتهای سرمایه پذیر غیر بورسی

19654,860%17630,738654,860%630,738ایزارهای مالی و پولی

383,011%383,01183,011%83,011امالک

1003,421,182%1003,739,8433,406,520%3,709,097جمع كل

همانگونه که استحضار دارند سود شركت های بیمه به ویژه بیمه گران اتكایی عمدتا 

از محل عایدات سرمایه گذاری منابع مالی شركت تامین می شود. فعالیتهای بیمه 

گری برای شرکت ذخایر فنی را ایجاد می کند که به همراه حقوق صاحبان سهام در 

بازارهای پولی و مالی و بخش های دیگر اقتصادی  سرمایه گذاری می شود. در 

واقع در شرایط رقابتی بازار بیمه کشور به کارگیری بهینه و موثر منابع مالی است که 

برای شركت در عرصه فعالیت های بیمه گری مزیت رقابتی ایجاد می كند. بر این 

اساس مدیران شرکت با هدف ایجاد ارزش افزوده ، تقویت بنیان مالی و افزایش 

سطح توانگری شركت در ایفای تعهدات بیمه ای ، در چارچوب مقررات مصوب 

شورایعالی بیمه با سطح مناسبی از ریسك پذیری ، منابع مالی شرکت را در بخش 

برنامه های  به  با توجه  اند. سرمایه گذاری ها  نموده  های  متنوع سرمایه گذاری 

شركت و بررسی بازارهای گوناگون به دو بخش بلند مدت و كوتاه مدت تخصیص 

یافته است. در سال مالی مورد گزارش به دلیل ادامه کم تحرکی بخش واقعی 

اقتصاد  و انتظار عدم رشد مناسب  بازار سهام، ترکیب سرمایه گذاری های شركت 

به نفع بازار پول وابزارهای پولی ومالی  تغییراتی داشته است . در این ارتباط و 

برای بهره برداری حداکثری از منابع ورودی، این منابع عمدتًا با ترکیب بهینه ای 

در مقاطع مختلف دوره با نرخ سود مناسب در این دو بخش سرمایه گذاری شده 

که درآمد قابل مالحظه ای را برای شرکت ایجاد نموده است. در پایان دوره مالی 

مورد گزارش سهم سپرده های بانکی ریالی از مجموع سرمایه گذاری ها  ازرقم  25 

در صد در سال گذشته به 27درصد افزایش یافته است. با توجه به انتطارات آتی، 

در صورت آغاز رونق بخش واقعی اقتصاد، آمادگی بالقوه جهت جایگزینی منابع 

موجود در این بخش با فرصت های مناسب تر احتمالی از جمله بازار سرمایه با 

هدف کسب منافع بیشتر برای شرکت وجود خواهد داشت.

جدول زیر تركیب سرمایه گذاری های كوتاه مدت و بلند مدت شركت را در پایان 

سال مالی منتهی به96/09/30 نشان می دهد:
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در سال مالی مورد گزارش مجموع سپرده های ریالی وارزی شرکت نسبت به 

دوره مالی قبل  حدود 20 درصد  رشد داشته است که به دلیل ویژگی های عایدی 

مناسب، نقد شوندگی وریسک پایین، مورد توجه واقع شده است. افزایش 16 

درصدی در میزان سرمایه گذاری شرکتهای غیر بورسی نیز به دلیل مشارکت در 

افزایش سرمایه این شرکتها در دوره مالی مورد گزارش بوده است. معادل ریالی 

سپرده های ارزی شرکت در دوره مالی موردگزارش حدود 22 درصد و نرخ تسعیر 

با  اتکایی  های  بیمه  قبول  است.  داشته  افزایش  درصد   18 حدود  اعمال شده 

تعهدات ارزی ایجاب می نماید تا بخشی از منابع شرکت به صورت ارز ی نگهداری 

و سرمایه گذاری شود. عایدات این بخش ترکیبی از سود سپرده و افزایش نرخ 

تسعیر و در سطح مناسبی بوده است.

