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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 1394 را به شرح زیر به استحضار می رساند:

مقدمه  

به لطف و یاری خداوند متعال و حمایت های ارزشمند سهامداران محترم ششمین دوره مالی شركت بیمه اتكایی ایرانیان در تاریخ 1394/09/30 به 

پایان رسید. شركت طی سال های فعالیت خود با عرضه مناسب و با كیفیت خدمات بیمه اتكایی و تقویت مستمر توانمندی های مالی و فنی ، اهداف و 

برنامه های خود را 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 1394/09/30 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 

و  میلیون  ده  و  میلیارد  دو  به  منقسم  ریال(  میلیون  پنجاه  و  هشتصد  و  میلیارد  ده  و  هزار  )دو  ریال  میلیون   2،010،850 مبلغ  شركت  سرمایه 

عمومی  تصویب مجمع  با  گزارش  مورد  دوره  در  است.  پرداخت شده  آن  تمامی  كه  است  نام  با  ریالی  هزار  یك  عادی  هزار سهم   پنجاه  و   هشتصد 

فوق العاده مورخ 1394/02/21 ، سرمایه شرکت از محل سود انباشته و اندوخته ها با 31 درصد افزایش به مبلغ یاد شده رسید. جدول زیر روند افزایش 

سرمایه پرداخت شده شرکت را نشان می دهد:

گزارش هیات مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام 

برای عملكرد سال مالی منتهی به 1394/09/30
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سرمایه پرداخت شده- هزار ریالتعداد سهامتاریخ

1389/09/301،535،000،000767،500،000

1390/09/301،535،000،000867،275،000

1391/09/301،535،000،0001،059،150،000

1392/09/301،535،000،0001،297،075،000

1393/09/301،535،000،0001،535،000،000

1394/09/302،010،850،0002،010،850،000

تركیب سهامداران شركت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد و تا تاریخ تایید گزارش نیز در میزان سهام سهامداران عمده تغییر درخور توجهی ایجاد 

نشده است:

درصد سهامتعداد سهامسهامدارردیف

9/77 %196،500،000بانك سرمایه1

5/68 %114،275،236بیمه پاسارگاد2

5/15 %103،518،993ارزش آفرینان پاسارگاد3

4/89 %98،250،000سرمایه گذاری پارس حافظ4

4/05 %81،484،050بانك پاسارگاد5

3/98 %80،000،000بیمه البرز6

3/91 %78،600،000تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد7

3/91 %78،600،000بازرگانی همقدم8

3/91 %78،600،000سام الكترونیك9

3/91 %78،600،000سرمایه گذاری سامان مجد10

3/91 %78،600،000سام گروه11

3/91 %78،600،000صندوق ذخیره فرهنگیان12

3/63 %72،955،361شركت توسعه ومدیریت سرمایه صبا13

2/93 %58،950،000بیمه پارسیان14

2/93 %58،950،000بیمه دانا15

2/93 %58،950،000بیمه معلم16

30/60 %615،416،360سایر سهامداران حقوقی و حقیقی17

 100 %2،010،850،000                   كل سهامداران
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هیات مدیره و مدیر عامل
 

براساس انتخابات انجام شده در مجمع عمومی عادی مورخ 1392/12/12 ، آخرین مدیران شركت به شرح زیر می باشند. در اولین جلسه هیات مدیره نیز آقایان 

دكتر رسول سعدی به سمت رییس هیات مدیره و سید محمد آسوده به عنوان نایب رییس 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 سعدی1

نایب رییس 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 مجتبی كباری5

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 . 1

جمهوری 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 ارایه 

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 توسعه صنعت بیمه و 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
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بازار بیمه اتكایی جهانی در یك نگاه 

با  تولید شده جهانی در بخش بیمه های مستقیم در سال 2014  حق بیمه 

4/04 درصد رشد اسمی و 3/7 درصد رشد واقعی به مبلغ  4،778  میلیارد 

رشد  از  قبل  درصدی سال  واقعی 1/44  رشد  با  مقایسه  در  رسید که  دالر 

مطلوب  تری برخوردار بوده است. رشد حق بیمه ها در بازارهای نوظهور برابر 

رشد سال قبل و 7/4 درصد بوده در حالی که رشد حق بیمه در بازارهای 

پیشرفته از 0/3 درصد در سال 2013 به 2/9 در صد در سال 2014 افزایش 

تا  از سال 2000  بازارهای پیشرفته که  نزولی در  پایین و  یافته است. رشد 

بهبود  بهبود رشد اقتصادی  سال 2013 تداوم داشته در این سال به دلیل 

دلیل  به  جهانی  های  بیمه  حق  رشد  عمده  بخش  است.  یافته  وضعیت 

بازگشت رشد حق بیمه های زندگی بوده که در سال قبل از آن دارای رشد 

منفی بوده است.

در  از كل حق  بیمه جهانی  معادل 44/4 درصد  دالر  میلیارد  مبلغ 2،123 

بیمه های غیر زندگی و 2،655 میلیارد دالر بقیه در بیمه های زندگی تولید 

اتكایی جهانی نیز حدود  شده است. در سال مذكور مجموع حق بیمه های 

260 میلیارد دالر برآورد شده كه از این مبلغ نزدیك به 190 میلیارد دالر در 

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

شده است. بازار بیمه اتکایی جهان در سال 2014 از رشدی حدود 3 درصد 

برخوردار بوده است .

از 260 میلیارد دالر حق بیمه اتکایی جهان در سال 2014،  مبلغ 222 میلیارد 

اتکایی جهان صادر  بیمه  برتر  پنجاه شرکت  توسط  درصد  معادل 85  دالر 

شده است. در رده بندی جهانی همانند سال 2013 شرکت های بیمه اتکایی 

مونیخ ری، سوییس ری و هانورری کماکان در رده اول تا سوم قرار دارند. 

لیکن رده چهارم که در سال 2013 در اختیار لویدز لندن بوده در اختیار شرکت 

آمریکایی برکشایر که از رشد حق بیمه 17 درصدی برخوردار بوده قرار گرفته 

است. لویدز لندن در این سال از رده چهارم به رده ششم نزول کرده و رتبه 

آسیا  قاره  از  باشد.  می  اسکور  فرانسوی  شرکت  اختیار  در  پنجم کماکان 

ترتیب  به  اتکایی چین، کره جنوبی و جی آی سی هند  بیمه  شرکت های 

با  8/3 ، 5/5 و 2/4 میلیارد دالر حق بیمه اتکایی ناخالص به ترتیب در 

رده های 8 ، 11 و 14 جهان قرار دارند. در این سال  شرکت بیمه اتکایی قطر 

با 536 میلیون دالر حق بیمه اتکایی ناخالص برای اولین بار رده پنجاهم 

جهانی را کسب و در این فهرست قرار گرفته است.

حقوق صاحبان سهام پنجاه شرکت برتر اتکایی جهان که 222 میلیارد دالر 

حق بیمه اتکایی قبولی داشته اند حدود 440 میلیارد بوده است به عبارتی 

نصف  از  بیش  شرکت ها کمی  این  در  تولیدی  اتکایی  بیمه  حق  میانگین 

حقوق صاحبان سهام بوده است.

در سال 2014 در جهان  336  حادثه فاجعه آمیز رخ داده که  189 مورد 

آن حوادث طبیعی همانند سیل و طوفان و زلزله و 147 مورد آن ناشی از 

سال  طبیعی  حوادث  تعداد  حالی که  در  است.  بوده  انسانی  فعالیت های 

2014 باالترین تعداد ثبت شده در یک سال بوده،  لیکن میزان خسارت های 

اقتصادی و بیمه ای ناشی از آن در مقایسه با سال قبل کاهش یافته و از 

میانگین ده ساله قبل از آن به میزان درخور توجهی پایین تر بوده است. 

