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سمتاعضای اصلیردیف

رئیس دکتر رسول سعدی1

نایب رئیس و مدیرعامل سید محمد آسودهء خلجانی2

عضو موظف و غیر اجراییحجت پوستین چی 3

عضو موظف و اجراییمحمد میهن یار 4

عضو غیر موظف و غیر اجراییدکتر روح اله رهنما فالورجانی 5

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام   

شرکت  بیمه اتکایی ایرانیان  )سهامی عام( 
در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی 

شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/09/30که بر پایه سوابق، مدارک و اطالعات موجود تهیه شده است  به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های ساالنه هیئت مدیره به مجمع عمومی مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطالعاتی را در 

خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و 

در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت  تهیه و ارائه شده است. اطالعات این گزارش هماهنگ با واقعیت های موجود 

بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 

آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 12/02/ 1399 به تایید هیئت مدیره رسیده است.

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1399
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گزیده اطالعات

سال مالی منتهی بهعنوان 
1399/09/30

 تجدید ارائه شده
سال مالی منتهی به

1398/09/30
میلیون ریالمیلیون ریال

اطالعات عملکرد مالی طی دوره:
1,900,5661,363,239حق بیمه اتکایی

1,533,2971,135,709درآمد حق بیمه اتکایی خالص)سهم نگهداری(
2,078,7361,373,664درآمد سرمایه گذاریها

772,164716,707هزینه خسارت خالص
745,353285,764سود ناخالص فعالیتهای بیمه ای 

3,229,1901,142,841سود عملیاتی
3,232,6991,143,198سود قبل از مالیات

3,008,0901,188,198سودخالص

اطالعات وضعت مالی در پایان دوره:
10,529,9027,077,605جمع دارائیها

2,782,1191,850,412جمع بدهی ها و ذخائر
4,000,0003,250,000سرمایه 

7،747،7835,227,193حقوق مالکانه

559612نسبت توانگری )درصد(
نرخ بازده:

34/1718/30نرخ بازده داراییها )درصد(
46/3724/52نرخ بازده حقوق مالکانه )درصد(

اطالعات مربوط به هر سهم:
4,000,000,0003,250,000,000تعداد سهام

1,0001,000مبلغ پرداخت شده هر سهم )ریال(
754/08297/05سود پایه هر سهم )ریال(

752/02365/60عایدی هر سهم )ریال(
200150سود نقدی پیشنهادی هر سهم - DPS )ریال(

3937تعداد کارکنان

*  تجدید ارائه اقالم سال 1398 محدود است به تغییرات ناشی از بکارگیری نمونه جدید صورتهای مالی مصوب شورایعالی بیمه 

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
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گزارش هیات مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام 

برای عملکرد سال مالی منتهی به 1399/09/30

پیام هیات مدیره   

با عرض سالم و خیر مقدم؛ 
دوره مورد گزارش با بحران شیوع و گسترش جهانی بیماری ناشی از ویروس کرونا  مصادف شده است. 

ایران و صنعت بیمه نیز از آثار نامطلوب و نگران کننده ی  انسانی این بیماری و هزینه های مختلف آن 

محفوظ نبوده و همکاران ما در موسسات بیمه و شرکت در چنین شرایطی انجام وظیفه و ارائه خدمت 

نموده اند. تعداد زیادی از همکاران صنعت بیمه خود و یا افراد خانواده شان دچار این بیماری شده اند و 

متاسفانه تعدادی نیز جان باخته اند. بر خود الزم می دانیم از تالشهای دلسوزانه ی همه ی همکاران در 

صنعت بیمه و کادر درمان کشور تقدیر کنیم و یاد و خاطر عزیزان جان باخته را گرامی بداریم.

با لطف و عنایت الهی یازدهمین دوره فعالیت شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در 1399/09/30 به پایان رسید. 

حمایتهای ارزشمند سهامداران محترم و تالش مدیران و کارکنان در طول دوره فعالیت موجب شده تا شرکت 

بتواند به طور مستمر توانمندی های مالی و فنی خود را تقویت و جایگاه و موقعیت شرکت در صنعت بیمه 

و بازار سرمایه را تحکیم نماید. در این  مسیر عرضه مناسب و با کیفیت خدمات بیمه  اتکایی و به کارگیری 

موثر منابع، توام با تالش برای کسب رضایت مجموعه ذینفعان سر لوحه ی برنامه های مدیریت بوده است. 

بیمه اتکایی فعالیتی بین المللی است و ماموریت آن قبول، واگذاری و مدیریت ریسک در محدوده ای فراتر 

از مرزهاست. متاسفانه انواع تحریم ها و به ویژه تحریم های بانکی و بیمه ای که از بدو فعالیت شرکت 

شروع و مستمرا شدیدتر شده مانع از ورود شرکت به بازارهای منطقه ای و بین المللی بیمه شده است. تداوم 

بیشتر این تحریم ها، ورود آتی شرکت به این حوزه را که جزو اهداف و برنامه های اولیه شرکت بوده است 

دشوارتر می نماید. 

مایه خرسندی و افتخار است که فعالیت ها و اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف شرکت در سال مالی 

منتهی به 1399/09/30 نیز تداوم رشد شرکت را در پی داشته است. افزایش حجم حق بیمه های قبولی، 

به کارگیری موثر منابع مالی در بخش سرمایه گذاری، افزایش بازده در فعالیتهای مختلف عملیاتی اعم 

از بیمه ای و سرمایه گذاری، افزایش سرمایه، اقدامات گوناگون برای توسعه ی سرمایه انسانی از اهم این 

دستاوردهاست که در این گزارش به استحضار می رسد.

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
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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

1398/08/143,250,000,0003,250,000,000

1399/09/034,000,000,0004,000,000,000

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

تاریخچه 

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

ملی 10320202522 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. پروانه فعالیت شرکت برای انجام عملیات بیمه 

اتکایی در کلیه رشته های بیمه ای نیز در تاریخ 1388/12/25 توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران صادر و اولین قرارداد اتکایی قبولی شرکت در 

تاریخ 1388/12/26 منعقد شده است.سهام شرکت اولین بار در تاریخ 1390/12/24 در بازار پایه توافقی معامله شد. شرکت از تاریخ 1393/08/21 در 

بازار فرا بورس پذیرفته شده است و معامالت سهام شرکت از تاریخ 1393/10/24 در بازار اول فرابورس انجام می شود. 

موضوع فعالیت   

بر اساس اساسنامه شرکت که در طی مورد گزارش بر اساس نمونه مورد تایید بیمه مرکزی و سازمان بورس اصالح شده، موضوع فعالیت شرکت 

عبارت است از:

1( قبول بیمه  های اتکایی شامل اتکایی مجدد، در کلیه رشته های بیمه از موسسات بیمه داخلی یا خارجی براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه 

مرکزی ج.ا. ایران با رعایت ظرفیت مجاز نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا. ایران اعالم می نماید.

2( مشارکت در تاسیس و یا اداره صندوق های بیمه اتکایی داخلی و خارجی پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی،

3( تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی،

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

5( عرضه خدمات حرفه ای و تکمیلی مرتبط با بیمه های اتکایی.

سرمایه و ترکیب سهامداران 

سرمایه ثبت شده شرکت که در ابتدای دوره مورد گزارش مبلغ 3،250 میلیارد ریال بوده، در طول دوره به مبلغ 4،000 میلیارد ریال افزایش یافته و در 

تاریخ 1399/09/03 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری به ثبت رسیده است. 

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1399
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ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد: 

درصد سهامتعداد سهامسهامدارردیف

459,909,00911/50تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد1
350,434,9358/76شرکت بیمه پاسارگاد2
314,393,6837/86شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان3
164,882,5224/12شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد4
156,351,7883/91بازرگانی همقدم5
156,351,7883/91سام گروه6
155,736,4033/89موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان7
143,530,1583/59شرکت توسعه مدیریت پارس حافظ8
118,792,5112/97شرکت سرمایه گذاری پارس آریان9
116,451,7882/91سام الکترونیک10
105,662,3772/64شرکت داناگسترکاسپین11
102,416,5562/56شرکت آرمان گسترخردمند12
90,402,9402/26بیمه دانا13
87,575,8932/19تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد14
79,039,9991/98شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان15
78,175,8941/95لیزینگ  پاسارگاد16
76,485,7861/91شرکت بانک سرمایه17
74,450,0621/86شرکت تجارت پیشگان میهن نگرپارس18
62,514,2731/56شرکت آرمان گسترظفرمند19
54,106,8021/35شرکت دانش گستران آتی سازپویا20
49,889,6341/25شرکت بیمه البرز21
44,592,4701/11شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات22
406,438,99110/16سایر سهامداران حقوقی )48 سهامدار(23
551,413,73813/79سایر سهامدار حقیقی ) 9603 سهامدار(24

4,000,000,000100جمــع )9673 سهامدار(

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
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راهبری و حاکمیت شرکتی   

موسسات بیمه از جمله شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بر اساس مقررات قانون تجارت و اساسنامه ای که طبق نمونه تایید شده توسط بیمه مرکزی و 

سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده است اداره می شوند. موسسات بیمه همچنین تابع ضوابط آیین نامه حاکمیت شرکتی مصوب شورای 

عالی بیمه می باشند . مطابق ماده 29 اساسنامه که دراجرای ماده 19 آیین نامه حاکمیت شرکتی در سال 1397 اصالح و در تاریخ 1398/02/30 ثبت 

شده است هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو حقیقی است که باید واجد شرایط مندرج در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات 

بعدی آن باشند و صالحیت آنها قبل از انتخاب و انتصاب به تایید بیمه مرکزی رسیده باشد . به موجب ماده 32 اساسنامه اکثریت اعضای هیات 

 مدیره  نباید مشاغل اجرایی شرکت را که طبق تعریف خاص آیین نامه حاکمیت شرکتی شامل مشاغلی است که به مدیر عامل پاسخگو هستند 

عهده دار باشند. 

صالحیت اعضای هیات مدیره شرکت که نام و سمت هریک از آنها در جدول ابتدای این گزارش آورده شده است قبل از انتخاب به تایید بیمه مرکزی 

رسیده است.

طبق ماده  28 اساسنامه، شرکت امور خود را از طریق هیات مدیره و هیات عامل اداره می کند. هیات عامل مرکب از مدیر عامل، قائم مقام و معاونین 

مدیر عامل می باشد. هیات عامل در حدود اختیاراتی که از سوی هیات مدیره تفویض می شود امور اجرایی شرکت را اداره می نماید. 

طبق مقررات اساسنامه و ضوابط آیین نامه حاکمیت شرکتی هیات مدیره باید کمیته هایی را برای مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، جبران 

خدمات کارکنان و تطبیق مقررات داشته باشد که با توجه به کوچک بودن اندازه شرکت با موافقت بیمه مرکزی دو کمیته زیر با عضویت اعضای ذیصالح 

در شرکت تشکیل شده است و با برگزاری جلسات مستمر و انجام وظایف تعیین شده در آیین نامه حاکمیت شرکتی هیات مدیره را در انجام وظایف 

سیاست گذاری و نظارتی یاری می نمایند:

1. کمیته حسابرسی داخلی، تطبیق مقررات و جبران خدمات

2. کمیته مدیریت ریسک 

ریاست هریک از کمیته های فوق با یکی از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره می باشد.

هیات مدیره برای حسن اداره امور شرکت منشورهای زیر را تصویب و اجرایی نموده است:

1. منشور اخالقی 

2. منشور کمیته حسابرسی 

3. منشور کمیته و نظام راهبری مدیریت ریسک

4. منشور مدیریت حسابرسی

عالوه بر کمیته های مزبور ، شرکت دارای دو شورای "راهبرد امور فنی " و " سرمایه گذاری" است که  امور فنی و سرمایه گذاری منابع مالی شرکت را 

سیاست گذاری و پایش می نمایند.

در طول دوره مالی 27 جلسه هیات مدیره ، 7 جلسه کمیته حسابرسی  و 4 جلسه کمیته مدیریت ریسک  برگزار شده است. 

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

در مجمع عمومی عادی سال گذشته، موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به  عنوان بازرس اصلی قانونی و حسابرس شرکت و موسسه 

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل و حسابرس  دوره مورد گزارش انتخاب شدند. در پی استعفای مورخ 

1399/04/10 حسابرس و بازرس اصلی که به دلیل تغییرات در ترکیب شرکای آن صورت گرفت حسابرس و بازرس علی البدل منتخب مجمع عمومی 

حسابرسی و بازرسی برای دوره مورد گزارش را قبول سمت نمود و انجام وظایف آن را برعهده گرفت. این موضوع در جلسه مورخ 1399/04/16 هیات 

مدیره شرکت تایید و در تاریخ 1399/04/17 از طریق سامانه ی کدال اطالع رسانی شد.

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1399
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هدف های کلی و راهبردی 

اهم اهداف کالن و راهبردی شرکت که برای تعیین جهت حرکت در کوتاه مدت و بلند مدت و تثبیت جایگاه شرکت 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 در صورت 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 

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
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ارزشهای بنیادی
  کمال حسن نیت در تعامل با ذینفعان

  انسجام سازمانی و کارگروهی

  کرامت سرمایه انسانی و محیط کاری جذاب

  پاسخگویی و پایبندی به مسئولیتهای حرفه ای

  سرآمدی و بهبود مستمر

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
شرکت در تاریخ  1393/08/21 در بازار اول فرابورس ایران در گروه بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی با نماد اتکای درج شده و 

سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1393/10/24مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی 3 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

از تاریخ 1399/10/01 تا تاریخ 1399/11/18 نیز بالغ بر 235 میلیون سهم شرکت به ارزش بیش از 3,924میلیارد ریال در این بازار معامله شده 

55 میلیارد ریال(  بوده است.  است. آخرین قیمت هر سهم در تاریخ 1399/11/21 مبلغ 13,871ریال )ارزش بازار شرکت 484,

مطابق گزارش" رتبه بندی کلیه شرکت های پذیرفته شده در فرابورس،" براساس امتیاز کسب  شده از نظر کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب برای 

دوره  12 ماهه منتهی به 96/03/31 وهمچنین دوره 12 ماهه منتهی به 95/03/31 شرکت بیمه اتکایی ایرانیان  در هر دو دوره  از بین 77 شرکت 

پذیرفته شده در فرابورس ایران حائز رتبه اول در بین شرکتهای بیمه فرابورسی و رتبه سوم در بین کلیه شرکتهای فرابورسی گردیده است.

همچنین مطابق رتبه بندی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار این شرکت در سال 1397  به عنوان شفافترین ناشر فرابورسی معرفی شده است.