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

می دهد:

شرح درآمد سرمایه گذاری
 1396/9/30

درصد ازكل
 1395/9/30

درصد ازكل
مبلغ درآمدمبلغ درآمد

27,955766,19216سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی

242,59357231,62657سپرده های بانکی 

489011,8583سایر شرکتها

152,4263699,28424ابزارهای پولی و مالی

423,463100408,960100جمع درآمد سرمایه گذاریها

شرکت های سرمایه پذیر بورسی 

% 18

ابزارهای مالی و پولی  17 %

امالک  2 %

سپرده های بانکی ریالی  28 %

سپرده های بانکی ارزی  23 %

شرکت های سرمایه پذیر 

غیر بورسی  12 %

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1396
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درآمد سرمایه گذاری های شرکت در دوره مورد گزارش مبلغ  423/46 میلیارد 

ریال بوده که در مقایسه باسال مالی قبل از رشد اندک 3/5 درصدی برخوردار بوده 

است. فضای کم تحرکی حاکم بر اقتصاد وتاثیر آن بر عملکرد شرکتهای سرمایه 

پذیر موجب شده است تا درآمد سرمایه گذاری ها در بخش سهام شرکتها کاهش 

یابد. رشد 53 درصدی درآمد ابزارهای مالی و پولی توانسته اثراتکاهش درآمد 

از  از کاهش درآمدحاصل  ناشی  راکه  بورسی وسایر شرکتها  پورتفوی  در بخش 

شرکتهای مذکور و بهینه سازی پورتفوی بورسی با جایگزینی صنایع پر پتانسیل در 

دوره مذکور بوده را پوشش دهد . با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد داخلی در طی 

دوره مورد گزارش ، بازار ابزارهای مالی و پولی به دلیل دارا بودن نرخ بازده مناسب، 

کم ریسک و امکان نقد شوندگی باال از رونق مناسبی برخوردا شد ولذا جهت گیری 

فعالیت های سرمایه گذاری شرکت با تمرکز بیشتر دراین بخش صورت گرفت 

ودرآمد مناسبی را برای شرکت ایجاد نمود.

الزم به ذکر است که  بهینه سازی پورتفوی بورسی در طی دوره مالی مورد گزارش زمینه کسب بازدهی مناسبتر  ازاین بخش در دوره مالی بعد را فراهم نموده است .

فعالیت های عمومی

الف. تركیب سرمایه انسانی

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

سهام شرکت های بورسی 

و فرابورسی  7 %

سپرده های بانکی  57 %

 ابزارهای پولی و مالی

% 36  

شرح
جمعتحصیالت

کمتر  
از لیسانس 

1396/09/301395/09/30فوق لیسانس و باالترلیسانس

2133-اعضای موظف هیات مدیره

99133128كاركنان

911143431مجموع 
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ب. معامالت سهام  شركت 

طبق مقررات  بند "ب" ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه ،  معامالت سهام شرکت با نماد "ذاتكای" از تاریخ  1390/12/24 تا 1393/10/24 در بازار پایه فرابورس انجام 

می شد. پس از تادیه کامل مبلغ اسمی سرمایه ، در راستای افزایش نقدشوندگی و تسهیل معامالت سهام شركت و برخورداری از معافیت های مالیاتی مربوط، سهام 

شركت در بازار فرابورس پذیرفته شد و نماد شركت در تاریخ 1393/08/21 در تابلوی اول بازار فرا بورس درج و معامالت سهام شرکت  از تاریخ 1393/10/24  در این 

بازار آغاز شد. 

در سال مالی مورد گزارش بالغ بر 267 میلیون سهم شركت به ارزش 356میلیارد ریال در بازار اول فرابورس مورد معامله قرار گرفته است . قیمت هر سهم در پایان 

دوره مورد گزارش نیز مبلغ 1.063 ریال بوده است. از تاریخ 1396/10/01 تا تاریخ تهیه این گـزارش نیز بالغ بر 23 میلیون سهم شركت به ارزش بیش از 24،961 میلیون 

ریال در این بازار معامله شده و آخرین قیمت هر سهم در تاریخ 1396/11/15 به مبلغ 1.072 ریال بوده است .

ج. کنترل های داخلی

با توجه به اینکه شرکت تحت نظارت های بیمه مرکزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می نماید و ملزم به رعایت مقررات بیمه گری شامل مصوبات شورای 

عالی بیمه و مقررات  حاکم بر ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد ، موظف است سیستم کنترلهای داخلی خود را  با ضوابط دستورالعمل کنترلهای 

داخلی دستگاههای نظارتی یاد شده منطبق نماید. به منظور تحکیم نظام حاکمیت شرکتی و تقویت کنترلهای داخلی و در اجرای مقررات حاکم، کمیته حسابرسی 

مستمرا جلسات خود را تشکیل داده و مدیریت حسابرسی داخلی را در حهت ارزیابی و اطمینان از حسن عملکرد سیستم کنترلهای داخلی هدایت نموده است. در این 

ارتباط شرکت از منشور کمیته حسابرسی که به پیشنهاد کمیته مزبور به تصویب هیات مدیره رسیده است همچنین منشور مدیریت حسابرسی داخلی برخوردار می باشد.