کل خسارت های اقتصادی این نوع حوادث در سال 2014 حدود 110 میلیارد 

دالر و در سال 2013 حدود  138  میلیارد دالر برآورد شده و میانگین با تورم 

تعدیل شده ده ساله آن 200 میلیارد دالر بوده است. کل خسارت های بیمه 

شده این نوع حوادث در سال 2014 حدود 35 میلیارد دالر و در سال 2013 

حدود  44  میلیارد دالر برآورد شده و میانگین سالیانه با تورم تعدیل شده 

ده ساله آن 64  میلیارد دالر بوده است. پایین بودن میزان خسارت های 

بیمه شده چه در مقایسه با سال قبل و چه میانگین ده ساله موجب کاهش 

این  سودآوری  افزایش  و  اتکایی  گران  بیمه  های  هزینه  مرکب   ضریب 

بیمه گران شده است . 
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حوادث فاجعه آمیز سال 2014

منطقه
میزان خسارت )میلیارد دالر(قربانیحادثه

پوشش بیمه ای
بیمه ایاقتصادینفر تعداد

61%617/5 /5120628 آمریکای شمالی

28% 318838/22/3 آمریکای التین و کارائیب

42%3776315/96/6 اروپا

53%4725061/50/8 آفریقا

10%130709351/75/2 آسیا

43%72062/31 اقیانوسیه / استرالیا

76%3311201/71/3 سایر

32%33612،777109/934/7جمع 2014

32%30825،90014044/9جمع 2013 
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نسبت هزینه

ضریب خسارت

میلیارد   101 مبلغ   2014 سال  اقتصادی  خسارت  دالر  میلیارد   110 مبلغ  از 

آن  دالر  میلیارد   9 و  طبیعی  آمیز  فاجعه  خسارت های  به  مربوط  آن  دالر 

خسارت های ناشی از فعالیت ها و خطاهای انسانی است. حدود 45 درصد 

از خسارت های بیمه ای سالهای 2010 تا  2014 در اثر طوفان های همرفتی 

شدید ایجاد شده است. این نوع طوفان ها در اثر برخورد توده های هوای 

سرد و خشک با هوای گرم و مرطوب ایجاد می شود و با تگرگ و گرد باد 

و بادهای شدید و  طوالنی همراه است. نمودار زیر سهم فزاینده این نوع 

خسارت ها در 25 سال گذشته را نشان می دهد .

تولید  درصد   0/14 حدود   2014 سال  در  طبیعی  بالیای  خسارت های 

 ناخالص جهانی است که کمتر از میانگین ده ساله آن به میزان 0/30 درصد 

می باشد.

متاسفانه بیش از 7000 نفر از 12700 نفر قربانیان حوادث فاجعه آمیز و حدود 

از 110 میلیارد دالر خسارت اقتصادی مربوط به قاره آسیا    52 میلیارد دالر 

می باشد، در حالی که فقط 5 میلیارد دالر از 34 میلیارد دالر خسارت بیمه ای 

 مربوط به این قاره می باشد. به طوری که مالحظه می شود قاره آسیا دارای 

پایین ترین درصد پوشش بیمه ای است. 

تعداد  بودن  سابقه  بی  علی رغم  آمیز،  فاجعه  حوادث  قربانیان  تعداد 

 حوادث،   در سال 2014 یکی از کم ترین تعداد قربانی سالیانه بوده است که 

 می توان آن را به توسعه و بهبود سیستم های هشدار اولیه و آمادگی های 

فوریت های مقابله با این حوادث نسبت داد. تعداد قربانیان این حوادث در 

% 0
 1990 - 1999  2000 - 2009  2010 - 2014 

% 10

% 20

% 30

% 40

% 50

روند خسارت های بیمه ای ناشی از طوفان های همرفتی شدید

این سال 12،777 نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از 50 درصد کاهش 

داشته و از میانگین سالیانه از سال 1990 تاکنون یعنی  66000 نفر به مراتب 

کمتر بوده است.  

بیمه شده سال 2014 موجب  فاجعه آمیز  میزان خسارت های  بودن  پایین 

شده است تا ضریب خسارت و ضریب مرکب سال 2014 کم و بیش در 

سود  قبل  سال  همانند  اتکایی  بیمه  عملیات  و  باشد   2013 سال  حدود 

مطلوبی را برای بیمه گران اتکایی در بر داشته باشد. در حالی که میانگین 

ضریب مرکب عملیات بیمه اتکایی در 5 سال منتهی به پایان 2014 حدود 

94/6 درصد بوده ضریب خسارت سال 2014 حدود 89/5 درصد بوده است. 

نمودار زیر ضریب مركب بازار بیمه های اتكایی جهان را براساس دو بخش 

ضریب خسارت و درصد هزینه های استحصال نسبت به درآمد حق بیمه در 

سال های 2010 تا 2014  نشان می دهد:

20142012 201320112010

63.8

31.6

76.1 60.7 56.5 56.4

0

20

40

60

80

100

120

31.3

31.3 32.2 33.1

ضریب مرکب بازار بیمه اتکایی به تفکیک ضریب خسارت و نسبت هزینه سال های 2010 تا 2014 )درصد(



16

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1394

کم و بیش ثابت ماندن میزان سودآوری بیمه گران 

اتکایی در مقایسه با سال قبل از یک سو و افزایش 

سرمایه و حقوق  صاحبان سهام موجب شد تا بازده 

حقوق صاحبان سهام از 13 درصد در سال 2013 به 

11/4 درصد در سال 2014 کاهش یابد.

20142012 201320112010

10.6

بازده حقوق صاحبان سهام )درصد(

0

2

4

6

8

10

12

14

2.5

12.1
11.4

13

تحوالت بیمه های اتكایی در منطقه خاورمیانه و شمال 
 )MENA(  آفریقا

همان گونه که در گزارش سال قبل نیز بیان شد بازارهای بیمه خاورمیانه و 

شمال آفریقا در یک دهه گذشته  رشد و توسعه درخور مالحظه ای را تجربه 

كرده اند. حق بیمه مستقیم این بازارها  كه عمده ترین آن بازارهای امارات، 

میلیارد   50 از  بیش  می شود  شامل  را  سعودی  عربستان  و  ایران  ترکیه، 

و سابقه سودآوری مناسب  بیمه  نفوذ  بودن ضریب  پایین  باشد.  دالر می 

را هدف  بازارهای منطقه  بیمه مستقیم   هرچند، در حال کاهش، فعالیت 

بیمه گران  و کارگزاران اتکایی بین المللی و محلی قرار داده است. همزمان 

با حضور بیمه گران اتکایی بین المللی، تعداد شركت های بیمه اتكایی محلی 

های   بیمه  عرضه  و  ظرفیت  افزون  روز  افزایش  است.  یافته  افزایش  نیز 

نتایج  بر  اتکایی و تشدید سطح رقابت ها در چند سال اخیر موجب فشار 

عملکرد فنی بیمه گران اتکایی محلی شده است. حضور بیمه گران شبه قاره 

هند، شرق آسیا و آفریقایی در منطقه منا نیز خود یکی از عوامل مازاد عرضه 

در این منطقه می باشد.

علی رغم نقش قیمت نفت و روند نزولی آن در اقتصادهای منطقه به دلیل 

پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، پیش بینی می شود که تاثیر کاهش قیمت 

نفت در میان مدت در بازارهای بیمه منطقه نسبت به سایر بخش ها کمتر 

و محدودتر باشد.

های  تحریم  برداشتن  منا  منطقه  ای  بیمه  تحوالت  از  یکی   بی تردید 

بینی  پیش  تحریم ها  این  برداشتن  با  باشد.  می  ایران  علیه   بین المللی 

و  شود  برقرار  دوباره  المللی  بین  بازارهای  با  اتکایی  بیمه  روابط  می شود 

قواعد بیمه گری  و سطح رقابت تغییر کند. در این شرایط  از یک سو بخشی 

از سوی  و  تامین  بیمه گران خارجی  توسط  اتکایی کشور  بیمه  نیازهای   از 

دیگر امکان کسب مهارت های فنی و آموزشی همچنین پذیرش ریسک از 

بازارهای منطقه ای  و بین المللی برای شرکت های بیمه داخلی فراهم خواهد 

و  خارجی  سهام داران  و  سرمایه  شرایط جذب  می تواند  تحوالت  این  شد. 