سال مالی 
منتهی به

تعداد سهام 
معامله شده

ارزش سهام 
معامله شده

)میلیون ریال(
تعداد روزهای 
باز بودن نماد

تعداد روزهایی 
که نماد معامله 

شده است

پایان سال مالی

ارزش بازار
میلیاردریال

قیمت سهم
ریال

سرمایه
میلیارد ریال

1399/09/302,173,828,12319,886,40324724769,73617,4344,000

1398/09/301,391,235,6173,424,58524224211,1183,4213,250

1397/09/30343,979,498423,5522242243,2251,2902,500

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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محیط حقوقی شرکت 

اهم قوانین و مقررات حاکم بر اداره امور شرکت به شرح زیر می باشد:

  قانون تجارت 

  قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

  قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

  قانون بیمه

  مصوبات شورایعالی بیمه )بخش های ناظر بر موسسات بیمه اتکایی(

  قانون بازارسرمایه و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

  قوانین و مقررات مالیاتی به طور عام و ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم به طور خاص

  قوانین و مقرات کار و تامین اجتماعی

  قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی 

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
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بازار بیمه اتکایی جهانی در یک نگاه 

نشریه سیگما که توسط شرکت بیمه اتکایی سویس منتشر می شود و یکی از 

منابع تهیه این گزارش و گزارش ساالنه بیمه مرکزی است در آخرین گزارش آماری 

ساالنه خود حق بیمه های جهان در سالهای 2018 و 2019 را به ترتیب مبلغ 6،149 

میلیارد دالر و مبلغ  6،292 میلیارد دالر گزارش نموده است. این در حالی است که 

همین نشریه در گزارش سال ماقبل خود حق بیمه های جهان را برای سال 2018 

مبلغ 5،193 میلیارد دالر اعالم کرده بود. این نشریه علت اصالح و افزایش رقم سال 

2018 در گزارش سال 2019 را، افزودن آمار حق بیمه های رشته درمان و حوادث 

صادره توسط شرکتهای بیمه درمان آمریکا که قبال به حساب گرفته نمی شد از سال  

2019 به حجم حق بیمه جهانی اعالم و اضافه نموده است که رقم مقایسه ای سال 

قبل یعنی 2018 را نیز  اصالح کرده است. آمار رشته مذکور که به بخش بیمه های 

غیر زندگی اضافه شده در سال 2019 به تنهایی 912 میلیارد دالر بوده است. افزایش 

این حجم از حق بیمه موجب شده است تا میانگین ضریب نفوذ بیمه جهانی از 

6/09 درصد در سال 2018 به یکباره به 7/23 درصد در سال 2019 افزایش یابد. 

البته اصالح همزمان رقم مشابه سال قبل باعث شده است تا رشد اسمی و رشد 

واقعی حجم حق بیمه ها در سال 2019 به درستی محاسبه شود . کل حق بیمه های 

جهان  در سال 2019 از رشد اسمی 2/30 درصد و رشد واقعی  2/90 درصد برخوردار 

بوده است. از مبلغ 6،292 میلیارد دالر حق بیمه سال 2019 مبلغ 3،376 میلیارد 

دالر در بیمه های غیر زندگی و مبلغ 2،916 میلیارد دالر در بیمه های زندگی صادر 

شده است. افزودن حق بیمه های درمان آمریکا به بخش بیمه های غیر زندگی 

موجب شده است تا برای نخستین بار در چندین دهه ی گذشته سهم بیمه های 

غیرزندگی از سهم بیمه های زندگی در دنیا بیشتر شود .سهم بیمه های زندگی و 

غیر زندگی از کل حق بیمه های مستقیم سال 2019 به ترتیب 46/3 درصد و 53/7 

درصد بوده است.

جدول زیر رشد واقعی حق بیمه های جهان در سال 2019 را در مقایسه با میانگین 

رشد در سالهای 2009 تا 2018  و برآورد و پیش بینی شده برای  سالهای 2020 و 

2021  به تفکیک بازارهای پیشرفته و نوظهور نشان می دهد: 

رشد واقعی حق بیمه جهانی در سال 2019  در مقایسه با میانگین 10 ساله و چشم انداز دو ساله )درصد(

بازارها 

کلبیمه های غیر زندگی بیمه های زندگی 

2009 تا 2019
2018

2020
برآورد

2021
2009 تا 2019پیش بینی

2018
2020
برآورد

2021
2009 تا 2019پیش بینی

2018
2020
برآورد

2021
پیش بینی

4/02/0-1/03/02/11/6-8/02/02/72/6-1/30/6پیشرفته

5/66/50/07/07/77/73/07/06/67/11/07/0نوظهور 

3/03/0-6/03/03/53/20/03/02/92/4-2/21/5جهان
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سهم بازارهای نوظهور از کل حق بیمه های جهانی به طور مداوم در حال افزایش است . در سال 2019 نیز رشد حق بیمه ها در بازارهای نوظهور 6/6 درصد 

و در بازارهای پیشرفته 2/10 درصد بوده است . در حالی که در بخش بیمه های زندگی و  غیر زندگی در سال 2019 بازارهای نوظهور به ترتیب 5/6 و 7/7 

در صد رشد داشته اند، این رشد در بازارهای پیشرفته به ترتیب 1/3 درصد و 2/7 درصد بوده است. براساس پیش بینی ها در دهه پیش رو چین و 

هندوستان کماکان از کشورهایی هستند که موجبات رشد بیشتر بازارهای نوظهور را فراهم می کنند. 

تا قبل از بحران شیوع کووید 19 بازارهای بیمه جهانی رشدی پایدار و مستمر را عمدتا از محل رشد بیمه های غیر زندگی بازارهای پیشرفته و رشد بیمه 

های زندگی و غیر زندگی چین تجربه می کردند . در بیش از 60 درصد بازارها رشد واقعی بیمه از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر بوده است.  

برآورد می شود به علت شیوع جهانی کرونا حق بیمه های کل جهان در سال 2020 با رشد منفی حدود 3 درصد مواجه شود و با فروکش کردن بحران در 

سال 2021 با جبران این کاهش مجددا به سطح 2019 بازگردد. بیشترین  کاهش حق بیمه در سال 2020 برای بیمه های زندگی برآورد می شود و کاهش 

در حق بیمه های این بخش در بازارهای پیشرفته تا 8 درصد برآورد شده است.  

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
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تاثیر شیوع بیماری کرونا در رشته های بیمه ای یکسان نخواهد بود . جدول زیر درجه تاثیر پذیری سود آوری رشته های بیمه غیر زندگی از بیماری کرونا 

را نشان می دهد: 

از نگاه سودآوری پایدار بودن نرخ بهره پایین در بازارهای پیشرفته به ویژه اروپا موجب کاهش سودآوری شرکتهای بیمه به خصوص در بیمه های 

زندگی شده و بیمه گران به سرمایه گذاری های جایگزین از جمله سهام شرکتها، مستغالت و اوراق قرضه روی آورده اند. بر اساس برآوردها، نرخ بازده 

حقوق صاحبان سهام در آسیا-اقیانوسیه با میانگین نرخ 11 درصد باالترین و در آمریکای شمالی و اروپا به ترتیب با نرخ 9/8 درصد و 8/4 درصد 

پایین تر از روند 2010 تاکنون بوده است. 

در سال 2019 کل حق بیمه اتکایی جهان  به حدود  275 میلیارد دالر بالغ شده که از این مبلغ 190 میلیارد دالر در بخش بیمه های غیرزندگی و 

 85 میلیارد دالر در بخش بیمه های زندگی تولید شده است. در سال 2019 نسبت واگذاری بیمه های غیر زندگی 5/63 درصد و بیمه های زندگی

2/91 درصد بوده است. حدود 28 درصد از حق بیمه های اتکایی در بخش بیمه های غیر زندگی مربوط به واگذاری شرکتهای بیمه در بازارهای نوظهور 

می باشد  که برآورد می شود حدود 5 درصد حق بیمه مستقیم خود را به صورت بیمه های اتکایی واگذار نموده اند. علت اصلی پایین بودن نرخ 

واگذاری اتکایی در بیمه های زندگی این است که عمده حق بیمه های این بخش را حق بیمه های پس اندازی تشکیل می دهد که نوعًا برای آنها 

پوشش اتکایی تهیه نمی شود.

حجم حق بیمه های غیر زندگی در سال 2019 
و اثرات رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا بر حق بیمه و خسارت رشته های مختلف

رشتهبخش 
تاثیر بر سودآوریحجم حق بیمه 

خسارتحق بیمه میلیارد دالر

بیمه های شخصی 
افزایش سود آوریکاهش 600وسائط نقلیه شخصی

بی تاثیربی تاثیر210اموال شخصی

بیمه های تجاری 

افزایش سود آوریکاهش  180وسائط نقلیه تجاری

کاهش شدید سود آوریکاهش220اموال تجاری

کاهش سودآوریکاهش200مسئولیت 

کاهش سودآوریکاهش شدید60بیمه کارکنان 

بی تاثیرکاهش20مهندسی 

کاهش سودآوریکاهش30اعتباری

بی تاثیرکاهش شدید30دریایی

بی تاثیرکاهش شدید5هواپیما

کاهش شدید سودآوریکاهش1لغو و تعلیق برنامه ها

ترکیبی
کاهش سودآوری کاهش1400درمان

کاهش شدید سودآوریکاهش270سایر حوادث و درمان

3226جمع
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رده جهانی ده شرکت برتر اتکایی در سال 2019 نسبت به سال ماقبل تغییری نکرده است و کماکان شرکتهای بیمه اتکایی سوئیس ری، مونیخ ری و 

هانوور راک به ترتیب با مبلغ 42/2 میلیارد دالر، 37/8 میلیارد دالر و 25/3 میلیارد دالر حق بیمه ناخالص  رتبه های اول تا سوم را در اختیار دارند. . اما 

جالب توجه ترین تغییر در جایگاه جهانی پنجاه شرکت برتر، نزول 17 رتبه ای شرکت بیمه قطر است که پس از سالها صعود مستمر به یکباره از جایگاه 

بیست وششم به چهل و سوم نزول کرده و حق بیمه آن از 1842 میلیون دالر در سال 2018 به یکباره به 749 میلیون دالر در سال 2019 کاهش یافته 

است و علت اصلی آن را می توان در روابط سیاسی کشور قطر با دیگر کشورهای عرب دانست.

در سال 2019 در جهان 317 حادثه فاجعه آمیز رخ داده که 202 مورد آن از نوع حوادث طبیعی و 115 مورد دیگر از حوادث فاجعه آمیز با منشاء انسانی بوده 

است. در سال 2019 تعداد 11،497 نفر در اثر حوادث فاجعه آمیز جان خود را ازدست دادند یا ناپدید شدند. بیش از  8000 نفر از قربانیان در حوادث طبیعی 

مانند طوفان، سیل، زلزله یا آتش سوزی های ناشی از خطرات طبیعی جان خود را از دست دادند و مابقی در خسارتهای با منشاء انسانی قربانی شدند.  

نشریه زیگما که از سوی مرکز تحقیقات شرکت بیمه اتکایی سوئیس انتشار می یابد در سال 2019 حوادثی را فاجعه آمیز قلمداد نموده است که 

خسارت های آن حسب مورد از حدهای تعیین شده در جدول زیر بیشتر بوده است:

حداقل میزان خسارتنوع حادثهخسارت

خسارتهای بیمه شده

21/2 میلیون دالرحوادث دریایی

42/4 میلیون دالر       حوادث هوایی

52/7 میلیون دالرسایر حوادث

 105/4 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 سال 2019 حدود  146 میلیارد دالر برآورد شده است که حدود 137 میلیارد دالر آن ناشی از حوادث فاجعه 

آمیز طبیعی و مابقی ناشی از حوادث با منشاء انسانی است. مجموع این خسارتها حدود 20 میلیارد دالر کمتر از خسارتهای مشابه در سال 2018 و بسیار 

کمتر از  میانگین تعدیل شده بر اساس تورم ده ساله قبل از آن )212 میلیارد دالر( می باشد. علت اصلی کاهش این خسارتها عدم رویداد توفانهای 

دریایی شدید در آمریکا می باشد. 

 کل خسارتهای فاجعه آمیز جبران شده از طریق بیمه در سال 2019 حدود 60 میلیارد دالر می باشد که حدود 41 درصد از خسارتهای  این گروه از حوادث 

را پوشش داده است . مجموع این خسارتها نسبت به سال 2018 حدود 20 میلیارد دالر کمتر  و از میانگین ساالنه تعدیل شده بر اساس تورم ده ساله 

گذشته آن که  75  میلیارد دالر بوده نیز کمتر است. حدود 52 میلیارد دالر از  خسارتهای فاجعه آمیز بیمه شده مربوط به فاجعه های طبیعی و 8 میلیارد 

دالر آن مربوط به حوادث با منشاء انسانی بوده است. 

وقوع دو توفان هاگیبی و فاکسای در ژاپن موجب بزرگترین خسارت های  فاجعه آمیز طبیعی سال 2019 به ترتیب با میزان 8 میلیارد دالر و 7 میلیارد 

دالر خسارت بیمه ای بوده اند. 