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1396
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خالصه عملكرد و وضعیت مالی 

عملکرد

عنوان
1396/9/301395/9/30

میلیون ریالمیلیون ریالافزایش

31747,468568,481%درآمد های بیمه ای

4423,463408,960%درآمد سرمایه گذاری ها

258139,37138,905%سایر درآمدها

291,310,3021,016,346%جمع درآمدها

50728,918485,795%جمع هزینه ها )بیمه ای و غیر بیمه ای(

10581,384530,551%سود خالص قبل از كسر مالیات

8546,140503,481%سود خالص بعد از كسر مالیات

خـالصه وضعیت مالی 

عنوان
1396/9/301395/9/30

میلیون ریالمیلیون ریالافزایش

93,709,0963,406,520%جمع سرمایه گذاری ها

12722,080647,087%جمع ذخایر فنی 

242,500,0002,010,850%سرمایه پرداخت شده

74,283,6743,989,297%جمع دارایی ها

853,8081,131,750)25%(جمع بدهی ها

203,429,8662,857,547%جمع حقوق صاحبان سهام

اطالعات مالی هر سهم

شرح 
سال مالی منتهی به 

1396/9/30
سال مالی منتهی به 

1395/9/30

2،500،000،0002,010,850,000تعداد سهام

10001000مبلغ پرداخت شده هر سهم )ریال(

218/46250/38عایدی  هر سهم EPS( ) بر اساس سرمایه در تاریخ ترازنامه )ریال(

218/46201/39عایدی  هر سهم EPS( ) با احتساب افزایش سرمایه انجام شده  )ریال(

120100سود نقدی پیشنهادی هر سهم - SPD  ) ریال (
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مقایسه عملكرد و برنامه 

عــنــوان 
عملكردبرنامه

پوشش 
میلیون ریالمیلیون ریال

63%12758880646نتیجه عملیات بیمه ای

98%430000423463درآمد سرمایه گذاری ها 

214%65000139371سایر درآمدها

104%555588581384سود خالص قبل از كسر مالیات

103%527619546140سود خالص بعد از كسر مالیات

  )EPS( پیش بینی و عملكرد عایدی هرسهم

جدول زیر پیش بینی و عملكرد سود خالص و عایدی هر سهم برای سال مالی مورد گزارش و سال مالی آینده را نشان می دهد : 

عنوان

پیش بینیعملکردبرنامه 

 سال مالی منتهی به  
1396/9/30

 سال مالی منتهی به  
1396/9/30

 سال مالی منتهی به  
1397/9/30

211218212سود خالص هر سهم )ریال( سرمایه جدید

هدف های كمی و برنامه های آینده 

افزایش میزان قبولی های اتكایی قراردادی و اختیاری متناسب با شرایط و تحوالت بازار برای تولید حق بیمه اتكایی حداقل به مبلغ  670   میلیارد ریال در سال  •

مالی منتهی به 1397/09/30

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

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

تالش برای اخذ رتبه اعتباری از یکی از موسسات رتبه بندی معتبر بین المللی  •

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

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اتكایی برای شركتهای بیمه  •

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

رصد فرصت های مناسب سرمایه گذاری با هدف ایجاد تنوع بیشتر و بهینه سازی تركیب و افزایش پرتفوی سرمایه گذاری ها برای دستیابی به سود حاصل از  •

سرمایه گذاری های شركت به مبلغ 430 میلیارد ریال در نهمین سال فعالیت

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

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

دستیابی به سود خالص پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 ، حداقل به مبلغ 530 میلیارد ریال و عایدی هرسهم حداقل به مبلغ 212 ریال •

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1396
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پیشنهادها برای تصویب 

تصویب صورت های مالی شركت برای سال مالی منتهی به 1396/09/30 •

تخصیص مبلغ 27،308 میلیون ریال از سود خالص سال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ 54،615 میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه  ای به استناد مواد 2  •

و 3 آیین نامه شماره 61 مصوب شورای عالی بیمه 

تخصیص مبلغ 300،000 میلیون ریال به عنوان سود نقدی سهام به سهامداران  •

تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره  •

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تفویض اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس به هیات مدیره •

تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج اطالعیه های شركت  •
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گزارش حسابرسی و صورت های مالی
برای عملكرد سال مالی منتهی به 1396/09/30

بخش دوم



























شـــامل  مالـــی  هـــای  صـــورت  کامـــل  مجموعـــه 
یادداشـــت های توضیحـــی پیوســـت آن بـــر روی ســـامانه 
ـــل  ـــانی ذی ـــه  نش ـــرکت ب ـــانی ش ـــالع رس ـــگاه اط ـــدال و پای ک

قابـــل دســـتیابی اســـت:
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