سرمایه گذاری های مشترک را نیز برای بازار بیمه فراهم نماید. البته سطح 

این  مدیریت  و  سیاست گذاری  چگونگی  به  تغییرات  این  تاثیر  میزان  و 

تحوالت در سطح کالن و خرد بستگی زیادی خواهد داشت.

 2015 سپتامبر  ویژه  گزارش  در   )A.M.Best( اعتباری  رتبه بندی  موسسه 

خود شرکت های بیمه اتکایی منطقه منا را به تفکیک شرکت های با سابقه و 

جدید به شرح جدول زیر معرفی می نماید:
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میانگین  همراه  به   2014 سال  در  منطقه  اتکایی  بیمه  شرکت   13 مرکب  ضریب  و  خسارت  ضریب  اتکایی،  حق بیمه  میزان  اعتباری،  رتبه  زیر   جدول 

ضریب های یاد شده در 5 سال منتهی به سال مذکور را نشان می دهد:

شرکت های تازه وارد ترشرکت های با  سابقه

کشورنام شرکتسال تاسیسکشورنام شرکتسال تاسیس

1929Milli Re2003ترکیهAmin Reایران

1957Egypt Re2005مصرTakaful Reامارات

1960SCR Morocco2006مراکشHannover Re Takafulبحرین

1971Bimeh Markazi Iran2008ایرانSaudi Reعربستان

1972Kuwait Re2008کویتEmirates Reامارات

1972Arab Re2008لبنانGulf Reامارات

1973CCR Algeria2008الجزیرهACR Re Takafulبحرین

1974Arab Union Re2009سوریهQatar Reقطر

1980ARIG2009بحرینOman Reعمان

1981Tunis Re2010تونسIranian Reایران

1989Trust Reبحرین

نام شرکت ردیف 
رتبه اعتباری کشور

موسسه
A.M.Best

 حق بیمه اتکایی
 ناخالص 

 حق بیمه اتکایی 
خالص

ضریب خسارت
)درصد(

ضریب مرکب
)درصد(

2014میلیون دالر میلیون دالر  
  میانگین
5 ساله

2014
  میانگین
  5 ساله

1Qatar ReقطرA5361788482103106

2Trust Re بحرینA-44528767669794

3Milli Re  ترکیهB+4133558384116108

4ARIG بحرینB++3152606765104102

5CCR Algeria الجزیرهB+25515440447275

6SCR MoroccoمراکشB++23914377579088

7Saudi Re1481377587109120عربستان

8Kuwait Re کویتA-1171046871106101

9Arab ReلبنانB+82597871113104

10Emirates Re Takaful اماراتB++7773656792100

11Gulf Re اماراتA-551412883258125

12Tunis Re تونسB+52275857100100

13ACR Re Takaful بحرینA-4123219039133

277518147271103101جمع حق بیمه اتکایی و میانگین نسبت ها
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وضعیت و تحوالت بازار بیمه و بیمه اتكایی داخلی 

در گزارش های قبلی هیات مدیره  به مجمع عمومی صاحبان محترم سهام، 

ویژه  به  و  بیمه  صنعت  چالش های  و  نارسایی ها  مشكالت،  از  برخی  به 

غیراصولی  رقابت های  تداوم  و  فنی  غیر  های  نرخ  ارایه  بابت  از  نگرانی ها 

و ناسالم بیمه ای و نادیده گرفتن اصول و مبانی حرفه ای در صنعت بیمه 

اشاره شده بود. متاسفانه تداوم رقابت های ناسالم و بیمه گری های غیر فنی 

آثار نامطلوب خود را در کاهش سطح توانگری و ناتوانی در ایفای تعهدات 

عمومی  اعتماد  موجب کاهش  و  داده  نشان  بیمه  شرکت های  برخی  در 

در  اصولی  و غیر  ارایه تخفیف های غیر فنی  بیمه شده است.   به صنعت 

بیمه های شخص ثالث از سوی برخی از شرکت ها مانع از آن شده است 

تا صنعت بیمه بتواند در این رشته زیان آور نرخ های فنی برقرار نماید و یا 

عوارضی را که بر این رشته تحمیل می شود کاهش دهد. البته بیمه مرکزی 

ایران و شورای عالی بیمه برای مقابله با این وضعیت، اقدامات مختلفی را به 

عمل آورده اند ولی مادام که عموم بیمه گران و دیگر فعاالن بیمه ای در این 

جهت همسو و مجدانه تالش ننمایند صنعت بیمه از گزند این آثار نامطلوب 

در امان نخواهد بود.

تغییری   1392 سال  به  نسبت  بیمه  شرکت های  تعداد   1393 سال  در 

نداشت. کماکان در بخش بیمه های مستقیم در کنار بیمه ایران به عنوان 

به صورت سراسری  دولتی  غیر  بیمه  20 شرکت  دولتی،  بیمه  تنها شرکت 

فعالیت دارند. عالوه بر این شش شرکت بیمه نیز شامل 4 شرکت بیمه 

مستقیم و دو شرکت بیمه متقابل P&I تنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

فعالیت می کنند. در بخش بیمه های اتکایی صرف نیز در کنار بیمه مرکزی 

ایران دو شرکت بیمه اتکایی ایرانیان و امین در بازار حضور دارند . هرچند 

تعدادی از شرکت های بیمه مستقیم نیز در در حوزه قبول بیمه های اتکایی  

فعالیت می کنند.  

18
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شایان ذکر است در پی مشکالت نقدینگی و ناتوانی مالی که برای شرکت 

بیمه توسعه پیش آمد و در پرداخت خسارت های این شرکت وقفه ایجاد 

شد، پروانه فعالیت این شرکت در بخش بیمه های خودرو شامل بیمه های 

بدنه، ثالث و حوادث راننده و بیمه های زندگی از سوی شورای عالی بیمه 

ابطال شد. ناتوانی در ایفای تعهدات که در اثر نرخ شکنی، تداوم رقابت های 

ناسالم و غیرحرفه ای به ویژه در بخش بیمه های ثالث در این شرکت ایجاد 

شد آثار بسیار سوئی را متوجه این شرکت و صنعت بیمه نمود.

 1012 از  بیمه  شعبه های شركت های  تعداد  منتشره،  آمار  آخرین  براساس 

افزایش  پایان سال 1393  در  به 1037 شعبه  پایان سال 1392  در  شعبه 

یافته است. تعداد نمایندگی های عمومی و تخصصی شركت های بیمه نیز 

سال  پایان  در   ،1392 سال  پایان  به  نسبت  درصدی   5 حدود  افزایش  با 

1393 به 38،926 نمایندگی رسیده است. در این سال تعداد کارگزاران بازار 

نیز از 501 کارگزاری به 591 کارگزاری افزایش یافته که از  رشد 18 درصدی 

برخوردار بوده است.

در سال 1393 شرکتهای بیمه 205،400 میلیارد ریال حق بیمه تولید کردند 

که در مقایسه با سال 1392 از رشدی برابر با 26/7 درصد را نشان می دهد. 

بازار بیمه که در سال 1391 به 10/7 میلیارد دالر رسیده  حق بیمه تولیدی 

بود به دلیل کاهش ارزش ریال در سال های 1392 و 1393 به ترتیب به 

 میزان 6/5 و 7/3 میلیارد دالر کاهش یافت و این در حالی است که حق 

بیمه های صنعت در این دو سال از نظر ریالی به ترتیب 23/2 و 26/7 درصد 

رشد داشته است. این وضعیت باعث شد تا جایگاه صنعت بیمه در جهان از 

رتبه 42 در سال 1391 به رتبه 45 در سال 1393 تغییر کند. حق بیمه سرانه 

کشور در سال 1393 برابر با 2،638،000 ریال معادل 94 دالر بوده است که 

کشور را از این بابت در رده 70 جهانی قرار می دهد. صنعت بیمه از لحاظ 

ضریب نفوذ بیمه با 1/90 درصد در رده  62 جهانی قرار دارد. 