مجموع خسارتهای بیمه شده فاجعه آمیز ناشی از بالیای طبیعی در سال 2019 معادل 3/3 درصد حق بیمه مستقیم بیمه های اموال جهانی است که 

کمتر از میانگین ده ساله ماقبل آن یعنی 4/4 درصد بوده است.
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 چکیده آمار حوادث فاجعه آمیزی که در سال 2019 رخ داده در جدول زیر ارائه شده است:

منطقه
میزان خسارت )میلیارد دالر(قربانیحادثه

پوشش بیمه ای
بیمه ایاقتصادینفر تعداد

61%8721244/727/2 آمریکای شمالی
44%2096411/95/2 آمریکای التین و کارائیب

40%4532813/65/4 اروپا
15%5433325/30/8 آفریقا

28%102654665/918/3 آسیا
61%5774/12/5 اقیانوسیه / استرالیا

100%4380/40/4فضا و دریا
41%3171149714660جمع 2019

38%202800013752خطرات طبیعی 2019
89%115300098خطرات انسانی 2019

35%21275میانگین ده ساله تعدیل شده با تورم 

منطقه
میزان خسارت )میلیارد دالر(قربانیحادثه

پوشش بیمه ای
بیمه ایاقتصادینفر تعداد

20193171149714660%41
20183041352316585%51
201730111404337/2144/4%43
201632710898174/653/7%31
20153532635991/736/7%40
201433612777109/934/7%32

حوادث فاجعه آمیز سال 2019

خسارتهای فاجعه آمیز  جهان در سالهای 2014 تا 2019
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نمودار زیر ضریب مرکب بازار بیمه های اتکایی جهان را در بخش بیمه های غیرزندگی به تفکیک دو بخش ضریب خسارت و درصد هزینه های استحصال 

نسبت به درآمد حق بیمه در سال های 2014 تا 2019  نشان می دهد:

ضریب خسارتنسبت هزینه
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ارقام و نسبتهای کلیدی بازار جهانی بیمه های اتکایی غیر زندگی در سالهای  2014 تا 2019

میانگبن 5 ساله201420152016201720182019میلیارد دالر / سال

140/4131/7130/3144/5150167/3144/7حق بیمه صادره خالص )غیر زندگی(

137129/7128143/3147/3162/3142/1حق بیمه عاید شده خالص )غیر زندگی(

2318/920/425/816/128/221/9سود سرمایه گذاری ها 

22/918/516/70/32/220/911/7سود خالص 

205/7200/2204/2207/8191/4225/3205/8حقوق صاحبان سهام 

56/256/160/476/568/266/765/6ضریب خسارت )درصد(

33/534/334/933/833/833/234ضریب هزینه ها )درصد(

89/790/495/3110/3101/999/999/6ضریب مرکب )درصد(

11/69/28/40/11/19/85/7بازده حقوق صاحبان سهام  )درصد(

10/38/87/70/117/95/1بازده کل درآمد  )درصد(

 حق بیمه صادره خالص )غیرزندگی(
68/2666470787470به حقوق صاحبان سهام )درصد(

جدول زیر ارقام و نسبتهای مربوط به شاخص های کلیدی بازار بیمه اتکایی غیرزندگی جهان را برای سالهای 2014 تا 2019 نشان می دهد: 

پس از خسارتهای فاجعه آمیز بی سابقه ی سال 2017 که ضریب مرکب عملکرد بیمه گران اتکایی را به یکباره از 

95 درصد به 110 درصد آفزایش داد، نرخ های بیمه های اتکایی در سالهای  2018 و 2019 برای مناطق و رشته 

 های خسارت دیده افزایش یافت. تداوم افزایش نرخ ها در کنار افزایش نرخ بازده سرمایه گذاری ها از حدود

17 درصد در سال 2018 به 28 درصد در سال 2019 موجب شد تا در این سال  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

بیمه گران اتکایی از افزایش مطلوبی برخوردار شود و از میزان 1  درصد در سال 2018 به 9/8 درصد در سال 2019 

 درصد افزایش یابد که در مقایسه با میانگین 5 ساله که حدود 5/7 درصد بوده به میزان قابل توجهی بیشتر است و 

به عبارتی به سطحی حدود بازده سالهای قبل از 2017 که زیانهای بی سابقه ای را تجربه نموده بود باز گردد. 
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مروری بر وضعیت و تحوالت صنعت بیمه کشور

همه ساله در این بخش از گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، تصویر خالصه ای از اهم شرایط و تحوالت، چالش ها، فرصت ها، 

تهدیدها و نقاط ضعف و قوت صنعت بیمه ارائه شده است. مدیران شرکت به لحاظ مسئولیت های حرفه ای، اخالقی و اجتماعی در قبال سهامداران 

محترم، صنعت بیمه  و مصالح عمومی کشور، احساس تکلیف می کنند که با استفاده از این فرصت به دغدغه هایی که رفع آنها می تواند به اعتالی 

صنعت بیمه های بازرگانی، بهبود عملکرد شرکت های بیمه و مآالً ارتقاء کیفیت و افزایش تنوع خدمات بیمه ای منجر شود، اشاره نمایند.

نظر به اینکه بررسی و تحلیل وضعیت موجود صنعت بیمه و چالشهای آن مستلزم ریشه یابی است و بخش عمده ای از چالشها ساختاری بوده و در 

طول زمان ایجاد شده است ناگزیر پاره ای از مطالب ممکن است تکرار مطالب سالهای گذشته جلوه نماید. براین اساس تالش شده تا این بخش از 

مطالب در حداقل خود ارائه و به تحوالت دوره ای نیز اشاره شود. نسخه کامل گزارش ها ی هیات مدیره برای سالهای قبل که هر یک حاوی سابقه 

و مطالب مشروحی در همین زمینه می باشد در پایگاه اطالع رسانی شرکت به نشانی www.iranianre.com و سامانه کدال سازمان بورس و اوراق 

بهادار در دسترس قرار دارد.

ساختار کالن صنعت بیمه
 در پی توقف روند تاسیس موسسات بیمه ای در بازه زمانی آبان 92 تا اردیبهشت 95، با صدور پروانه فعالیت برای سه شرکت بیمه تجارت نو، 

زندگی خاورمیانه و حکمت صبا  در سال 95 تعداد شرکت ها و موسسات بیمه ای در پایان سال 95 به 32 شرکت بعالوه بیمه مرکزی رسید. مجددًا 

این روند از اسفند 95 تا فروردین 99 متوقف ماند. با صدور پروانه فعالیت شرکت بیمه زندگی باران در فروردین 99 تعداد شرکت ها و موسسات بیمه 

ای با احتساب بیمه مرکزی به عدد 34 بالغ گردید. بدین ترتیب در حال حاضر 29 شرکت بیمه مستقیم، 2 شرکت بیمه اتکایی و 2 موسسه بیمه 

متقابل )P&I Club( بعالوه بیمه مرکزی ساختار کالن صنعت بیمه را تشکیل می دهند.

از 29 شرکت بیمه مستقیم، تنها بیمه ایران با سهم بازاری به میزان 32/3 درصد دولتی است و مابقی غیردولتی هستند. از 29 شرکت بیمه مستقیم 

24 شرکت در کل کشور و 4 شرکت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فعالیت اشتغال دارند و یک شرکت نیز با ابطال پروانه فعالیت از بهمن ماه 

سال 93 تاکنون از فعالیت بازمانده است. از 28 شرکت بیمه مستقیم فعال 2 شرکت صرفًا در بیمه های زندگی و 26 شرکت در تمامی رشته های 

بیمه ای فعالیت  می نمایند. 2 موسسه بیمه متقابل نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفًا در زمینه بیمه مسئولیت مالکان شناورهای دریایی 

فعالیت می کنند.

بقرار اطالع تعداد زیادی تقاضای تاسیس موسسات بیمه ای به بیمه مرکزی واصل شده که در دست بررسی است. در خالل سال 99 تاکنون با 

تاسیس سه شرکت بیمه اتکایی سامان، پارس و تهران و یک شرکت بیمه زندگی کاریزما و یک شرکت بیمه مختلط پردیس موافقت اصولی شده 

است که فرآیند تاسیس را طی می نمایند. بدین ترتیب تعداد شرکت ها و موسسات بیمه ای به زودی به عدد 38 افزایش خواهد یافت.

براساس آخرین آمار منتشره در سالنامه آماری سال 98، تعداد شعب شرکت های بیمه از 1،264 شعبه در سال 97 به 1،317 شعبه در سال 98 و 

تعداد کارکنان نیز از 20،854 نفر به 22،332 نفر افزایش یافته است. در میان شرکت های بیمه مستقیم، بیمه ایران با 209 شعبه و 4،257 نفر و بیمه 

زندگی خاورمیانه با یک شعبه و 62 نفر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین شعب و کارکنان در پایان سال 98 بوده اند.

مجموع نمایندگی های فعال بیمه از 69،889 نمایندگی عمومی و اختصاصی بیمه هی عمر و زندگی در پایان سال 97 به 77،208 نمایندگی در پایان 

سال 98 افزایش یافته است. تعداد نمایندگی های عمومی با 7/5 درصد رشد از 35،305 نمایندگی به 37،950 نمایندگی و نمایندگی های اختصاصی 

 بیمه های عمر و زندگی با 13/5 درصد رشد از34،584 نمایندگی به 39،258 نمایندگی در پایان سال 98 افزایش یافته است. توضیح اینکه 

برخی از آمار سال 1397 در گزارش سال 1398 تغییر یافته که توضیحی در خصوص آن ارائه نشده است.

شرکت بیمه پاسارگاد با 2،798 نمایندگی عمومی و 28،143 نمایندگی اختصاصی بیمه های عمر و زندگی و مجموعًا 30،941 نمایندگی با اختالف زیاد 

دارای بیشترین تعداد نمایندگی بیمه و بیمه حافظ با 79 نمایندگی دارای کمترین تعداد نمایندگی در پایان سال 98 بوده اند.
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ترکیب پرتفوی بیمه ای بازار 
مجموع حق بیمه تولید شده صنعت بیمه در سال 98 با 31/6 درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم 602،021/1 میلیارد ریال بالغ شده است. همچون سال 

های گذشته دو رشته زیانبار "شخص ثالث و مازاد" و "درمان" به ترتیب  با 34/1 درصد و 22/9 درصد سهم بازار بیشترین سهم در پرتفوی صنعت بیمه 

در سال 98 را به خود اختصاص داده اند.  ضریب خسارت این دو رشته به ترتیب 107 درصد و 85/4 درصد بوده است. ترکیب سهم و ضریب خسارت 

باالی این دو رشته همانند سالهای قبل موجب شده است تا ضریب خسارت کل صنعت بیمه کشور در ردیف باالترین ضریب خسارت کشورهای جهان 

قرار گیرد. رشته های بدنه اتومبیل با 7/3 درصد، مسئولیت با 4/6 درصد، آتش سوزی و حوادث راننده هر کدام با 4/4 درصد به لحاظ میزان سهم در 

پرتفوی غیرزندگی در سال 98 در رده های بعدی قرار گرفته اند.

سهم بیمه های زندگی از 14/54 درصد در سال 97 به 14/3 درصد در سال 98 کاهش یافته که علت اصلی آن می تواند از یکسو ناشی از رشد بیمه های 

غیر زندگی در اثر تورم و افزایش ارزش دارایی های بیمه پذیر و از سوی دیگر کاهش مطلوبیت امتیازات اقتصادی بیمه های زندگی در شرایط تورمی 

باشد. گرچه با تخصیص بخش عمده مازاد درآمد سرمایه گذاری ذخایر ریاضی به ذینفعان، در اغلب موارد کمبود امتیازات اقتصادی بیمه های زندگی تا 

حد زیادی ترمیم می شود لیکن به جهت تاخیری بودن این اقدام و شاید ضعف اطالع رسانی و تبلیغات موثر در این خصوص، بازتاب و تاثیر مثبت در 

خور و به موقعی از خود بجای نمی گذارد.

روند ضریب خسارت در چهار رشته سودآور آتش سوزی، باربری، حوادث راننده و نفت و انرژی در سال 98 نسبت به سال 97 افزایشی بوده و نتیجه کلی 

دو رشته باربری و حوادث راننده نیز زیانبار شده اند. با این وجود و با فرض کفایت ذخایر خسارات معوق و ریسک های منقضی نشده، ضریب خسارت کل 

بازار بیمه کشور از 88/8 درصد در سال 97 به 83/8 درصد در سال 98 کاهش یافته که هنوز در ردیف ضریب خسارت باال در سطح کشورهای جهان است.

با وصف فوق و با عنایت به مجموع سهم 61/4 درصدی بیمه های زیانبار "ثالث و مازاد"، "درمان" و " حوادث راننده" در پرتفوی سال 98 صنعت بیمه، 

بازار بیمه کشور هنوز از ترکیب و کیفیت پرتفوی مناسبی برخوردار نیست..

سهم 7 رشته اتکایی پذیر بیمه های اموال در پرتفوی سال 98 بازار با افزایش مختصری نسبت به سال قبل از آن مجموعًا به حدود 13/3 درصد 

بالغ شده است. از ویژگی های این بخش از پرتفوی بیمه ای بازار اینکه علیرغم محدودیت حجم حق بیمه مربوطه، عمده خسارات انبوه فاجعه بار 

طبیعی از قبیل سیل و زلزله و یا خسارت های سنگین موردی در رشته های هواپیما، کشتی، مهندسی، نفت و انرژی و آتش سوزی های صنعتی 

در محدوده این بخش از پرتفوی بازار رخ می دهد و 

حال آنکه ثقل رقابت های غیراصولی در کاهش نرخ 

های حق بیمه و تخطی از اصول و مبانی بیمه ای و 

عدول از شرایط متعارف پذیرش و مدیریت ریسک نیز 

در همین بخش صورت می پذیرد و نوعًا سهم درخور 

توجهی از تعهدات بیمه ای این بخش به بیمه گران 

اتکایی بازار پیشنهاد می شود که همکاری بیشتر بیمه 

گران اتکایی و بیمه گران مستقیم برای ارتقای سطح 

شرایط  و  نرخ  تعیین  و  ریسک  مدیریت  و  ارزیابی 

مناسب برای این گونه ریسکها چه در مرحله قبول و 

چه در مرحله واگذاری را ایجاب می نماید.

 عدم دقت کارشناسی در ارزیابی و پذیرش چنین ریسکهایی  

می تواند  نتایـج ناگــواری برای طرفــین قراردادهــای 

اتکایی به دنبال داشته باشد.

همــگام با شرکت هــای بیمــه در مدیــریت ریســک
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عملیات اتکایی بازار 
در مقدمه این بخش از گزارش الزم است اشاره شود که بیمه اتکایی فعالیتی بین المللی است و قبول و واگذاری ریسکها در سطح منطقه ای و جهانی را 

با برخورداری از توان کارشناسی و سرمایه های باال ایجاب مینماید.  در شرایطی هستیم که به زودی سه شرکت بیمه اتکایی سامان، پارس و تهران در کنار 

بیمه مرکزی، دو شرکت  اتکایی موجود و چند شرکت بیمه مستقیمی که دارای مجوز قبولی اتکایی هستند فعالیت اتکایی خود را آغاز خواهند نمود. ضمن 

خوش آمد گویی و آرزوی موفقیت برای تک تک این شرکتها و استقبال از هرگونه همکاری بر این باوریم که  دستیابی به هدف تنظیم امور و ساماندهی 

مبادالت اتکایی بازار بیمه کشور چه در شرایط تحریمی و چه بعد از آن با افزایش تعداد شرکتهای اتکایی با سرمایه معادل ارزی کم، میسر نخواهد بود و 

نهایتا در بلند مدت کشور باید از یک شرکت بیمه ی اتکایی غیر دولتی که بتواند در سطح منطقه عرض اندام نماید برخوردار باشد.

غیراجباری  و  اجباری  اتکایی  صورت  دو  به  بازار  تولیدی  بیمه  حق  درصد   22/96 حدود   98 سال  آماری  سالنامه  مندرجات   براساس 

به  به صورت غیراجباری  نیز  واحد درصد  بیمه مرکزی و 8/8   به  اجباری  اتکایی  قالب  در  واحد درصد  این مقدار حدود 14/16  از  واگذار شده که 

بیمه مرکزی، بیمه ایران، دو شرکت بیمه اتکایی ایرانیان و امین و چند شرکت بیمه مستقیم و حساب ویژه اتکایی واگذار شده است. گرچه آمار 

شده  اطالعات گردآوری  بندی  جمع  از  بطوری که  لیکن  نیست  دسترس  در  سال 98  در  بازار  غیراجباری  اتکایی  مبادالت  ریز  از  دقیقی   تفکیکی 

 بر میآید رقمی معادل 44،334،574 میلیون ریال یا به عبارتی 84/9 درصد از اتکایی غیراجباری سال 98 به بیمه مرکزی و بیمه گران اتکایی و 

شرکت های بیمه داخلی واگذار شده و مابقی به میزان 15/1 درصد به حساب ویژه و یا احیانا به موسسات خارجی واگذارشده است.