زندگی سهمی  بیمه های  در سال 1393،  بازار  تولیدی  از مجموع حق بیمه 

معادل 10/5 درصد را به خود اختصاص داده است که افزایش سهمی معادل 

1/4 واحد را کسب نموده است. سهم رشته های اتكایی پذیر از حق  بیمه بازار 

که بر خالف روند نزولی سال های 88 لغایت 1391، در سال 1392 به دلیل 

افزایش نرخ ارز با افزایش همراه بوده و از 10/88 درصد در سال 91 به 12/6 

درصد در سال 1392 افزایش یافته بود مجددْا در سال 1393 به 11/10 درصد 

کاهش یافت. در این سال سهم بازار رشته های باربری، کشتی، هواپیما، 

 ، واحد   0/35 ، واحد   معادل 0/43  ترتیب  به  مهندسی  و  انرژی  و  نفت 

 0/39 واحد ، 0/17 واحد و 0/16 واحد کاهش و در مقابل سهم بازار بیمه 

آتش سوزی، پول و مسئولیت به ترتیب مختصری و معادل 0/09 واحد ، 

0/03 واحد و 0/06 واحد افزایش داشتند.

در سال 1393 كماكان دو رشته زیان بار بیمه شخص ثالث با 42/2 درصد 

و درمان تكمیلی با 19/7 درصد بیشترین سهم در مجموع حق  بیمه بازار را 

به خود اختصاص داده اند. بیمه های زندگی با 10/5 درصـد، بدنه اتومبـیل 

با 6/6 درصـد، مسئـولیت با 5/6 درصـد، حوادث راننده با  4/6 درصـد و 

بیمه های آتش سـوزی با  4 درصد سهم در مجموع حق  بیمه بازار در رده های 

سوم تا هفتم قرار گرفته اند. به طوری كه مالحظه می شود 73/1 درصد از 

مجموع حق  بیمه بازار در سال 1393 به بیمه های مربوط به اتومبیل و درمان 

تكمیلی اختصاص داشته است كه در شرایط فعلی تركیب پرتفوی مطلوبی 

برای بازار نیست.

ضریب خسارت کل بازار بیمه که در سال 1392 برابر با 89/28 درصد بود 

در سال 1393  با 4/7 واحد کاهش به 84/58 درصـد رسیـده است. این 

کاهش عمدتْا از کاهش ضـریب خسـارت رشتـه درمان از 117 درصـد به 

94 درصد ناشی شده است. افزایش اخیر تعرفه ها و هزینه های درمانی 

در کشور این نگرانی  که ضریب خسارت این رشته مجددْا روند افزایشی به 

خود بگیرد را ایجاد می کند.  ضریب  خسارت بیمه شخص ثالث نیز در سال 

1393 از 103 درصد به 106 درصد افزایش یافته است که از عوامل اصلی 

کاهش سودآوری صنعت بیمه می باشد.  
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ریال  میلیارد   20،165 حدود  از  اتكایی پذیر  رشته های  حق بیمه  مجموع 

افزایش   1393 سال  در  ریال  میلیارد  حدود22,735   به   1392 سال  در 

یافته است كه رشدی قریب به 13 درصد را نشان می دهد. لیكن حق بیمه 

اتكایی واگـذاری غیراجباری بازار )بدون حذف احتساب مضاعف مربوط به 

واگذاری های مجدد( که در سـال 1392 حـدود 56 درصـد رشد کرده بود در 

سال 1393 تنها با حدود 8/5 درصـد رشـد  از مبلغ 5،834 میلیارد ریال 

به مبـلغ  6،329 میلیـارد ریال افزایش یافته است. کاهش در خور توجه 

رشد حق بیمه اتکایی واگذاری غیر اجباری را می توان به عدم کاهش اتکایی 

اجباری بیمه های غیر زندگی در سال 1393 و ثبات نسبی نرخ ارز در این 

ارز،  نرخ  افزایش  از آن در کنار  سال مرتبط دانست. چرا که در سال قبل 

واگذاری اجباری رشته های بیمه غیر زندگی نیز از 25 درصد به 20 درصد 

بود.  غیراجباری شده  اتکایی  واگذاری  باالتر  رشد  موجب  و  یافته  کاهش 

نسبت حق بیمه اتكایی مربوط به واگذاری غیراجباری به مجموع حق بیمه 

رشته های اتكایی پذیر نیز از 28/57 درصد در سال 1392 به 27/84 درصـد 

عـدم  از  نوبه خود  به  نیز  امر  این  است که  یافته  در سال 1393 کاهـش 

کاهش میزان اتـکایی اجباری و ثبات نسبی نرخ ارز متاثر می باشد.

با نگاهی به ساختار توزیع حق بیمه اتكایی غیراجباری بازار در سال 1393 و 

مقایسه آن با سال های 1390 تا 1392 مالحظه می شود که سهم بیمه گران 

خارجی از این بخش از 28/1 درصد در سال 1390 به 12/9 درصد در سال 

سال  در  درصد   2/5 حدود  و   1392 سال  در  درصد   5/7 حدود  و   1391

1393 تقلیل یافته كه دلیل آن تحریم های بیمه ای است. حدود 25 درصد 

از تقاضای اتكایی غیراجباری بازار نیز از طریق تدابیر ویژه تحت پوشش قرار 

گرفته كه در مقایسه با سال قبل از آن حدود 3 واحد کاهش یافته است. 

افزایش  بیانگر  ویژه  طرح  به  واگذاری  میزان  و  خارج  به  واگذاری  تقلیل 

نگهداری در سطح بازار داخلی می باشد.

عالوه بر بیمه مركزی، بیمه ایران و دو شركت بیمه اتكایی، 14 شركت بیمه 

مستقیم نیز در سال 1393 دارای قبولی اتكایی از بازار داخلی بوده اند. کل 

قبولی بیمه اتکایی غیر اجباری شرکت های بیمه داخلی در سال 1393 مبلغ  

4،838 میلیارد ریال می باشد . سهم بیمه مرکزی ایران و شرکت بیمه ایران 

از این مبلغ به ترتیب 33/4 درصد و 21/5 درصد بوده است. سهم بیمه 

اتكایی ایرانیان از این بازار با 1/49 واحد افزایش در سال 1393 به 8/26 

درصد رسیده و شرکت را درجایگاه سوم قرار داده است. میزان و سهم حق 

بیمه های اتکایی قبولی هر یک از شرکت ها در جدولی که در بخش بعدی 

این گزارش ارایه شده، آورده شده است. شایان ذكر است كه حجم حق  بیمه 

قبولی بیمه اتکایی این شركت در سال مالی مورد گزارش با حدود 37/5 

درصد افزایش نسبت به سال قبل به رقمی افزون بر  549،430 میلیون 

ریال بالغ شده است. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار در اختیار 

رشد بازار بیمه های اتکایی غیر اجباری 21 درصد بوده است . 

مدیران شركت با درنظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار، تالش برای دستیابی 

و  میان كیفیت  قبول  قابل  تعادل  و  پرتفوی  مناسب  ساختار  و  تركیب  به 

داده اند.  قرار  وجهه همت خود  را  قبولی شركت  و حق بیمه  ریسک  میزان 

در  موثر  نقش  ایفای  در  و سعی  بازار  تحوالت  پایش  در عین حال ضمن 

شكل گیری اقدامات اصالحی الزم برای بهبود شرایط و ایجاد فضای كسب 

و كار حرفه ای مناسب تر در صنعت بیمه، كماكان در جهت راهبرد حفظ و 

نهادهای  دیگر  و  بیمه  شركت های  با  همكاری  مناسبات  و  روابط  توسعه 

بیمه ای و ارتقای جایگاه شركت تالش می نمایند.