نزدیک به دو سوم واگذاری به بازار داخلی یعنی رقمی معادل 29،545،516 میلیون ریال مربوط به بیمه های درمان و 14،789،058 میلیون ریال مابقی 

مربوط به تمامی رشته های اتکایی پذیر بیمه ای بوده است. شایان ذکر اینکه همانند سال های 96 و 97، در سال 98 نیز بخش بسیار عمده ای در حدود 

96 درصد و رقمی معادل 28،477،400 میلیون ریال از واگذاری غیراجباری در بیمه های درمان و 64 درصد از مجموع واگذاری غیراجباری به بازار داخلی 

تنها مربوط به یک فقره واگذاری از یک قرارداد بیمه درمان بوده که عمدتًا با هدف 

حفظ نصاب الزم توانگری مالی شرکت واگذارنده صورت پذیرفته است!

سهم قبولی بیمه مرکزی از اتکایی غیراجباری غیردرمان واگذاری به بازار داخلی در 

سال 98 با 1/74 واحد افزایش نسبت به سال 97 به 41/5 درصد، بیمه ایران با 

4/31 واحد افزایش به 23/37 درصد، بیمه اتکایی ایرانیان با 1/72 واحد افزایش 

به  9/19 درصد، بیمه ملت با 1/08 واحد کاهش به 8/28 درصد و بیمه اتکایی 

امین با 0/15 واحد افزایش به 5/42 درصد بالغ شده است.

بدین ترتیب بیمه اتکایی ایرانیان با دستیابی به حجم حق بیمه قبولی به میزان 

1،360،090 میلیون ریال در دوره مالی منتهی به 98/9/30 و رشد 51 درصدی 

نسبت به دوره قبل از آن، بعد از بیمه مرکزی و بیمه ایران در رده سوم حجم حق 

بیمه قبولی قرار گرفته است. میزان حق بیمه قبولی شرکت در دوره مورد گزارش 

نیز با 39/4 درصد رشد به رقم 1،900،556 میلیون ریال بالغ شده است.

پیشنهادی  های  ریسک  قبول  در  کشور  بیمه  بازار  شرایط  آنکه  وجود  با 

در  شرکت  مدیران  طلبد،  می  را  بیشتری  احتیاط  و  کارشناسی   دقت 

قبولی  بیمه  حق  حجم  به  دستیابی  ضمن  اند  شده  موفق  اخیر  های  سال 

افزون بر مبالغ پیش بینی شده در بودجه های سالیانه، به نتایج مثبت قابل 

انتظار  و  امید  معهذا  آیند.  نائل  شرکت  اتکایی  عملیات  نتیجه  در  نیز  قبولی 

ما بر این است که با بهبود شرایط و ساماندهی بهتر امور فنی و رقابت های 

ذیربط  مسئول  مبادی  توسط  بیمه کشور  بازار  اتکایی  مبادالت  و  ای  حرفه 

با  آتی  در سال های  بتوانیم  بیمه،  با همکاری شرکت های  و  بازار  راهبران   و 

بهره گیری از حداکثر ظرفیت های توانگری، تخصصی و ریسک پذیری شرکت، 

مشارکت بیشتری در پاسخگویی به نیازهای اتکایی بازار داشته باشیم.
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اشاره به برخی مالحظات و چند نکته شایان ذکر :

  با وجود تمامی تالش های صورت گرفته از سوی مراجع حاکمیتی، نهادهای صنفی، مدیران و مسئوالن و سرمایه های انسانی شرکت های بیمه و 

صرف منابع قابل توجه در برقراری سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری، برگزاری همایش ها و تدوین مقاالت و تهیه گزارش های پژوهشی، تصویب 

قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی توسط مبادی و مراجع بیمه ای و غیر بیمه ای در سال های اخیر، به نظر می رسد تا رسیدن 

به شرایط مطلوب فاصله زیادی باقیمانده است.

شرکتهای بیمه غیر دولتی از یکسو تابع مقررات بیمه گری و از سوی دیگر تابع مقررات بازار سرمایه می باشند .با یک نگاه کلی و آسیب شناسانه به 

مجموعه صنعت بیمه، می توان "سیطره کمیت ها" و "غفلت نسبی از کیفیت ها"، "ارجحیت نمود در برابر واقعیت بود"، " اهمیت شکل و قالب در مقایسه 

با ماهیت و محتوی" را در بسیاری از سیاست گذاری ها، امور، تعامالت و ارتباطات درون و برون صنعتی بازار بیمه شناسایی کرد.

برای نمونه آنقدر که افزایش میزان حق بیمه اهمیت دارد، سالم سازی و اصالح ساختار پرتفوی صنعت بیمه در اولویت قرار ندارد. آنقدر که  سهم بازار 

اهمیت دارد، پایبندی به اصول و مبانی حرفه ای، مدیریت ریسک ها و بهبود کیفیت خدمات بیمه ای مد نظر نیست. آنقدر که به توان مالی و میزان 

سرمایه شرکت ها اهمیت داده می شود به کفایت و سطح صالحیت و تربیت سرمایه های انسانی و تخصصی و بررسی علل عزل و نصب های پی در 

پی و زود هنگام در بعضی شرکت های بیمه ای اهمیت داده نمی شود.

آنقدر که تعدد آیین نامه های مصوب، دستورالعمل ها و کثرت محتوی و تعداد مواد مندرج در آنها در دستور کار قرار دارد آسیب شناسی میزان کارآمدی 

و بررسی بازخورد مصوبات و عنداالقتضاء اصالح رویکرد در تدوین مقررات در مطابقت با نیازها و واقعیت های میدانی صنعت بیمه کشور مد نظر قرار 

ندارد. آنقدر که افزایش تعداد نمایندگان و کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه ای به ویژه از نظر ایجاد فرصت های شغلی ! مهم تلقی می شود، آسیب 

شناسی نقش و عملکرد و بررسی نقاط ضعف و قوت و ساماندهی امور ایشان به عنوان ویترین صنعت بیمه و تدوین برنامه های جامع راهبردی برای 

آموزش، ارتقاء بهره وری، بهبود معیشت و سالم سازی نقش و نظارت و 

هدایت موثر بر فعالیت های این شبکه بسیار مهم و تاثیرگذار مورد توجه 

نمی باشد.

با وجود تعداد کثیر مقاالت و به ویژه گزارش های پژوهشی اغلب مفید 

مدیران،  توسط  بیمه  مبتالبه صنعت  امور مختلف  درباره  باارزشی که  و 

محققین و دست اندرکاران بیمه ای و به ویژه پژوهشکده بیمه تهیه و 

تدوین می شود، گسترش سطحی فعالیتها  در عمل مانع بهره گیری درخور 

و شایسته از محتوی و خروجی این پژوهش ها می شود.

  علیرغم چالش ها، شرایط نامساعد و مشکالت عمومی و اختصاصی 

صنعت بیمه، می توان شرکت هایی را یافت که در همین شرایط به ویژه با 

وجود فراگیری رقابت های غیر اصولی در سطح بازار، توانسته اند به برکت 

شایسته گزینی در سطوح مختلف، تثبیت مدیریت، پایبندی به اخالق 

و مقررات حرفه ای، برنامه ریزی مبتنی بر شناخت فرصت ها و تدبیر 

موثر در کنترل تهدیدها و حمایت و پشتیبانی سهامدارانشان به نتایج و 

دستاوردهای درخشانی نایل آیند. این امر حاکی از آن است که موفقیت 

شرکتهای بیمه در بلند مدت مستلزم دور اندیشی و پایبندی به مبانی 

حرفه ایست.

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1399

26



  معرفی و شناساندن اهمیت نقش و اثرات سازنده فعالیت و خدمات بیمه های بازرگانی در امور و شئون 

مختلف کشور، به مسئوالن ارشد نظام در مبادی حاکمیتی و مراجع باالدستی می باید در صدر اولویت های 

مسئوالن صنعت بیمه قرار گیرد. مسئوالن قوای سه گانه و مبادی اثرگذار باید بدانند ارزش و اهمیت خدمات بیمه 

ای در حد " سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی" نیست ! اهمیت فعالیت بیمه حداقل در سطح مجموعه 

امور و دارایی هایست که موردحمایت وپشتیبانی بیمه ای قرار می دهند. ساماندهی افزون بر هفده هزار تلفات 

جانی و بیش از سیصد و پنجاه هزار مصدوم حوادث رانندگی در هر سال توسط شرکت های بیمه و صندوق تامین 

خسارت های بدنی و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی آن در سطح جامعه و کاهش مشکالتی که در نبود این خدمات 

ممکن است برای خانواده های درگیر در حادثه رخ دهد، محصول خدمات صنعت بیمه تنها در یکی از رشته های 

بیمه ایست که مع االسف علیرغم تحمیل زیان اقتصادی سنگین به بازار بیمه کشور می باید بار قابل توجه مالیات 

ارزش افزوده و عوارض گوناگون را هم بدوش بکشد! 

در واقع "سهم صنعت بیمه در تولید ناحالص داخلی "که معموالً در نظر مسئوالن مالک ارزش گذاری نقش و 

جایگاه صنعت بیمه قلمداد می شود، به مثابه قله کوه یخی است که بدنه اصلی آن نمایان نیست! و نمایاندن آن 

به مسئوالن ارشد نظام و سیاست گذاران مرتبط با امور صنعت بیمه بر عهده فعاالن این عرصه و به ویژه مسئوالن 

و مدیران ارشد موسسات بیمه ای و باالخص مسئوالن در نهاد حاکمیتی صنعت بیمه می باشد.
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  ناهماهنگی بین مبادی و نهادهای اختصاصی و عمومی ناظر بر صنعت بیمه موجب بروز مشکالت و بعضًا ایجاد شرایط فرسایشی و اتالف وقت و 

انرژی برای شرکت های بیمه شده است. وجود دو آیین نامه حاکمیت شرکتی مصوب شورایعالی بیمه و سازمان بورس با احکام متفاوت و بعضًا متضاد، 

تکلیف گزارشگری های گوناگون مورد نظر ناظران در فرم ها و اشکال متفاوت، تکلیف به تهیه و تنظیم گزارش ها و صورتهای مالی در فرم های مصوب 

جدید قبل از آماده سازی سامانه ها از جمله تکلیف به بارگذاری آنها در سامانه کدال سازمان بورس در فرم متفاوت و در سامانه سنهاب بیمه مرکزی با 

قالب و فرم دیگر تنها نمونه هایی از تکالیف اضافی تحمیلی به شرکت های بیمه است!

  بعد از گذشت یک دوره قریب به بیست ساله از طرح ایده تاسیس صندوقی برای پوشش پایه بیمه عمومی ابنیه مسکونی سراسر کشور در قبال 

خسارات ناشی از حوادث طبیعی، سرانجام قانون تاسیس "صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی" در تاریخ 99/8/5 از تصویب نهایی گذشت و برای اجرا 

به مبادی ذیربط ابالغ شد.

عملیاتی شدن وظایف و تکالیف صندوق مذکور موکول به تهیه و تصویب آیین نامه های پیش بینی شده در قانون مربوطه و طراحی و پیاده سازی 

زیرساخت های ضروری و تشکیل ساختار سازمانی و تیم مدیریتی و اجرایی الزم و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ذیربط و البته واریز سهم دولت 

از حق بیمه متعلقه به حساب صندوق می باشد.

امید است صندوق مذکور بدور از بوروکراسی دولتی و بر پایه طراحی سامانه های پیشرفته خدمات بیمه ای مطابق با آنچه از بیمه های بازرگانی و تخصصی 

انتظار می رود ریل گذاری شود و بتواند شیرینی خدمات بی منت خود را به کام زیان دیدگان آتی از حوادث طبیعی تحت پوشش بچشاند. راه اندازی 

فعالیت و ارائه خدمات صندوق مذکور به صاحبان تمامی ابنیه مسکونی سراسر کشور همراه با همکاری و هم افزایی متقابل صنعت بیمه با این صندوق 

می تواند زمینه مساعدی را برای فراگیر شدن پوشش های تکمیلی برای ابنیه مسکونی از جانب تک تک شرکت های بیمه و یا کنسرسیوم مشترک 

شرکت های بیمه فراهم سازد.

  در دوره مورد گزارش نشانه های امید بخشی از ایجاد زمینه های هماهنگی و بهبود همبستگی و انسجام مدیران  شرکت های عضو سندیکای 

بیمه گران حول محور مصالح و منافع مشروع و دفاع از نظرات و حقوق شرکت های عضو، مشاهده می شود. حفظ راهبردهای اصولی، هدفگذاری 

مشترک براساس مصالح صنفی و منافع بلند مدت جمعی و تدوین نقشه راه و قبول مسئولیت و تقسیم کار از سوی اعضاء می تواند تضمینی برای 

 موفقیت و احیاء جایگاه و قدرت اثرگذاری سندیکای بیمه گران به عنوان مهمترین نهاد صنفی بازار بیمه کشور، بهبود فضای کسب و کار و پیشبرد 

طرح های مشترک به نفع اعضاء و عرضه خدمات کیفی و کسب اعتبار و عزت برای صنعت بیمه کشور باشد.

جایگاه شرکت در بازار بیمه اتکایی در سال 1398

براسـاس آخرین صورت های مالی انتشـار یافتـه، مجموع حق بیمه اتکایی قبولی ) غیراجباری ( موسسات بیمه کشور در سال 1398 حدود 44،335 

میلیارد ریال بوده است که مبلغ 29،546 میلیارد ریال آن مربوط به رشته درمان و 14،789 میلیارد ریال مربوط به کل رشته های دیگر بوده است .حق 

بیمه  اتکایی غیر اجباری رشته درمان که در سال 1395 فقط مبلغ  243 میلیارد ریال بوده با ارائه پوشش اتکایی به بزرگترین قرارداد درمان گروهی 

کشور از سوی بیمه مرکزی و دو شرکت بیمه مستقیم از سال 1396 به یکباره رشد غیر معمولی داشته و حجم حق بیمه این رشته در سالهای 1396 

تا 1398 از مجموع حق بیمه سایر رشته ها بیشتر شده است.  جدول رو به رو حجم حق بیمه  قبولی و سهم  هر یک از موسسات بیمه در بازار اتکایی 

کشور را در سالهای 1397 و 1398 به تفکیک رشته درمان و سایر رشته ها نشان می دهد.
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به طوری که در جدول باال مالحظه می شود حق بیمه قبولی اتکایی داخلی بازار )غیراجباری( در بخش غیر درمان در سال 1398 از 34/25 درصد رشد 

نسبت به سال ماقبل برخوردار بوده است در حالی که در همین مدت حق بیمه رشته درمان از 32،030 میلیارد ریال در سال 1397  به مبلغ 29،546 

میلیارد ریال کاهش یافته و رشد منفی داشته است. حق بیمه های قبولی شرکت در سال 1398 در رشته های غیر درمان و در مجموع به ترتیب 65/09 

درصد و 51 درصد رشد داشته است. بدین ترتیب سهم بازار شرکت در رشته غیر درمان از 7/47 درصد درسال 1397 به 9/19 درصد در سال 1398 افزایش 

یافته است و جایگاه شرکت چه در رشته های غیر درمان و چه در مجموع بعد از بیمه مرکزی و بیمه ایران از نظر حجم حق بیمه قبولی در رتبه سوم بازار 

قرار گرفته است. 