بازار بیمه و  با وجود شرایط دشوار و مشكالت بی سابقه پدید آمده در دو 

سرمایه كشور در طول سال مورد گزارش، شركت به نتایج قابل قبولی در 

بخش فعالیت های بیمه ای و سرمایه گذاری های اقتصادی خود دست یافته  

از بودجه  باالتر  بازار بیمه، درآمد و سودی  ارتقای جایگاه خود در  و ضمن 

و پیش بینی های اولیه کسب نموده است که در ادامه گزارش بدان اشاره 

خواهد شد.
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جایگاه شرکت در بازار بیمه سال 1393 

قبولی   اتكایی  حق بیمه  مجموع   ،1393 سال  در  بازار  بیمه ای  موسـسات  و  شركت ها  عمـلكرد  از  یافتـه  انتشـار  مالی  صورت های  آخرین  اسـاس   بر 

)غیراجباری( موسسات بیمه كشور در سال مذكور به رقم  4،838 میلیارد ریال بالغ شده كه در مقایسه با سال قبل از آن از افزایش 21 درصدی برخوردار 

بوده است.

جدول زیر حجم حق بیمه  قبولی و سهم  هر یك از  موسسات بیمه  فعال در بازار اتكایی كشور را در پنجمین دوره فعالیت شركت نشان می دهد.

به طوری که مالحظه می شود بازار بیمه اتکایی غیر اجباری داخلی در سال 1393 از رشد 21 درصدی برخوردار بوده که در مقایسه با رشد 26/7 درصدی بازار 

بیمه مستقیم از رشد کمتری برخوردار بوده است. در سال 1393 حق بیمه اتکایی قبولی شرکت 48 درصد رشد داشته است که موجب شده تا در این بازار 

بیمه اتکایی ایرانیان بعد از بیمه مرکزی ایران و شرکت بیمه ایران در جایگاه سوم قرار گیرد. در سال 1393 شرکت های بیمه مستقیم دانا، ایران، پارسیان، 

پاسارگاد و البرز سهم بازار اتکایی خود را به ترتیب 1/82 درصد، 1/12 درصد، 0/03 درصد، 0/98 درصد و 0/9 درصد افزایش داده اند که بیانگر افزایش واگذاری 

های متقابل بین شرکتهای بیمه مستقیم می باشد .

قبولی اتكایی داخلی بازار )غیر اجباری (

شركت
سال 1393سال 1392سال 1391

تغییر سهم سهمرشدمیلیون ریالسهممیلیون ریالسهممیلیون ریال

6/27%-33/40%2%39/671,616,234%27/991,584,499%685,380بیمه مركزی

1/12%21/49%28%20/371,039,708%17/04813,501%417,213بیمه ایران

1/49%8/26%48%6/77399,614%8/5270,307%208،246بیمه اتكایی ایرانیان

0/55%-6/81%12%7/36329,401%8/07293,786%197,526بیمه ملت

0/84%5/39%44%4/55260,771%7/53181,683%184,445بیمه آسیا

0/18%-4/45%16%4/63215,157%6/77184,764%165,708بیمه اتكایی امین

0/9%4/19%54%3/29202,673%4/89131,317%119,744بیمه البرز

0/26%-2/64%10%2/61127,664%4/40104,116%107,663بیمه پارسیان

1/06%3/66%70%1/84177,267%5/0273,364%122,874بیمه دانا

1/37%3/21%112%2/23155,238%3/0688,876%74,932بیمه پاسارگاد

0/89%3/11%69%2/89150,482%2/48115,588%60,634بیمه ایران معین

1/19%-0/21%82%-0/8910,316%0/7735,531%18,956بیمه سینا

0/28%1/17%59%0/7156,632%0/7228,433%17,593بیمه  كارافرین

0/07%0/78%33%0/4837،693%0/0819,208%2,007بیمه سامان

0/01%0/49%23%0/2623,664%0/4110,327%10,115بیمه میهن

0/18%0/43%103%020,991%0/000%0بیمه کوثر

0/25%0/25%0%1/4112,229%1/7556,229%42,960بیمه معلم

0/01%-0/05%0%0/072,653%0/522,653%12,813بیمه دی

0%100%21%1004,838,387%1003,994,182%2,448,809جمع بازار
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فعالیت های بیمه اتكایی 

الف. قبولی اتکایی

در سال مورد گزارش با در نظر گرفتن وضعیت عمومی بازار بیمه كشور 

و تقاضای شركت های بیمه برای پوشش های اتكایی، شركت همچون 

سال های گذشته، ضمن رعایت جنبه های فنی و حفظ كیفیت پرتفوی 

نسبت به قبول بیمه های اتكایی به دو صورت اختیاری و قراردادی اقدام 

نموده و حاصل آن تولید پرتفوی مناسبی با حجم حق بیمه ای معادل 

 549،430 میلیون ریال شده است، كه در مقایسه با دوره قبل حدود 

37 درصد رشد داشته است.



23

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه



24

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1394

جدول زیر تركیب پرتفوی بیمه  های اتكایی قبولی در سال های 1393 و 1394 را نشان می دهد:

تركیب حق بیمه های اتكایی قبولی  دوره

رشته بیمه اتكایی
13941393

سهممیلیون ریالرشدسهممیلیون ریال

26%119103,348%41%226,047آتش سوزی

8%1833,414%7%39,499باربری

9%734,741%-6%32,170بدنه كشتی و باربری

5%2321,373%-3%16,394هواپیما

12%347,558%9%49,050مهندسی

33%12130,875%27%146,507نفت و انرژی

1%2003,650%2%10,950مسئولیت

6%1724,655%5%28,813سایر رشته ها

100%37399,614%100%549,430جمع

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

ترتیب با 119 درصد و 12 درصد رشد بیشترین سهم را در تولید و افزایش 

پرتفوی شرکت داشته اند. رشته های بیمه باربری، کشتی و هواپیما در کل 

بازار بیمه مستقیم در سال 1393 نسبت سال ماقبل دارای رشد منفی به 

ترتیب به میزان 15، 20 و 19 درصد بوده اند. این امر موجب شده است تا 

میزان حق بیمه اتکایی قبولی شرکت در دو رشته بیمه اتکایی هواپیما و بدنه 

کشتی و باربری نسبت به سال قبل به ترتیب 23 درصد و 7 درصد کاهش 

داشته باشد. شرکت در سال مورد گزارش در رشته بیمه درمان قبولی اتکایی 

نداشته است.

نظر به استمرار تحریم های بانكی و بیمه ای تا پایان سال مالی مورد گزارش 

و نگرانی شركت های معتبر بین المللی از اعمال مجازات های تعیین شده، 

كماكان  امكان برقراری و توسعه مناسب همكاری های شركت با بازارهای 

معتبر منطقه ای و بین المللی فراهم نشده و به این دلیل شركت برنامه قبول 

بیمه های اتكایی خود از بازارهای مذكور را به زمان مناسب در آینده موكول 

نموده است. با توجه به برداشته شدن تحریم های بانکی و بیمه ای از اوایل 

سال 2016 و ابراز تمایل شرکت های بیمه و بیمه اتکایی همچنین کارگزاران 

افزایش  و  بین المللی  ارتباطات  مجدد  برقراری  برای  المللی  بین  اتکایی 

 بازدید مدیران شرکت های خارجی از بازار بیمه کشور به مرور شرایط برای 

و جذب  اعتباری  رتبه  اخذ  ریسك،  تبادل  شامل  بین المللی  همکاری های 

سرمایه خارجی فراهم می شود. مدیران شرکت نیز با پیگیری تحوالتی که 

در این زمینه ایجاد شده و می شود تالش خواهند نمود تا با ایجاد سازمان 

و ارتقای سطح توانایی های شرکت و توسعه و برقراری ارتباطات با بازارهای 

بازارهای  در  موجود  فرصت های  از  اعتباری،  رتبه  اخذ  همچنین   خارجی 

منطقه ای و بین المللی برای توسعه فعالیت های شرکت و معرفی و تقویت 

جایگاه خود بهره گیری نمایند. در این ارتباط حضور در برخی همایش ها و 

از  بهره گیری  مالقات های كاری،  افزایش  بین المللی،  و  منطقه ای  مجامع 

فرصت های آموزشی داخل وخارج کشور برای همکاران و معرفی و تقویت  

جایگاه شرکت و ارتقای استاندارد ارایه خدمات، در دستور کار مدیران شرکت 

قرار خواهد داشت.
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نفت و انرژیآتش سوزی مهندسی سایر رشته هادرمانباربری هواپیما بدنه کشتی و 
باربری

ترکیب حق بیمه های اتکایی قبولی دوره های مالی 1393 و 1394

ب. اخذ پوشش اتکایی

مناسب  اتكایی  پوشش  اخذ  ضرورت  و  فنی  مبانی  و  اصول  به  توجه  با 

فراهم شدن شرایط  و  نگهداری شركت  بر ظرفیت  مازاد  برای ریسك های 

پاسخ گویی به نیازهای اتكایی شركت های بیمه، از بدو تاسیس نسبت به 

كسب پوشش های اتكایی مورد نیاز اقدام شده است. این پوشش ها برای 

چند سال  اولیه فعالیت شركت بر اساس تركیبی از قراردادهای نسبی و مازاد 

اتكایی معتبر  بیمه گران  به  آن  بود كه بخش عمده  خسارت طراحی شده 

خارجی كه مایل به ادامه همكاری با بازار بیمه كشور بودند واگذار می شد. 