حق بیمه قبولی اتکایی داخلی بازار )غیر اجباری ( 

شرکت 

سال 1398سال 1397

تغییر سهمسهم رشد جمعدرمانغیر درمانغیر درمانجمعدرمانغیردرمان

غیر درمانمیلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سهم میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال 

1/74%41/50%40/14%39/766,138,12828,583,47434,721,602%4,380,03517,303,53521,683,570بیمه مرکزی 

4/31%23/37%64/64%19/063,456,235801,0834,257,318%2,099,26713,305,69415,404,961بیمه ایران

1/72%9/19%65/09%7/471,358,8321,2581,360,090%823,06577,612900,677بیمه اتکایی ایرانیان

1/08%-8/28%17/80%9/361,224,28901,224,289%1,031,43001,031,430بیمه ملت 

0/15%5/42%37/95%5/27800,8500800,850%580,5510580,551بیمه اتکایی امین

1/56%-4/22%1/98%-5/78624,278159,701783,979%636,9001,339,5921,976,492بیمه ایران معین 

0/11%-2/37%28/12%2/49350,8830350,883%273,8770273,877بیمه پاسارگاد

1/34%-1/47%29/59%-2/81218,1040218,104%309,7610309,761بیمه آسیا

0/36%-1/20%3/51%1/56178,0720178,072%172,0413,679175,720بیمه البرز

0/00%1/02%34/07%1/02150,3580150,358%112,1500112,150بیمه دانا

0/32%0/89%108/80%0/58132,3290132,329%63,377063,377بیمه کوثر

1/93%-0/68%65/08%-2/61100,5140100,514%287,8230287,823بیمه پارسیان

0/01%-0/39%32/19%0/4057,684057,684%43,636043,636بیمه سامان 

0/12%-0/12%34/45%-0/2417,278017,278%26,360026,360بیمه کارافرین

0/09%-0/09%33/04%-0/1813,101013,101%19,566019,566بیمه سرمد

0/24%-0/08%67/29%-0/3211,545011,545%35,294035,294بیمه معلم

0/58%-0/04%91/07%-0/626,11106,111%68,402068,402بیمه  ما

0/08%-0/01%90/74%-0/099210921%9,95009,950بیمه آرمان

0/00%0/00%100%0/00101%000بیمه تعاون

0/46%-0/08%128/30%-11,773-11,7730-0/38%41,605041,605بیمه سینا

0/27%-0/26%-4281/84%-38,682-38,6820-0/01%9250925بیمه میهن

0/00%100%34/25%10014,789,05829,545,51644,334,574%11,016,01532,030,11243,046,127جمع بازار 
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الف( قبولی اتکایی  
در سال مالی مورد گزارش عالوه بر بیمه مرکزی و دو شرکت بیمه اتکایی 

موجود، 7 شرکت بیمه مستقیم نیز مجوز قبولی اتکایی داشته اند و بدیهی 

است که با توجه به این تعداد، رقابت تنگاتنگی در مبادالت اتکایی بازار بیمه 

پدید آید. ضمنًا در طی این دوره مجوز تاسیس 2 شرکت بیمه اتکایی جدید 

نیز صادر و یک شرکت بیمه اتکایی دیگر نیز در شرف دریافت مجوز است. 

علیرغم شرایط فوق و تشدید رقابت شرکت های بیمه مستقیم در صدور 

بیمه نامه و همچنین شیوع بیماری کرونا، شرکت تالش نمود که همچون 

سال های گذشته با توجه به اصول فنی و با اولویت حفظ کیفیت پرتفوی و 

نیز شرایط کنونی حاکم بر بازار بیمه کشور ، نسبت به قبول بیمه های اتکایی 

به دو صورت اختیاری و قراردادی اقدام نماید که منجر به تولید پرتفوی 

مناسبی با حجم حق بیمه ای بالغ بر  1،900 میلیارد ریال و رشد 39 درصدی 

در مقایسه با دوره مالی قبل شده است.

آمیز  فاجعه  و  بزرگ  حادثه   20 تهیه گزارش  زمان  تا   1380 سال   از 

)با در نظر گرفتن میزان خسارت اقتصادی و یا تلفات انسانی براساس 

 معیارهای بین المللی( در کشور به وقوع پیوسته است که 4 مورد آن 

تصادم  گلستان،  استان  سیل  بوعلی،  پتروشیمی  سوزی  )آتش 

به  مربوط  پالسکو(  ساختمان  سوزی  آتش  و  سمنان  در  قطار  دو 

بجنورد،  زلزله  شرکت کروز،  سوزی  )آتش  آن  مورد   5 و   1395 سال 

در  آسمان  هواپیمای  سقوط  و  سانچی  غرق کشتی  زلزله کرمانشاه، 

)سیل  آن  مورد   7 و   1396 سال  به  مربوط  یاسوج(  فرودگاه   حوالی 

استان های شمالی، غربی و جنوب غربی کشور در اواخر سال 1397 

استان  در  زلزله  نفتکش،  کشتی   3 خسارات   ،1398 سال  اوایل  و 

آذربایجان شرقی و حوادث ناآرامی های آبان ماه SRCC " 1398 "در 

 نقاط مختلف نیز مربوط به سال های 1397 و 1398 و 2 مورد خسارت 

فعالیت ها و عملکرد بیمه اتکایی

نیز  میهن(  غذایی  صنایع  مجتمع  سوزی  آتش  و   Shahraz )شناور 

مربوط به نه ماهه سال 1399 بوده است.

به عبارتی طی 19 سال گذشته از مجموع 20 حادثه بزرگ و فاجعه آمیز 

18 حادثه آن در کمتر از 5 سال اخیر یعنی در سال های 1395، 1396، 

1397، 1398 و نه ماهه سال 1399 به وقوع پیوسته است.

وقوع  تواتر  و  شد کثرت  عنوان  نیز  قبل  های  گزارش  در  همانگونه که 

حوادث بزرگ و فاجعه آمیز در سال های اخیر و تحریم های یکجانبه و 

ناعادالنه آمریکا علیه کشور عزیزمان موجب کمبود قطعات در کارخانجات 

انجام  و  شده  دریایی  و  هوایی  ناوگان های  و  مختلف  بزرگ  صنایع  و 

مشکل  با  را  آنها  نوسازی  همچنین  و  نگهداری  و  سرویس  عملیات 

 مواجه ساخته، لذا توجه هر چه بیشتر صنعت بیمه به مدیریت موثرتر 

ریسک های بیمه ای با توجه به این نوع حوادث و بازنگری در شرایط 

باشد،  می  ضروری  ریسک ها  قبیل  این  بیمه  حق  نرخ های  و  صدور 

انتقال  بیمه ای و مآاًل  بر تشدید مخاطرات  زیرا عوامل فوق مستقیمًا 

این مخاطرات به صنعت بیمه که می باید خسارت های وارده را جبران 

نماید ، تاثیر فراوان خواهد داشت. علیرغم خسارت های بزرگ و تجمع 

خسارت های متعدد کوچک تر حادث شده طی سال مالی مورد گزارش 

و همچنین ادامه رقابت شدید شرکت های بیمه و افزایش تعداد و رقابت 

شرکت های داخلی که به قبول اتکایی مبادرت می نمایند که نتیجه آن 

تداوم روند کاهشی نرخ های حق بیمه در بسیاری از بیمه نامه ها و مهمتر 

از آن عدم رعایت موازین حرفه ای و فنی در صدور برخی بیمه نامه های 

بزرگ در سال های اخیر می باشد، شرکت توانسته است با احتساب 

درآمد ناشی از سرمایه گذاری منابع بیمه ای به سود ناخالص فعالیت 

بیمه ای به میزان 745 میلیارد ریال دست یابد.
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ترکیب حق بیمه های اتکایی قبولی  دوره

رشته بیمه اتکایی
13991398

درصد سهممیلیون ریالدرصد رشددرصد سهممیلیون ریال

591،62831/126469،34834/4آتش سوزی
455،4952414401،30229/4نفت و انرژی

257،84819)11(229،81912/1مهندسی

186،8919/814،7561،2580/1درمان

133،689731101،7907/5باربری

129،4916/820043،1773/2بدنه کشتی و باربری

49،4672/63835،8922/6مسئولیت

24،7611/8)17(20،5041/1هواپیما

103،5825/527227،8632سایر رشته ها

1،900،566100391،363،239100جمع

 * بر اساس صورتهای مالی نمونه جدید مصوب شورایعالی بیمه از ابتدای سال مالی منتهی به 1399/09/30 حق بیمه های قبولی دوره شامل
خالص حق بیمه های بلند مدت صادره سال نیز می باشد. ارقام مشابه سال قبل نیز بر همین اساس تجدید ارائه شده است.

ساختار پرتفوی قبولی شرکت 

جدول زیر سهم هر رشته در ترکیب پرتفوی قبولی شرکت در سال های 98 و 99 را نشان می دهد.
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در سال مورد گزارش، رشته بیمه  آتش سوزی با 31/1 درصد سهم و 26 درصد رشد بیشترین سهم را در تولید و افزایش پرتفوی شرکت داشته است. 

عمده پرتفوی رشته مهندسی صنعت بیمه مربوط به بیمه های تمام خطر نصب و تمام خطر پیمانکاران است که متاسفانه به دلیل شیوع همه گیری کرونا 

و برخی عوامل اقتصادی، میزان ساخت و سازها در طرح های عمرانی  و صنعتی و به تبع آن تعداد بیمه نامه های جدید این رشته کاهش یافته است. 

در خصوص رشته هواپیما نیز به دلیل بروز پاندومی کوید 19، بسیاری از پروازها به مقاصد مختلف قطع و یا کاهش یافته است و عماًل تعداد زیادی از 

هواپیماها از حالت پروازی به حالت زمین گیر درآمده اند. در نتیجه حق بیمه دو رشته یاد شده نسبت به دوره مالی قبل کاهش یافته است.

در خصوص رشته درمان این توضیح ضروری است که کل حق بیمه این رشته مربوط به انعقاد قرارداد با یکی از شرکت های بیمه می باشد که به صورت 

موردی به شرکت واگذار شده است. ورود جدید و وصول اکثر صورتحسابهای مربوط در دوره مورد گزارش موجب رشد غیر عادی میزان حق بیمه این 

رشته در دوره مالی مورد گزارش شده است. همانگونه که در جدول صفحه قبل مشاهده می شود، سایر رشته های قبولی شرکت نسبت به دوره مالی 

قبل رشدی بین 14 تا 272 درصد داشته اند.

برخی خسارت های بزرگ یا نسبتا بزرگ )با توجه به مبالغ آن( که درسال مالی مورد گزارش توسط شرکت پرداخت شده است، عبارتند از خسارات شناور 

تور )علی الحساب دوم(، سیل های استان های شمالی، غربی و جنوب غربی کشور، شناور helm )علی الحساب(، طبیعت سبز پارس کهن، پتروشیمی 

کاویان، نفت و گاز پارس )6 مورد مربوط به فازهای مختلف( که سهم شرکت از هر یک از خسارت های پرداختی مزبور به ترتیب مبلغ 64،119 دالر بعالوه 

12 میلیارد ریال)علی الحساب دوم(، 92/914 میلیارد ریال، 4،961/53 دالر )علی الحساب(، 2/90 میلیارد ریال، 119،939/39 یورو و 874،154/96 

دالر می باشد. 

الزم به توضیح است که مبالغ مربوط به خسارت سیل استان های شمالی، غربی و جنوب غربی به دلیل گستردگی ابعاد آن، کثرت بیمه گذاران و تعدد 

شرکت های بیمه صادر کننده، از زمان وقوع رو به افزایش بود و لذا بخشی در دوره مالی قبلی و بخشی در این دوره پرداخت شده است و بخشی 

نیز همچنان معوق است. از کل مبالغ پرداختی تا این مرحله، سهم شرکت مبلغ 138،247،219،422 ریال مربوط به سیل استان های شمالی و مبلغ 

45،599،664،124 ریال مربوط به سیل استان های غرب و جنوب غربی می باشد.
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باربریمسئولیتهواپیما بدنه کشتی و 
باربری

آتش سوزینفت و انرژیمهندسیدرمانسایر رشته ها

سال 1398 میلیون ریالسال 1399 میلیون ریال

میلیون ریال
ترکیب حق بیمه های اتکایی قبولی دوره های مالی 1398 و  1399

عالوه بر موارد فوق و خسارات متعدد نسبتًا کوچک، در سال مالی مورد گزارش برخی خسارات  بزرگ یا نسبتًا بزرگ دیگر نیز به شرکت اعالم شده که 

برای آنها ذخیره خسارت در نظر گرفته شده است، از جمله مجتمع صنایع غذایی میهن، شناور Shahraz، شناور تور )صادره 98(، شرکت نفت و گاز 

پارس)2 مورد(، شرکت ملی گاز ایران )NIGC(، شرکت پتروشیمی خلیج فارس )PGPIC(، شرکت گرما آفرین ایساتیس، که ذخایر مربوط به سهم 

شرکت در هر مورد به ترتیب  62/50 میلیارد ریال، 2،598 یورو بعالوه 1،380،000 دالر بعالوه 20 میلیارد ریال، 240،000 دالر، 86،259/6 دالر، 7/11 میلیارد 

ریال، 5/50 میلیارد ریال بعالوه 55،000 یورو، 44/61 میلیارد ریال می باشد. قابل ذکر آنکه از مجموع خسارات پرداختی و معوق شناور Shahraz  حدودًا 

2،598 یورو بعالوه 959،832 دالر بعالوه 20 میلیارد ریال آن و از مجتمع صنایع غذایی میهن نیز حدودًا  12/50 میلیارد ریال و از شناور تور )صادره 98( 

نیز حدودًا 365،284 دالر بعالوه 24،177/43 یورو بعالوه 12 میلیارد ریال و از سیل استان های شمالی کالً 9/68 میلیارد ریال و از سیل استان های 

غربی و جنوب غربی نیز کالً 132/42 میلیارد ریال آن از بیمه گران اتکایی قابل دریافت می باشد. 