از دو دوره قبل، تداوم تحریم ها و محدودیت ها در مبادالت مالی و كاهش 

بازار  همكاری برخی طرف های منطقه ای موجب شد تا همكاری مجموعه 

بیمه كشور با شركت های خارجی كاهش یابد. شركت با توجه به شرایط بازار 

و در نظر گرفتن نیازهای اتكایی خود و در حالی كه موفق به تشكیل هسته 

اولیه پرتفوی خود از بازار داخلی شده است، تصمیم گرفت تا قرارداد اتكایی 

بیمه  راهبری  به  مازاد خسارت  پوشش  اساس  بر  صرفًا  را  خود  واگذاری 

مركزی جمهوری اسالمی ایران طراحی و بخش عمده آن را به بازار داخل 

واگذار و بخشی از آن را نیز به بیمه گران منطقه ای كه مایل به ادامه همكاری 

البته قراردادهای مشاركتی كه در سال های قبل منعقد  بودند واگذار كند. 

باقی مانده صادره در سال های  شده است در محدوده معدود ریسك های 

مربوطه، كماكان تا پایان دوره اعتبار ریسك های مذكور، معتبر خواهد بود. 

در سال مورد گزارش حق بیمه واگذاری شرکت مبلغ 29،562 میلیون ریال  

بوده که در مقایسه با دوره قبل 34 درصد کاهش داشته است. مبلغ 28،066 

میلیون ریال از حق بیمه واگذاری مربوط به قرارداد مازاد خسارت و 1،496 

میلیون ریال مابقی مربوط به تغییرات قراردادهای مشارکت بوده است.

سال 1393سال 1394



گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1394

خالصه عملكرد مالی شركت در بخش های قبولی و واگذاری اتكایی در سال مورد گزارش و مقایسه آن با سال مالی قبل در جدول زیر آورده شده است :

توضیح اینكه تحصیل قرارداد  اتكایی مجدد به صورت ارزی بوده و علی رغم افزایش سقف پوشش های خطرات فاجعه آمیز قرارداد و در شرایطی كه نرخ 

برابری ارز نیز در سال مورد گزارش با افزایش مواجه بوده، مبلغ ارزی و معادل ریالی حق بیمه واگذاری، كاهش یافته است. 

عملكرد بیمه های اتكایی

شرح
1394/09/301393/09/30

میلیون ریالافزایشمیلیون ریال

37/49399,614%549,430حق بیمه اتكایی قبولی دوره

34/1744,906%-29,562حق بیمه اتكایی واگذاری

 

106/2162,162%128,187كل خسارت پرداختی

0/103,976%3,980خسارت دریافتی از بیمه گران اتكایی

 

28/90384,278%495,348حق بیمه عاید شده )ناخالص(

14/52177,953%203,785خسارت ایجاد شده )ناخالص(

46.31%11/16%-41.14%ضریب خسارت )ناخالص(

 

40/06336,213%470,901حق بیمه عاید شده )خالص(

14/42176,307%201,737خسارت ایجاد شده )خالص(

52.44%18/30%-42.84%ضریب خسارت )خالص(

 

53/6189,571%137,591كارمزد پرداختی به شركت های بیمه واگذارنده

89/552,029%-212كارمزد دریافتی از بیمه گران اتكایی

 

3/17147,257%-142,593افزایش ذخایر فنی طی دوره )سهم نگهداری(

91/1889,271%170,755سود ناخالص فعالیت بیمه ای 

26
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فعالیت های سرمایه گذاری 

مروری بر اقتصاد جهان  

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان، 

رشد اقتصادی جهان را در سال 2015 میالدی 3/1 درصد برآورد کرده است. 

این رشد برای آمریكا 2/5 درصد، منطقه یورو 1/5 درصد و برای چین 6/9 

افول  و  چین  اقتصادی  رشد  به کاهش  توجه  با  است.  شده  اعالم  درصد 

 شدید تجارت این کشور همچنین قیمت پایین مواد و محصوالت پایه و افت 

بی سابقه قیمت نفت که فشار مضاعفی بر بازارهای نوظهور از  جمله برزیل 

وارد می نماید پیش بینی می شود اقتصاد جهان  در سال های 2016 و 2017  

با رشد پایینی مواجه شود.

جهان  اقتصاد   2017 و   2016 سال های  در  می  رود  انتظار  اساس  این  بر 

شده  بینی  پیش  نماید.  تجربه  را  درصدی   3/6 و   3/4 رشد  ترتیب   به 

است که در این سال ها  اقتصاد آمریكا از 2/6 درصد و منطقه یورو از 1/7 

 درصد رشد برخوردار باشد و در سال های مذکور اقتصاد چین به دلیل افت 

سرمایه گذاری در این کشور، آهنگ رشد کندتری داشته باشد و رشد 6/3 

و 6 درصدی را تجربه نماید.

2014

3.4

1.8

4.6

2015

3.1

1.9

4

2016

3.4

2.1

4.3

2017

3.6

2.1

4.7

اقتصاد جهاناقتصادهای پیشرفتهاقتصادهای نوظهور

روند برآورد رشد اقتصادی از سال 2014 تا سال 2017

ماخذ: گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول ژانویه 2016
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مروری بر اقتصاد ایران  

اقتصاد ایران پس از تجربه رشد منفی برای سال های 1391 و 1392، توانست نرخ های رشد 3/8 ، 3/8  و 3/7  درصدی را برای سه فصل نخست سال 

1393 ثبت نماید. ولی در فصل چهارم سال 1393 به دالیلی از قبیل کاهش شدید قیمت نفت وتداوم تحریم های بین المللی رشد اقتصادی به 0/6 درصد 

کاهش یافت. نرخ تورم از 34/7 درصد در سال 1392 به 15/1 درصد در سال 1393 کاهش یافت و این روند کاهشی تا نیمه سال 1394 ادامه داشت.  

براساس آمار بانك مركزی شاخص های كالن اقتصادی در سال های 1391 تا 1393 به شرح زیر اعالم شده است:

پیش بینی موسسات معتبر جهانی از اقتصاد 

افزایش  از  حکایت  آتی  های  سال  در  ایران 

رشد اقتصادی ناشی از رفع تحریم ها، ورود 

سرمایه گذاران خارجی، افزایش صادرات نفت 

وکاهش نرخ تورم دارد، به طوری که صندوق 

خود  ترین گزارش  تازه  در  پول  المللی  بین 

رشد اقتصادی ایران در سال های2017-2016 

است.  بینی کرده  پیش  درصد   5/5 تا   4 را 

در  بیکاری  نرخ  و  تورم  نرخ  اساس  این  بر 

درصد   12/5 و   11/5 ترتیب  به   2016  سال 

پیـش بینی شده است.