همانگونه که در گزارش دوره قبل نیز عنوان شد، پس از برداشته شدن یا کاهش تحریم های بانکی و بیمه ای از اوائل سال 2016 ، برخی بیمه گران و 

کارگزاران اتکایی معتبر جهانی و منطقه ای ، بازدیدها و مالقات های خود با شرکت های داخلی را به منظور مطالعه و شناخت هر چه بیشتر از شرایط بازار 

از سر گرفتند و در همین راستا دو شرکت بیمه اتکایی آلمانی بخش کوچکی از یک رشته بیمه ای را از دو شرکت بیمه داخلی در قالب قبولی اتکایی 

پذیرفتند. در سال 1396 یک شرکت بیمه اتکایی فرانسوی نیز بخشی از قرارداد مازاد خسارت مشترک بیمه مرکزی و چند شرکت بیمه را پذیرفت. لیکن 

خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم های یکجانبه آن کشور باعث شد که نه تنها شرکت های مذکور ، بلکه برخی بیمه گران اتکایی بزرگ غیر اروپایی و 

همچنین کارگزاران اتکایی که عمدتًا ریشه اروپایی داشته و سالیان متمادی با بازار بیمه کشور همکاری می نمودند نیز از بازار خارج شوند. در حال حاضر 

عمالً سه، چهار کارگزار اتکایی نسبتًا کوچک روسی و منطقه ای با بازار بیمه کشور همکاری می کنند. با در نظر گرفتن شرایط موجود شرکت به ناچار کماکان 

برنامه قبولی اتکایی خود از خارج را به زمان مناسبی در آینده موکول نموده است ، ضمن آنکه همچون سال قبل سعی می نماید جهت ارتقاء سطح 

دانش همکاران خود هر چه بیشتر از آموزش های درون سازمانی و فرصت های آموزشی داخل کشور استفاده نماید. با توجه به شرایط ویژه ناشی از کرونا، 

امکان برگزاری و در نتیجه حضور فیزیکی هر چند اندک همکاران شرکت در مجامع و همایش های منطقه ای نیز در طی دوره مالی مورد گزارش میسر 

نگردید و به بهره گیریهای مجازی محدود شد. نمودار زیر ترکیب حق بیمه های اتکایی قبولی شرکت در دوره های مالی 1398 و  1399 را نشان می دهد.
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ب( اخذ پوشش اتکایی 
شرکت از بدو تاسیس ، با در نظر گرفتن اصول و مبانی فنی و ضرورت مشارکت در پاسخگویی به 

نیازهای اتکایی شرکت های بیمه و همچنین اخذ پوشش های اتکایی مناسب برای ریسک های مازاد 

بر ظرفیت نگهداری خود، نسبت به تحصیل پوشش های اتکایی مورد نیاز اقدام نموده است. این 

پوشش ها در چند سال اولیه فعالیت شرکت براساس ترکیبی از قراردادهای نسبی و مازاد خسارت 

طراحی شده بودکه بخش عمده آن بر پایه اصل "انتقال ریسک" به بیمه گران اتکایی معتبر خارجی 

که تمایل به ادامه همکاری با بازار بیمه کشور را داشتند واگذار می شد. تداوم و تشدید تحریم ها و 

محدودیت در مبادالت مالی و قطع همکاری برخی طرف های منطقه ای، موجب کاهش همکاری 

مجموعه بازار بیمه کشور با بازارهای معتبر خارجی شد. همانگونه که در بخش "الف" اشاره شد ، این 

شرایط از اواخر سال 2018 نسبت به قبل از آن ، بسیار دشوارتر شده است. شرکت به دالیل مذکور از 

هفت دوره قبل تصمیم گرفت تا قرارداد اتکایی واگذاری خود را صرفًا بر اساس پوشش مازاد خسارت 

به راهبری بیمه مرکزی طراحی و بخش عمده آن را به بازار داخل و بخشی از آن را نیز به بیمه گران 

منطقه ای معتبر که مایل به ادامه همکاری بودند واگذار کند. در سال مالی مورد گزارش به دلیل 

تشدید تحریم های آمریکا، تنها بیمه گر اتکایی خارجی که تا سال 1398 از شرکت قبولی داشت 

شرکت "ایشین ری" بود که به ناچار روابط کاری خود را با صنعت بیمه قطع نمود. هر چند قراردادهای 

مشارکتی که در سال های قبل منعقد شده است در محدوده معدود ریسک های بلند مدت باقیمانده 

از سال های قبل، با روندی نزولی تا پایان دوره اعتبار بیمه نامه های مربوطه جریان خواهند داشت. 

قرارداد اتکایی واگذاری سال 1399 همچون سال قبل به علت تغییرات نرخ تسعیر ارز )برای تسعیر 

 Currency Clause مبالغ ارزی به ریال( با شرایط خاصی مواجه بود به عبارتی باتوجه به شرط

مندرج در قرارداد، نرخ تسعیر ارز که در ابتدای شروع قرارداد معادل 140،000 ریال برای هر یورو در نظر 

گرفته شده بود، از تاریخ 1399/05/01 به 180،000 ریال تغییر یافت. این تغییر موجب شد تا باتوجه 

به ساختار قرارداد مازاد خسارت شرکت و ترکیب تعهدات ریالی و ارزی پرتفوی قبولی شرکت، طی 

مذاکراتی با راهبر قرارداد تغییراتی نیز در جهت افزایش برخی مبالغ کلیدی قرارداد مذکور با هدف 

پاسخگویی بهتر به نیاز اتکایی شرکت صورت پذیرد. 

در دوره مالی مورد گزارش مجموع حق بیمه واگذاری شرکت 85،110 میلیون ریال بوده است که در 

 مقایسه با دوره قبل 1/03 درصد کاهش داشته است. از مبلغ فوق 80،920 میلیون ریال مربوط به 

حق بیمه قرارداد مازاد خسارات سال 1399، 11،314 میلیون ریال مربوط به حق بیمه جایگزینی 

پوشش الیه های قرارداد به تناسب سهم بیمه گران اتکایی از خسارات پرداختی و مبلغ )7،124( 

میلیون ریال نیز حق بیمه برگشتی قراردادهای مشارکت سال های قبل می باشد.
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خالصه عملکرد شرکت در بخش های قبولی و واگذاری اتکایی در سال مورد گزارش  و مقایسه آن با سال مالی قبل در جدول زیر نشان داده شده است.

 بـر اسـاس صورتهـای مالـی نمونـه جدیـد مصـوب شـورایعالی بیمـه از ابتدای سـال مالی منتهـی بـه 1399/09/30 حق بیمه هـای قبولی دوره شـامل 

خالص حق بیمه های بلند مدت صادره سال نیز می باشد. ارقام مشابه سال قبل نیز بر همین اساس تجدید ارائه شده است.

عملکرد بیمه های اتکایی

شرح
1399/09/301398/09/30

میلیون ریالدرصد افزایش)کاهش(میلیون ریال

1,900,56639/421,363,239حق بیمه اتکایی قبولی دوره

1،613،72631/611،226،176درآمد حق بیمه اتکایی )ناخالص(

85,993)1/03(85,110حق بیمه اتکایی واگذاری

575,77519/88480,291کل خسارت پرداختی

95,03533/3671,261خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی

1,702,10531/481,294,596حق بیمه عاید شده )ناخالص(

938,8673/51906,999خسارت ایجاد شده )ناخالص(

70/06  %)21(55/16  %ضریب خسارت )ناخالص(

1,621,67634/681,204,130حق بیمه عاید شده )خالص(

772,1647/74716,707خسارت ایجاد شده )خالص(

59/52  %)20(47/62  %ضریب خسارت )خالص(

436,53620/29362,913کارمزد پرداختی به شرکت های بیمه واگذارنده

530)100(0 کارمزد دریافتی از بیمه گران اتکایی

486،83878/30273،051درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای 

745,353160/83285,764سود ناخالص فعالیت بیمه ای 
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فعالیت ها و عملکرد سرمایه گذاری 
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مطابق آخرین گزارش صندوق بین المللی پول در مورد چشم انداز اقتصادی جهان )ژانویه 2021(، بدترین رکود اقتصادی جهان را در سال2020 حتی در 

مقایسه با رکود سال 2009 میالدی شاهد بودیم . نرخ رشد اقتصادی جهان در این سال برابر با 3/5- درصد برآورد می شودکه نسبت به سال قبل بطور 

قابل مالحظه ای )7/2 واحد( کمتر شده  و عمدتا ناشی از شیوع ویروس COVID-19،  قرنطینه کردن پی درپی کشورها و کاهش تبادالت تجاری 

بوده است. پیش بینی می شود اقتصاد جهان در سال 2021 و 2022 تحت تاثیر افزایش فعالیت های ناشی از تولید واکسن و انجام واکسیناسیون 

عمومی وروش های درمانی )با وجود نگرانی از انواع جدید ویروس مذکور( وبا حمایت سیاسی برخی اقتصاد های بزرگ به ترتیب از رشد 5/5 و 4/2 

درصدی برخوردار شود. میزان بهبود اقتصادی، از کشوری به کشور دیگر به طور چشمگیری متفاوت خواهد بود و به دسترسی آحاد جامعه به معاینات 

و درمان پزشکی و همچنین اثربخشی حمایتهای دولتی بستگی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، پیش بینی رشد اقتصادی در سال های 2020، 2021 و 2022 برای ایاالت متحده بترتیب برابر با 3/4-، 5/1 و 2/5 درصد، برای 

منطقه اروپا بترتیب برابر با 7/2-، 4/2، 3/6 درصد و برای کشور چین بترتیب برابر با 2/3، 8/1 و 5/6 درصد ارزیابی شده است.

رشد حجم تجارت جهانی در سال های 2020، 2021 و 2022 بترتیب برابر با 9/6-، 8/1 و 6/3 درصد برآورد شده، در حالی که این رشد برای سال 2019 

برابر با 1 درصد بوده است. کاهش حجم تجارت جهانی در سال2020 عمدتا از کاهش شدید فعالیت های خدماتی،تفریحی وگردشگری وکاهش تقاضا 

برای کاالهای بادوام وسرمایه ای ناشی شده است.

نرخ جهانی کاالها از جمله مس، فوالد، متانول و اوره در طی سه ماهه اخیر از روند روبه رشد مناسبی برخوردار شده است و با شروع واکسیناسیون، 

چشم انداز مناسبی از ثبات و رشد تدریجی قیمت کاالها و محصوالت پایه در سال های آتی مورد انتظار می باشد.

میانگین بهای نفت خام )برنت،دبی و WTI( در سال 2020 برابر با 41/29دالر در هر بشکه بوده و پیش بینی می شود میانگین مزبور در سال 2021 

و2022 با واکسیناسیون جهانی وپایان قرنطینه به ترتیب 50/03 و 48/82 دالر به ازای هر بشکه برسد.
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شاخصهای کالن اقتصادی کشور در سال 1398 از وضعیت مناسبتری نسبت به سـال 1397 برخـوردار بودند تولید ناخالص داخلی بدون نفت در 

سال 1398 رشد 1/1 درصدی را تجربه کرد. با عنایت به تشدید تحریم های نفتی و مالی در این سال،رشد تولید ناخالص داخلی با نفت منفی 6/5 

درصد بوده است. از ابتدای سال 1398 در بخش واقعی اقتصاد،روند رو به بهبود و عملکرد مثبت رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در تمـامی 

فصـول سـال  را شـاهد بودیم به طوری که در فصول اول تا سوم این سال، اقتصاد غیرنفتی به ترتیب از رشدی برابر 0/4، 0/5 و 3/8 درصد 

برخـوردار شد لیکن با شیوع بیماری کرونا در اسفندماه 1398 برای مردم وکسب وکارهای فعال در بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه بخش 

خدمات، در اثر  کاهش تقاضا و تعطیلی واحدها مشکالت مضاعف بوجود آمد که بـه نوبه خود همانند یک شوک منفی، رشد اقتصاد غیرنفتی را 

در سه ماهه چهارم سال به 0/1 درصد محدود کرد.

ازا بتدای سال 1399 شوک منفی عرضه و تقاضای کل ناشی از شیوع کرونا به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی 

تالش کرد با اتخاذ رویکرد تسهیل گرانه پولی و اعتباری، آسیب های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرفی کسری بودجه دولت و  استفاده دولت از 

تنخواه گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه های کرونا و نیز سیاست های اعتباری تسهیل گرانه مبتنی بر بهره گیری 

از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک ها برای اعطای وام ضروری به سرپرستان 

خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا موجب شد تا پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال98 به میزان 

8/6 درصد رشد یابد. در این مدت، نقدینگی معادل 7/5 درصد رشد کرد. 

مروری بر اقتصاد ايران
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139813971396139513941393شــرح

1/63/2-5/43/712/5-6/5-رشد تولید ناخالص داخلی با نفت )درصد(

41/231/29/6911/915/6نرخ تورم )درصد(

23/122/123/23022/3 31/3رشد نقدینگی )درصد(

10/71212/112/41110/6نرخ بیکاری )درصد( 

آخرین برآورد صندوق بین المللی پول از رشد تولید ناخالص داخلی ایران 

 برای سال های 2020 و 2021 و 2022 به ترتیب برابر با 1/5- و 3 و 2 درصد 

می باشد. این درحالی است که این شاخص برای سال 2019، برابر با 

6/5- درصد بوده است. نرخ تورم برای سال 2020 و 2021 به ترتیب 

برابر با 30/5 و 30 درصد و نرخ بیکاری به  ترتیب برابر 12/2 و 12/4 

درصد پیش بینی شده است.

بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در پایان آذر ماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 26/6 درصد رشد داشته است. بنابراین رشد نقدینگی 

در نه ماهه سال جاری، از روند بلند مدت فاصله گرفته و بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی و هدف گذاری تورم یکسال آتی سیاستهای 

مختلفی را از طریق ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، برقراری داالن نرخ سود بین بانکی و معرفی ابزارهای جدید در بازار پولی به کار گرفته است. 

بر اساس آمارهای مقدماتی ومحاسبات فصلی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 1399 نسبت به نیمه اول سال1398 معادل1/3 درصد 

)بدون نفت 1/4 درصد( برآورد شده است.که بخش صنعت با 0/8 واحد درصد، بیشترین سهم را در بین بخش های مختلف دارا می باشد.