1391 1392 1393 شرح

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

30/5 34/7 15/1 نرخ تورم، درصد

30 29/1 11/6 رشد نقدينگي، درصد

26,059 31,839 29,09 0 نرخ متوسط دالر )بازار آزاد(، ریال

12/1 10/4 10/9 نرخ بیکاری، درصد
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وضعیت بازار سرمایه  

و  المللی  بین  عوامل  از  ناشی  ریسک سیستماتیک  در  تغییرات  دنبال  به 

داخلی، روند کلی منفی در بازار سرمایه طی سال 1394 تا دی ماه غالب 

چین  اقتصادی  رشد  نرخ  قبیل کاهش  از  بین المللی  عوامل  است.  بوده 

به عنوان دومین اقتصاد جهان، تقویت ارزش دالر، کاهش شدید قیمت نفت 

خام، مواد ومحصوالت پایه، تاخیر در روند نهایی شدن برجام و تنش های 

منطقه ای از یك سو و عوامل سیستماتیک داخلی من جمله کسری بودجه 

دولت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، ابهام در نرخ خوراک گاز پتروشیمی، 

نقدینگی  همچنین كاهش  بانکی،  بین  بهره  نرخ  و  سپرده  نرخ  بودن  باال 

بورس  منفی شاخص كل  روند  در شكل گیری  پولی  پایه  کنترل  از  ناشی 

تاثیر داشته است. در حال حاضر از جمله عوامل موثر در کاهش نوسانات 

پول،  بازار  حوزه  در  شدید  نظارتی  اقدامات  اقتصاد کالن،  حوزه  در   شدید 

محدود سازی فعالیت موسسات غیر مجاز بانکی، اقدام در جهت کاهش 

جهت  دولت  اقتصادی  بسته  و  بانکی  بین  بهره  نرخ  و  سپرده  سود  نرخ 

خروج از رکود وساماندهی بازار ارز را میتوان برشمرد. با نهایی شدن برجام 

و آغاز رفع تحریم های مالی و اقتصادی چشم انداز گشایش وتوسعه در 

تمایل  اقتصادی همچنین  رونق  آن شروع  دنبال  به  و  و کار   فضای کسب 

سرمایه گذاران بین المللی جهت ورود به بازار کشور انتظارات مثبت را در بازار 

سرمایه گسترش داده است. 

به دنبال رکود ایجاد شده در فضای اقتصادی کشور در طول یک سال گذشته 

و تداوم سیاست کنترل تورم وکاهش نقدینگی ناشی از کنترل پایه پولی 

بیشتر  ریسک گریزی  و  بانکی  های  سپرده  نرخ  بودن  باال  به  توجه  با   و 

سرمایه گذاران، تجمع نقدینگی سرمایه گذاران در سپرده های بانکی و یا 

ابزارهای بدهی صورت گرفت. بازار سرمایه با رکود صنایع و انتظار کاهش 

با خروج  تطابق داشت  آنان  با گزارش های فصلی  سود  آوری شرکت ها که 

نقدینگی و عدم اقبال سرمایه گذاران مواجه شد واخبار مثبت نیز تغییری 

اواسط تیرماه 1394  تا  اوایل فروردین  ایجاد نکرد. در مقطع  بازار   در روند 

به دلیل احتمال نهایی شدن مذاکرات برجام رونق مختصری در بازار ایجاد 

شد که با ادامه مذاکرات روند های مذکور مجددا برگشت خورد. با نهایی 

شدن برجام اطمینان واقبال به بازار سرمایه افزایش یافته و حرکت سریع 

بازار در مدت کوتاهی منجر به رشد قابل مالحظه شاخص کل گردید.
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رقم  از  درصدی  با کاهش12/2  مورد گزارش شاخص کل  مالی  سال  طی 

70،094 واحد در ابتدای سال مالی به رقم 61،518 واحد در پایان دوره مالی 

کاهش یافت. در زمان تهیه این گزارش شاخص کل در محدوده  78،199 

ابتدای سال1394 افزایش 24/3 درصدی را  واحد قرار دارد كه نسبت به 

نشان می دهد.

ارزش کل بازار بورس از رقم  3،191 هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه سال 

1393 با 16/6 درصد کاهش به رقم 2،661 هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه 

1394 نزول پیداکرده است. 

در دوران پسا برجام با توجه به رفع تحریم های اقتصادی و امید به بهبود 

فضای کسب و کار و اینکه نرخ سهام اکثر شرکت های بورسی طی دو سال 

گذشته کاهش زیادی یافته است انتظار می رود سرمایه گذاری در بورس 

بورس  شاخص کل  مالحظه  قابل  رشد  باشد.  برخوردار  زیادی  جذابیت  از 

طی دو ماه اخیر در زمان تهیه این گزارش دلیلی بر این مدعاست. با بهبود 

شرایط اقتصاد داخلی و بین المللی در دو سال آینده پیش بینی می شود 

بازار سرمایه از روند مناسبی برخوردار باشد.

سرمایه گذاری های شركت  

بخش عمده سود شركت های بیمه به ویژه بیمه گران اتكایی از محل عایدات 

ذخایر  و  سهام  صاحبان  حقوق  شامل  شركت  مالی  منابع  سرمایه گذاری 

فنی حاصل می شود. در واقع در شرایط رقابتی، كارایی شركت های بیمه در 

فعالیت های سرمایه گذاری است كه در عرصه فعالیت های بیمه گری مزیت 

رقابتی ایجاد می كند. بر این اساس برای ایجاد ارزش افزوده، تقویت بنیان 

مالی و افزایش سطح توانگری شركت در ایفای تعهدات بیمه ای، حداكثر 

بهره گیری از منابع مالی توام با تحمل سطح مناسبی از ریسك در چارچوب 

بیمه در صدر توجه مدیران شركت قرار دارد.  مقررات مصوب شورای عالی 

سرمایه گذاری ها با توجه به برنامه های شركت و بررسی بازارهای گوناگون 

به دو بخش بلند مدت و كوتاه مدت تخصیص می یابد. در سال مالی مورد 

انتظار عدم رشد  اقتصادی حاکم بر کشور و  به دلیل شرایط رکود  گزارش 

مناسب در بازار سرمایه، به جهت حفظ و اصالح ترکیب پرتفوی در راستای 

تحمل ریسک کمتر و برخورداری از پتانسیل بازار سرمایه در مقاطع زمانی 

داشته  افزایش کمی  بخش  این  در  آتی، سهم سرمایه گذاری های شركت 

است. لیکن برای بهره برداری حداکثر و بدون ریسک از منابع ورودی ،این 

منابع عمدتًا در ابزارهای مالی و پولی كم ریسك سرمایه گذاری شده و سهم 

این بخش از سرمایه گذاری ها را مجموعْا از 54 درصد در سال گذشته به 63 

درصد افزایش داده است لیکن با توجه به انتظارات آتی و آغاز رونق بخش 

واقعی اقتصاد  منابع موجود در این بخش قابل جایگزینی با فرصت های 

بهتر آتی از جمله بازار سرمایه خواهد بود.

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

پایان سال مالی منتهی به 1394/09/30 نشان می دهد:

نوع سرمایه گذاری
1394/09/301393/09/30

ارزش روزدرصدازكلبهای تمام شدهارزش روزدرصدازكلبهای تمام شده

32769,000%32904,747769,000%904,747سپرده های بانكی ریالی

19446,807%20554,860446,807%554,860سپرده های بانكی ارزی

22757,738%22693,230535,563%631,773شركت های سرمایه پذیر بورسی

12273,401%12327,959273,401%327,959شركت های سرمایه پذیر غیر بورسی

12277,093%11339,204276,588%339,204ابزارهای مالی و پولی

383,011%383,01183,011%83,011امالک

1002,607,050%1002,903,0112,384,370%2,841,554جمع كل
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بهای تمام شده سرمایه گذاری های شركت در پایان سال مالی مورد گزارش از رشد 17 درصدی نسبت به سال مالی قبل برخوردار بوده است. شایان ذكر 

از اضافه  ترازنامه  تاریخ  تنها در بخش سهام شركت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس براساس ارزش روز در  است كه سرمایه گذاری های شركت 

ارزشی به مبلغ 61 میلیارد ریال نسبت به بهای تمام شده برخوردار است. ارزش روز مجموع سرمایه گذاری های شركت، صرفًا با احتساب ارزش جاری 

سرمایه گذاری های بورسی در پایان دوره مورد گزارش مبلغ 2،903 میلیارد ریال می باشد.

افزایش سرمایه گذاری در بخش شركت های غیر بورسی به میزان 38 میلیارد ریال عمدتًا شامل مشاركت در افزایش سرمایه 60 درصدی شرکت مبنای 

خاورمیانه به مبلغ 37 میلیارد ریال می باشد.

معادل ریالی سپرده های ارزی شرکت در سال مالی مورد گزارش حدود 24 درصد رشد داشته در حالی كه نرخ تسعیر اعمال شده تنها حدود 5/6 درصد 

افزایش داشته است و تفاوت آن ناشی از افزایش حجم سپرده های ارزی می باشد.

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

سپرده های بانکی ریالی  32 %

سپرده های بانکی ارزی  20 % شرکت های سرمایه پذیر بورسی  22 %

ابزارهای مالی و پولی  11 %

امالک  3 %

شرکت های سرمایه پذیر 

غیر بورسی  12 %

شرح درآمد سرمایه گذاری
1394/09/30

درصد ازكل
1393/09/30

درصد ازكل
مبلغ درآمدمبلغ درآمد

22%1771,749%71,311سهام شركتهای  بورسی و فرابورسی

58%50187,109%207,712سپرده های بانكی

11%1437,310%60,500سایر شركت ها

9%1928,758%81,000ابزارهای پولی و مالی

100%100324,926%420,523جمع درآمد سرمایه گذاری ها

مبالغ به میلیون ریال



33

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

درآمد های سرمایه گذاری در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالی قبل از رشد 29 درصدی برخوردار گردیده است. به دلیل شرایط نامناسب بازار 

سرمایه در دوره مذکور  در آمدهای این بخش معادل سال قبل بوده و منابع جدید شرکت در بازار ابزار های پولی و مالی به جهت حفظ منافع سهامداران و 

کسب بازده معقول در شرایط رکود اقتصادی سرمایه گذاری شده است .

سپرده های بانکی  50 %

ابزارهای پولی و مالی  19 %

سایر شرکت ها  14 %

سهام شرکت های بورسی 

و فرابورسی  17 %

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 :

شرح

جمعتحصیالت

کمتر  
از لیسانس 

1394/09/301393/09/30فوق لیسانس و باالترلیسانس

2133-اعضای موظف هیات مدیره

6882212كاركنان

61092515مجموع 
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ب. معامالت سهام  شركت   

طبق مقررات  بند "ب" ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، معامالت اوراق 

بازارهای  و  بورس ها  در  باید صرفًا  بورس می  در سازمان  ثبت شده  بهادار 

دارای مجوز از بورس انجام شود. بر این اساس مادام که مبلغ اسمی سرمایه 

شرکت تمامْا پرداخت نشده بود معامالت سهام شرکت با نماد "ذاتكای" از 

انجام می شد.  پایه فرابورس  بازار  تا 1393/10/24 در  تاریخ 1390/12/24 

در  سرمایه،  اسمی  مبلغ  باقی مانده  ثبت  و  تادیه  از  پس  سال گذشته  در 

راستای افزایش نقدشوندگی و تسهیل معامالت سهام شركت و برخورداری 

از معافیت های مالیاتی مربوط، اقدامات الزم جهت پذیرش سهام شركت 

در بازار فرابورس انجام و نماد شركت در تاریخ 1393/08/21 در تابلوی اول 

بازار فرا بورس درج و انجام معامالت سهام شرکت پس از گشایش نماد از 

تاریخ  1393/10/24  در این بازار آغاز شد.

در سال مالی مورد گزارش بالغ بر  117 میلیون سهم شركت به ارزش 226 

میلیارد ریال در بازار اول فرابورس انجام شده و قیمت هر سهم در پایان 

سال مالی مبلغ 1،882 ریال بوده است.  از تاریخ 1394/10/1 تا تاریخ تهیه 

این گـزارش نیز بالغ بر 8/7 میلیون سهم شركت به ارزش بالغ بر 16،940 

بازار معامله شده و آخرین قیمت هر سهم در تاریخ  میلیون ریال در این 

1394/11/27 به مبلغ  1،969 ریال بوده است.

  

ج. کنترل های داخلی 

موظف  است،  شده  پذیرفته  فرابورس  بازار  در  شرکت  اینکه  به  توجه   با 

می باشد سیستم کنترل های داخلی خود را  با ضوابط دستورالعمل کنترل های 

در  نماید که  منطبق  فرابورس  و  بورس  در  شده  پذیرفته  ناشران   داخلی 

برنامه های اجرایی هیات مدیره قرار دارد.
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عملکرد

عنوان
1394/09/301393/09/30

میلیون ریالمیلیون ریالافزایش

38561,936405,578%درآمدهای بیمه ای

29420,523324,926%درآمد سرمایه گذاری ها

3338,31857,543% -سایر درآمدها

281,020,777788,047%جمع درآمدها

27479،019377,080%جمع هزینه ها )بیمه ای و غیر بیمه ای(

32541,758410,967%سود خالص قبل از كسر مالیات

32514,769389,777%سود خالص بعد از كسر مالیات

خـالصه وضعیت مالی 

عنوان
1394/09/301393/09/30

میلیون ریالمیلیون ریالافزایش

192,841,5542,384,370%جمع سرمایه گذاری ها

43488,079342,303%جمع ذخایر فنی 

312,010,8501,535,000%سرمایه پرداخت شده

203,317,1622,763,685%جمع دارایی ها

26559,253443,795%جمع بدهی ها

192,757,9092,319,890%جمع حقوق صاحبان سهام

اطالعات مالی هر سهم

شرح 
سال مالی منتهی به 

1394/09/30
سال مالی منتهی به 

1393/09/30

2،010،850،0001،535،000،000تعداد سهام

10001000مبلغ پرداخت شده هر سهم )ریال(

256253/93عایدی  هر سهم )EPS( )ریال(

20050سود نقدی پیشنهادی هر سهم )DPS(  )ریال(

خالصه عملكرد و وضعیت مالی  
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مقایسه عملكرد و برنامه  

عــنــوان 
عملكردبرنامه

پوشش 
میلیون ریالمیلیون ریال

149/57%77,347115,690نتیجه عملیات بیمه ای

102/46%409,760420,523درآمد سرمایه گذاری ها 

112/7%480,492541,758سود خالص قبل از كسر مالیات

111%463,129514,769سود 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
1394/09/30

سال مالی منتهی به
1394/09/30

سال مالی منتهی به
1395/09/30

230256261سود خالص هر سهم )ریال(
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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 به مبلغ  605  میلیارد ریال در سال 

مالی منتهی به 1395/09/30

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 

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 شركت های بیمه 

تحكیم جایگاه شركت و ایفای نقش موثرتر در ارتقای مدیریت ریسك صنعت بیمه با ارایه 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 468 میلیارد ریال در ششمین سال فعالیت

جذب نیروهای متخصص مورد نیاز و توانمندسازی سرمایه انسانی شركت از طریق آموزش های عملی و برگزاری دوره های آموزشی 

بهره گیری موثرتر از تكنولوژی اطالعات در فرایندهای عملیاتی و ارایه خدمات 

افزایش سرمایه شركت از  مبلغ 2،010/8 میلیارد ریال به مبلغ  2،413 میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران 

 دستیابی به سود خالص پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به 1395/09/30، حداقل به مبلغ 525 میلیارد ریال و عایدی هرسهم حداقل به 

مبلغ 261 ریال

پیشنهادها برای تصویب

تصویب صورت های مالی شركت برای سال مالی منتهی به 1394/09/30

تخصیص مبلغ 25،739 میلیون ریال از سود خالص سال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ 51،478 میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه  ای به 

استناد مواد 2 و 3 آیین نامه شماره 61 مصوب شورای عالی بیمه 

تخصیص مبلغ 402،170  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

انتخاب اعضای هیات مدیره

تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج اطالعیه های شركت 

37


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