براساس آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی شاخص های کالن اقتصادی به شرح زیر اعالم شده است:
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تداوم و تشدید تحریم های نفتی ومالی در سال1398، رشد نرخ ارز و تضعیف پول ملی را به دنبال داشت.  گرچه رشد نرخ ارز قابل مقایسه با رشد 

جهشی سال 1397 نبود لیکن افزایش سطح عمومی قیمت ها وتداوم انتظارات تورمی را درپی داشت. کاهش ارزش پول ملی از ابتدای سال 1399 با 

تنگ تر شدن حلقه تحریم و شیوع ویروس کرونا  شدت بیشتری به خود گرفت وجهش مجددی را  برای نرخ ارز رقم زد. در سال1398رشد سودآوری 

 شرکتها وصنایع بر اساس نرخ های جدید محصوالت وخدمات وتعادل نسبی در بازارهای موازی نظیر ارز،طال ومسکن درکنار کاهش نرخ سود 

سپرده های بانکی،منجر به اقبال گسترده به بازار سرمایه شد. خصوصا در سه ماهه پایانی سال به دلیل سرعت بیشتر  رشد نرخ ارز نسبت به ماه 

های قبلی، بازار بورس نیز از رشد قابل مالحظه ای برخوردار شد.از ابتدای سال99 بانک مرکزی در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و تامین اقالم 

ضروری وسواس بیشتری رادرسیاست انقباضی ارز در پیش گرفت . برای مقابله با جنگ اقتصادی بی سابقه، قوای کشور با تشکیل جلسات شورای 

هماهنگی سران سه قوه شکل منسجم تر و هماهنگ تری به خود گرفت . در چنین شرایطی انتظارات تورمی باالیی در بین فعاالن اقتصادی و آحاد 

جامعه ایجاد شد و نرخ ارز قله های جدیدی را تا مرز هردالر30هزار تومان فتح کرد. به دلیل فضای کمبود و کنترل بازار ارز و محدودیت واردات، تقاضا 

برای کاالهای بادوام از جمله خودرو ومسکن وطال به شدت افزایش یافت وبه تورم قیمتی در این بازارها منجر شد. هدایت نقدینگی به بازار سرمایه 

برای ممانعت از اثرات ابرتورمی آن در اقتصاد کشور وحتی تامین بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت، بازار سرمایه را در راس توجهات قرار داد 

وبا حمایت وتشویق دولت وبانک مرکزی و سایر مسووالن نوعی اطمینان نسبی در بین مردم برای حضور در این بازار ایجاد شد و به دنبال آن اقبال 

گسترده ای از سوی افراد حقیقی در نیمه اول سال99 در بازار سرمایه شکل گرفت بطوریکه  تعداد کد های فعال حقیقی از حدود یک میلیون نفر در 

سال قبل  به حدود 10 میلیون نفر  افزایش یافت و حدود 50 میلیون کد بورسی نیز به سهام عدالت تخصیص یافت. اقبال و هیجان گسترده در بازار به 

جهش بی سابقه شاخص کل در نیمه اول سال منجر شد هر چند سودآوری شرکتها و صنایع بورسی با افزایش تقاضا ونرخ های فروش محصوالت و 

خدمات نسبت به سال قبل جهش مناسبی داشت لیکن قیمت سهام بسیار بیشتر تر از سودآوری آنان و همگام با انتظارات تورمی رشد کرد بطوریکه 

شاهد حباب قیمتی  در برخی از صنایع  بودیم. در چنین شرایطی برای جلوگیری از گسترش حباب و تعادل بخشی به بازار با سنگین نمودن طرف 

عرضه، اقداماتی گرچه دیر هنگام انجام شد. آزاد سازی سهام عدالت، عرضه باقیمانده سهام دولت در برخی بنگاه ها،آماده سازی وعرضه سهام شرکت 

های بزرگ دولتی،کاهش اعتبارات کارگزاران بورس وغیره از جمله این اقدامات بود که به یکباره حجم زیادی از نقدینگی موجود را جذب وکم کم از 

اواسط مرداد 99 بازار وارد فاز اصالح و افت شد و با غلبه هیجان معکوس ونا اطمینانی در بازار، شاخص کل به سرعت از نقطه اوج خود نزول پیدا کرد 

و در نهایت در آذرماه سالجاری به رقم 1.439.124 واحدرسید.    

وضعیت بازار سرمایه 
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شاخص کل بورس از رقم 179.194 واحد در ابتدای سال 98 با رشدی برابر 186 درصد به رقم بی سابقه 512.900 واحد در پایان همان سال افزایش یافت. 

در ابتدای سال مالی مورد گزارش )اول دی 98( شاخص عدد 356.721 واحد را نشان می داد که رشدی 44 درصدی را تا پایان سال 98 رقم زد لیکن 

از ابتدای سال 99 تا اواسط مرداد همان سال این شاخص جهش بی سابقه ای را تجربه کرد و با رشد 290 درصدی، قله ی 1.999.843 واحدی را فتح 

کرد لیکن در ادامه  با 28 درصد کاهش به رقم 1.439.124 در پایان سال مورد گزارش نزول کرد. در زمان تهیه این گزارش بازار پس از چند ماه اصالح و 

افت قابل مالحظه روند تعادل نسبی را شاهد می باشد و شاخص کل در محدوده  1.214.370 واحد قرار گرفته است.

گزارشات میان دوره ای 6 و 9 ماهه منتشر شده ازعملکرد شرکتهای حاضر در بازار سرمایه در مقطع فعلی از وضعیت مناسب سود آوری در سالجاری و انتظار 

 تداوم آن در سال آتی البته با در نظر داشتن ریسک های سیستماتیک فعلی وآتی حکایت دارد. انتظار می رود بازار سرمایه در سال آتی با کاهش احتمالی فشار 

تحریم ها و روند مناسب قیمت های  جهانی کاالها، وضعیت متعادل تر وروند منطقی را طی نماید  و نقش خود را درجذب نقدینگی مازاد جامعه وکاهش 

آثار مخرب آن در اقتصاد کشور و نیز برقراری  آرامش وتعادل در سایر بازارها وحتی بهبود بازارهای مولد ایفا نماید.

در 9 ماهه اول سال 1399 دیگر معیارهای مقایسه ای بازار بورس وفرابورس نیز از رشد جهشی قابل توجه نسبت به دوره مشابه سال قبل حکایت دارد. 

بطوریکه ارزش کل بازار بورس در پایان آذرماه سال 99 افزایشی بیش از 342 درصد رانسبت به پایان آذرماه سال قبل به ثبت رسانده است. ارزش 

معامالت در 9 ماهه سالجاری 6/6 برابر مقدار آن در مدت مشابه سال قبل بوده است.

تالش تصمیم گیران ارشد کشور برای کاهش آثار زیانبار اقتصادی ناشی از اعمال تحریم های ناعادالنه از طریق راهکارها و الگوهای جدید سیاسی و 

 اقتصادی، همچنین مجموعه اقدامات وسیاست های کالن اقتصادی در راستای کنترل و ایجاد ثبات در بازارهای ارزی و پولی و مالی کشور و ایجاد 

جو اعتماد و اطمینان در فضای کسب وکار از مهمترین عوامل در اصالح وتقویت نظام اقتصادی کشور وبرون رفت از مشکالت کنونی خواهد بود.در کناراین 

موضوع، انتظار از کاهش تنش های تجاری بین المللی در سالهای آتی و تثبیت و رشد تدریجی قیمتهای جهانی محصوالت وکاالها، از عوامل موثر برای 

رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب در بازار سرمایه خواهد بود.

شــرح
فرابورسبورس

درصد تغییر99/09/3098/09/30درصد تغییر99/09/3098/09/30

ارزش بازار بورس
میلیارد ریال

 57,061,336  12,915,587 342 17,900,299  4,771,229 275

متوسط معامالت روزانه
میلیارد ریال 

 109,263  13,762 694 40,988  9,594 327

 ارزش معامالت از ابتدای سال
میلیارد ریال 

 19,885,922  2,449,610 712 7,459,894  1,122,326 565

332 4,559 30719,688/94 353,997 1,439,124 شاخص کل
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نوع سرمایه گذاری
1399/09/301398/09/30

درصد از کلبهای تمام شدهدرصد از کلبهای تمام شده

21  1,263,500 16 1,412,000 سپرده های بانکی ریالی

37 2,178,550 38 3,284,335 سپرده های بانکی ارزی

18 1,050,806 25 2,119,983 شرکتهای سرمایه پذیر بورسی

9 562,082 8 732,082 شرکتهای سرمایه پذیرغیر بورسی

13 779,310 12 1,017,066 ابزارهای مالی وپولی

1 83,011 1 83,011 امالک

100 5,917,259 100 8,648,477 جمع کل

مبالغ به میلیون ریال

سود شرکت های بیمه به ویژه بیمه گران اتکایی عمدتا از محل عایدات سرمایه گذاری منابع مالی شرکت 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 به دلیل شرایط رقابتی بازار بیمه کشور، مزیت رقابتی شرکت ناشی از بکارگیری بهینه و موثر منابع مالی است. بر این اساس مدیران شرکت 

با هدف ایجاد ارزش افزوده ، تقویت بنیان مالی و افزایش سطح توانگری شرکت ، در چارچوب مقررات مصوب شورایعالی بیمه با سطح مناسبی از 

ریسک پذیری ، منابع مالی شرکت را در بخش های  متنوع  سرمایه گذاری نموده اند. منابع شرکت با توجه به برنامه های شرکت و بررسی بازارهای 

گوناگون به دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت تخصیص یافته است. در سال مالی مورد گزارش با وجود تحوالت کالن سیاسی واقتصادی وریسک 

های سیستماتیک حادث شده وتسری آن به بازارهای مالی وفیزیکی، ترکیب  سرمایه گذاری ها با لحاظ حفظ ارزش و نقد شوندگی مناسب داراییهای 

شرکت وکمترین تاثیرپذیری از ریسک های موجود و در کنار آن، کسب بازده مناسب ومتناسب، مورد توجه مدیران شرکت قرارگرفته است. در این 

ارتباط برای بهره برداری حداکثری از منابع ورودی ، این منابع عمدتًا با ترکیب بهینه ای در دو بخش سهام و ابزارهای پولی و مالی در مقاطع مختلف طی 

دوره با نرخ سود مناسب سرمایه گذاری شد که درآمد مطلوبی نیز برای شرکت از این بخش ها کسب شده 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 ترکیب سرمایه گذاری های کوتاه  مدت و بلندمدت شرکت را در پایان سال مالی منتهی به 99/09/30 نشان می دهد:

سرمایه گذاری های شرکت
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بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت در پایان دوره مالی مورد گزارش از رشد 46 درصدی نسبت به سال مالی قبل برخوردار بوده است که 36 واحد 

از 46 درصدمذکور مربوط به افزایش در بخش سپرده های بانکی وسهام شرکتهای سرمایه پذیر می باشد. شایان ذکر است که سرمایه گذاری های شرکت 

تنها در بخش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس براساس ارزش روز در تاریخ ترازنامه از اضافه ارزشی معادل 7،955 میلیارد ریال 

نسبت به بهای تمام شده برخوردار است.از این منظر پتانسیل نهفته مناسبی برای سال های آتی موجود بوده واز حیث تنوع گزینه های سرمایه گذاری و 

پوشش ریسک ترکیب بهینه ای را در پورتفوی سرمایه گذاری های شرکت شاهد هستیم.

در سال مالی مورد گزارش، معادل ریالی سپرده های ارزی  حدود 51 درصد نسبت به دوره مالی قبل رشد داشته است که عمدتا از افزایش نرخ برابری 

ارز ناشی شده است و همانگونه که مالحظه می گردد علیرغم نرخ نازل سود سپرده های ارزی، سیاست مدیران در حفظ منابع ارزی شرکت  به حفظ 

ارزش داراییهای شرکت وکسب بازده مناسب در این بخش منجر شده است.

حجم  سرمایه گذاری درشرکتهای بورسی در طول دوره مورد گزارش نیز با عنایت به شرایط و رشد بسیارمناسب بازار سرمایه، پتانسیل های سودآوری و 

انتظار  بازده مناسب در بلند مدت، از لحاظ بهای تمام شده حدود 102 درصد  نسبت به دوره قبل افزایش داشته است و این در حالی است که ارزش 

روز آن 4/75 برابر بهای تمام شده می باشد.

جدول زیر ترکیب درآمدهای سرمایه گذاری شرکت را به تفکیک هر بخش نشان می دهد:

شرح درآمد سرمایه گذاری
1399/09/30

درصد از کل
1398/09/30

درصد از کل
مبلغ درآمدمبلغ درآمد

372،84918382،53428سپرده های بانکی 

861،20641652،36047سهام شرکت های بورسی و فرابورسی 

353،10917170،63012ابزارهای پولی و مالی 

491،57224170،14012شرکت های سرمایه پذیر غیربورسی 

1،373،664100 2،078،736100جمع درآمد سرمایه گذاری ها

مبالغ به میلیون ریال

شركت های سرمايه پذير بورسی
٪٢٥

شركت های سرمايه پذير غیر بورسی
٪٨

سپرده های بانكی ارزی
٪۳۸

سپرده های بانكی ریالی
٪۱۶

امالک  ١٪

ابزارهای مالی و پولی
٪١٢ 

شركت های سرمايه پذير بورسی
٪٢٥

شركت های سرمايه پذير غیر بورسی
٪٨

سپرده های بانكی ارزی
٪۳۸

سپرده های بانكی ریالی
٪۱۶

امالک  ١٪

ابزارهای مالی و پولی
٪١٢ 

ترکیب سرمایه گذاری شرکت
به بهای تمام شده
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درآمد  سرمایه گذاری های شرکت در دوره مورد گزارش رشدی بالغ بر 51 درصد نسبت به دوره مالی قبل را نشان می دهد. همانطور که قبال اشاره شد متنوع 

بودن ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به لحاظ کنترل ریسک و دارا بودن توان نقدشوندگی باال، امکان حضور موثر در شرایط مختلف بازارهای مالی 

خصوصا بازارسرمایه را فراهم نموده است با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد داخلی در طی دوره مذکور و به دلیل بهبود و رشد قابل توجه عملکرد شرکتها 

وصنایع همچنین ورود نقدینگی قابل توجه به بازار سرمایه  با حمایت ارکان مختلف کشور، این بازار رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. با عنایت به 

این امر حضور فعال در بازار سرمایه در این دوره منجر به کسب بازده  قابل توجه از این بازار شده است  بطوریکه عالوه بر نسبت 4/7 برابری ارزش روز 

به بهای تمام شده پورتفوی سهام، درآمد های سرمایه گذاری حاصل ازسهام در سال مالی مورد گزارش نیز بیش از 32 درصد نسبت به سال قبل افزایش 

داشته است درآمد حاصل از سهام شرکتهای غیر بورسی نیز از رشد قابل توجه 189درصدی نسبت به ساال مالی قبل )عمدتا ناشی از عملکرد بسیار 

مناسب شرکت چکاد توانگری( برخوردارگردیده است.

به طوری که مالحظه می شود سهم درآمد حاصل از شرکتهای سرمایه پذیر بورسی وغیر بورسی در سال مورد گزارش از 60 درصد کل درآمدهای سرمایه 

گذاری دوره مالی قبل به 65 درصد افزایش یافته است در حالیکه این بخش 33 درصد سرمایه گذاری های شرکت را به خود اختصاص داده است.که 

نشان از کسب بازده بسیار مناسب از این بخش دارد.
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فعالیت اصلی شرکت پذیرش و مدیریت ریسک های بیمه ای به صورت اتکایی و سرمایه گذاری منابع مالی  است . این فعالیتها  شرکت را در معرض 

ریسکهایی  از جمله بیمه گری، بازار، عملیاتی، اعتبار و نقدینگی قرار می دهد. شرکت برای مدیریت موثر ریسکهای خود نسبت به تشکیل کمیته مدیریت 

ریسک و تدوین  دو سند منشور و نظام راهبری مدیریت ریسک اقدام نموده است. عالوه بر این سطح ریسک موسسات بیمه در کل و در بخش 

های مختلف در اجرای آیین نامه توانگری موسسات بیمه محاسبه و نسبت توانگری آنها تعیین می شود . شرح تفصیلی این فعالیتها در یادداشتهای 

 پیوست صورتهای مالی و گزارش تفسیری شرکت آورده شده است. نسبت توانگری شرکت در سالهای منتهی به 1398/09/30 و 1399/09/30 به ترتیب

612 درصد و 559 درصد و از این منظر در جایگاه باالترین ها در صنعت بیمه می باشد.

سهام شركت های بورسی وفرابورسی 
٪۴۱

ابزارهاي پولی ومالی  
٪۱۷

 سپرده های بانكی  ١٨٪

شركت های
سرمايه پذيرغير بورسی٢٤٪

سهام شركت های بورسی وفرابورسی 
٪۴۱

ابزارهاي پولی ومالی  
٪۱۷

 سپرده های بانكی  ١٨٪

شركت های
سرمايه پذيرغير بورسی٢٤٪

 به لحاظ کاهش سود سپرده های بانکی  در سال مالی مورد گزارش و نرخ باالتر و ریسک مناسب ابزارهای 
مالی  با رعایت مفاد آئین نامه شماره 97 بیمه مرکزی  بخش عمده ای از منابع ورودی شرکت در ابزارهای 
مالی و پولی سرمایه گذاری شده است که ماحصل آن رشد 107 درصدی  در آمد ابزارهای مالی و پولی نسبت 

به دوره قبل می باشد.

مدیریت ریسک و وضعیت توانگری 
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ب . مدیریت سرمایه انسانی 
شرکت در طول دوره مورد گزارش آیین نامه مدیریت سرمایه انسانی را با هدف تحقق اهداف و راهبردهای تعالی سازمانی و بهبود فرآیندهای جذب، 

آموزش، ارتقای اثربخشی و بهره وری سرمایه انسانی تدوین و تصویب نموده و به مرحله اجرا گذاشته است.

 ج. مقابله با بیماری کرونا 
 با توجه به شیوع کرونا در دوره مورد گزارش، شرکت برنامه و اقدامات موثر و جامعی را برای حفظ بهداشت محیط کار و صیانت از سالمت 

سرمایه های انسانی به مرحله اجرا گذاشته است.

الف. ترکیب سرمایه انسانی
با توجه به نوع و ماهیت عملیات، ترکیب سرمایه انسانی شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

شرح
کلتحصیالت

1399/09/301398/09/30فوق لیسانس و باالترلیسانسکمتر  از لیسانس 

2133-اعضای موظف هیات مدیره

109173634کارکنان

1011183937مجموع 

فعالیتهای توسعه منابع انسانی
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فعالیتهای فناوری اطالعات

عملکرد اجتماعی 

اهم فعالیتها در حوزه فناوری اطالعات به شرح زیر است:

  توسعه خدمات تکنولوژی اطالعات در تمامی سطوح و انجام اقداماتی از قبیل راه اندازی دور کاری اینترنتی، برگزاری مجامع، وبینارها و جلسات    

     به صورت الکترونیکی

  تهیه و راه اندازی سامانه اطالع رسانی امور سهامداران برای سهولت دستیابی به اطالعات ایشان

  توسعه ی مستمر نرم افزار اتکایی و خرید امتیاز سورس و مالکیت آن

  ارتقای سطح اتوماسیون عملیات اتکایی برای یکپارچگی اطالعات مدیریت های اتکایی و مالی 

  به روز رسانی سیستم ها و خرید و به کارگیری سخت افزارها و نرم افزارهای جانبی 

دوره مورد گزارش با همه گیری بیماری کرونا همزمان بوده است. در این خصوص شرکت اقدامات گوناگون و موثری را برای حفظ بهداشت محیط 

و صیانت از سالمت همکاران و مراجعان به عمل آورده است. از نظر محیط زیست نیز با ارتقای سطح اتوماسیون اداری و کاهش استفاده از کاغذ 

همچنین تعدیل الگوی مصرف آب و حامل های انرژی و ایجاد و حفظ فضای سبز در محیط اداری اقدامات مثبتی صورت گرفته است.

از نگاه حرفه ای نیز با همکاری و تعامل سازنده با سندیکای بیمه گران ایران، بیمه مرکزی، انجمن حرفه ای بیمه، این شرکت در بهبود شرایط و فضای 

کسب و کار صنعت بیمه نقش موثر و مشارکت فعالی داشته است. شایان ذکر است تالش های شرکت در امور فوق و دیگر امور اجتماعی در دوره 

مورد گزارش منجر به کسب گواهینامه 3 ستاره در پنجمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی از انجمن مدیریت ایران شده است. 
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بیمه اتکایی ایرانیان به لطف الهی و با همت و تالش سرمایه های انسانی و مدیران خود یازدهمین سال 

فعالیت را هم با موفقیت پشت سر گذاشت. گرچه ساز و کار مبادالت اتکایی به ویژه در شرایط تحریمی 

به گونه ایست که چکیده و عصاره رقابت های غیراصولی در پرتفوی بیمه کشور  بازار بسته و محدود   و 

اتکایی پذیر بازار، چالش ها و مشکالت ناشی از ضعف یا کمبود نیروهای تخصصی و یا عدم توانایی در 

 اعمال نرخ و شرایط متناسب با تعهدات بیمه ای، نادیده گرفتن ضرورت شناسایی، ارزیابی، پایش و مدیریت 

ریسک های بیمه ای که از وظایف ذاتی بیمه گران حرفه ای محسوب می شود و مآالً عدم موازنه مالی ناشی 

از این شرایط از طریق واگذاری سهم باالیی از تعهدات سنگین بیمه ای به بیمه گران اتکایی انتقال می یابد، 

با اینحال مدیران و کادرهای تخصصی شرکت پیوسته با پایبندی به اصول و مبانی بیمه ای و اخالق حرفه ای 

ضمن حفظ حسن روابط همکاری با شرکای کاری خود، توانسته اند در تمامی سال های فعالیت به نتایج 

قابل قبول، مطلوب و در مواردی درخشان در فعالیت های بیمه ای خود نایل آیند.

شرکت در شاخه سرمایه گذاری نیز موفق به تحصیل سود مناسب، تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری بورسی 

 و غیربورسی با استحکام و ارزش افزوده باال و نهایتًا دستیابی به سود سهام قابل قبول و افزون تر از مبلغ 

پیش بینی شده در بودجه ساالنه خود شده است.

در آستانه ورود شرکت به دهه دوم فعالیت خود، اقدامات ضروری، مفید و موثری نیز صورت پذیرفته است 

که به مواردی از آنها به شرح زیر اشاره می شود.

به منظور ترمیم و تکمیل ساختار سازمانی شرکت و در اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های ابالغی از 

سوی مبادی نظارتی نسبت به تشکیل "هیات عامل"، واحدها و کمیته های "مدیریت ریسک"، "حاکمیت 

شرکتی و تطبیق مقررات" و الحاق آن به کمیته "حسابرسی داخلی" براساس موافقت ویژه اخذ شده از 

به  توان  اقدامات مهم و کلیدی صورت گرفته در دوره مورد گزارش می  از دیگر  اقدام شد.  بیمه مرکزی 

 اصالح، تکمیل و تدوین "آیین نامه مدیریت سرمایه انسانی" شرکت در مطابقت با نیازها، ضرورت ها و 

حساسیت های سرمایه انسانی و کادرهای تخصصی شرکت با در نظر گرفتن شرایط بازار کار صنعت بیمه و 

نیز تقویت و ارتقاء پیکربندی شبکه سخت افزاری فناوری اطالعات شرکت و بکارگیری نسخه های تکمیلی 

نرم افزارهای اداری، امور سهام و بویژه توسعه نرم افزار جامع امور اتکایی که به طور اختصاصی و در داخل 

شرکت نوشته و بکار گرفته شده و در عمل زمینه بهبود فرآیند گردش کار، ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی 

و تسهیل همکاری های بین بخشی را فراهم ساخته است، اشاره نمود. عالوه بر این، اقدامات دیگری با 

هدف حفظ پایداری و افزایش امنیت شبکه فناوری اطالعات شرکت و اقدام مهم دیگری در باب تدوین 

سند راهبردی شرکت در دهه دوم فعالیت در دست انجام است و طرح هایی نیز برای ساماندهی و توسعه 

سخن پایانی 
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امور آموزشی، مدیریت دانش و انتقال تجربیات با هدف جانشین پروری و تربیت کادرهای تخصصی، در دست 

بررسی قرار دارد.

در دوره مورد گزارش نیز همچون گذشته، مدیران و سرمایه های انسانی شرکت پیوسته سعی نموده اند با حفظ 

پایبندی به ارزش های اخالقی و ایجاد محیط سالمت و با نشاط کاری، به مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی 

خود در قبال سهامداران محترم، شرکای طرف همکاری، صنعت بیمه و جامعه نیز عمل نمایند.

 در قبـال سـهامداران محتـرم سـعی و تـالش مسـتمر بـرای حفـظ امانـت و تامیـن منافـع مشـروع ایشـان، 

گـزارش گـری هـای جامـع، صادقانـه و بـه هنـگام، ارائـه صورت هـای مالی شـفاف با اسـتحکام بـاال و در نظر 

گرفتـن ذخایـر مکفـی در باالتریـن سـطح و حفظ ارزش افـزوده دارایی ها به عنوان پشـتوانه قوی برای شـرکت 

با نمود اثرات اقتصادی آن در ارزش گذاری سـهام شـرکت در بازار سـرمایه، از جمله اقداماتی اسـت که سـرلوحه 

وظایـف مدیران قرار گرفته اسـت.

تبادل نظرهای فنی بیمه ای، همفکری و عرضه توصیه هایی برای مدیریت بهتر ریسک های بیمه ای، در اختیار 

گذاشتن ظرفیت های فنی قبول ریسک و پایبندی کامل به توافقات و انجام به موقع تعهدات و در مواردی ارائه 

برنامه های آموزشی، از جمله اقداماتی است که در قبال شرکای طرف همکاری شرکت صورت می پذیرد.

در قبال صنعت بیمه نیز پیوسته تالش شده است ارتباط، همکاری، همفکری، تشریک مساعی در رفع  چالش ها و 

یافتن راه حل برای کاهش و یا پیشگیری از بروز مشکالت، با مبادی ذیربط درون و برون صنعت بیمه در باالترین 

سطح حفظ شود. شرکت فعال در جلسات کارشناسی ویژه، اتاق های فکر و کمیسیون های تخصصی صنعت بیمه 

و همفکری موثر در امور حساس مرتبط با صنعت بیمه از قبیل تهیه فرم و تنظیم ساختار جدید صورت های مالی 

شرکت های بیمه، پافشاری در نحوه انعکاس صحیح ذخایر ریاضی بیمه های زندگی در صورت های مالی شرکت 

های بیمه و پیشگیری از بروز مشکالت و آسیب های متعددی که ممکن بود در نتیجه اعمال روش نامناسب 

 رخ دهد، پافشاری در اصالح مواردی از آیین نامه حاکمیت شرکتی در مطابقت با قوانین و مقررات باالدستی و 

 ضرورت های عملی، اصالح نظرات و رویکرد در تعیین نرخ برابری دارایی های ارزی با هدف شفاف سازی 

صورت های مالی شرکت های بیمه و رعایت استاندارهای حسابداری، اعالم نظر و سعی در اصالح "دستورالعمل 

انتشار اوراق بیمه اتکایی" در بازار سرمایه در انطباق با معیارهای جهانی از جمله اقداماتی بوده است که در دوره مورد 

گزارش و از باب مسئولیت پذیری در قبال صنعت بیمه به آنها مبادرت شده است.

 در خاتمه امیدواریم با بهبود شرایط بازار کسب و کار بیمه ای، وضعیت اقتصادی کشور و مبادالت بین المللی،

رفع موانع ارتباط و همکاری با بازارهای پیشرفته بیمه ای به ویژه دستیابی به فناوری های روز و آموزش های 

پیشرفته بیمه ای، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بتواند در سال های آتی به نتایج و دستاوردهای بهتر و بیشتری 

متناسب با ظرفیت و توانمندی های خود نایل آید.
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  افزایـش میـزان قبولی هـای اتکایـی قـراردادی و اختیـاری متناسـب بـا شـرایط و تحوالت بـازار بـرای تولید حق بیمـه اتکایی حداقـل به مبلغ

 2،177 میلیارد ریال در سال مالی منتهی به 1400/09/30

  تداوم همکاری و تعامل سازنده با بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سندیکای بیمه گران و شرکت های بیمه داخلی برای بهبود شرایط بازار  

 بیمه و توسعه بازار اتکایی کشور 

  افزایش سرمایه شرکت از محل منابع داخلی با توجه به سطح تورم اقتصادی، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و بیمه مرکزی و تصویب

 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

  تحصیل مناسب ترین پوشش های اتکایی در دسترس برای ارتقای ظرفیت ریسک پذیری شرکت 

  حضور در مجامع حرفه ای منطقه ای به منظور حفظ ارتباط با بیمه گران اتکایی دارای عالیق و روابط تجاری با بازار بیمه کشور 

  برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اتکایی برای شرکتهای بیمه 

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

  رصد فرصت های مناسب سرمایه گذاری با هدف ایجاد تنوع بیشتر و بهینه سازی ترکیب و افزایش پرتفوی سرمایه گذاری ها برای دستیابی

 به سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت به مبلغ 1427 میلیارد ریال در دوازدهمین سال فعالیت

  توانمندسازی سرمایه انسانی شرکت از طریق آموزش های عملی و برگزاری دوره های آموزشی 

  ارتقای سطح بهره گیری از تکنولوژی اطالعات در فرآیندهای عملیاتی و ارائه خدمات 

پیشنهادها برای تصویب

  تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/09/30

  تخصیص مبلغ 118،691 میلیون ریال از سود خالص سال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ 332،523 میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه  ای به 

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

  تخصیص مبلغ  800،000 میلیون ریال به عنوان سود نقدی سهام به سهامداران 

  تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره 

  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه بازرس 

  انتخاب آکچوئر اصلی و علی البدل 

  تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اطالعیه های شرکت

هدف های کمی و برنامه های آینده 
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بخش دوم

گـزارش حسابرسی و صورت های مالی
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