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  پيام هيأت مديره

 سهامداران گرامی 

 باعرض سالم و خيرمقدم؛

ی مه گيره ،با وجود تحريم های همه جانبه و ناعادالنه عليه کشوره درگاه خداوند يکتا که پاس بيکران بحمد و س

يد، گرداز جمله صنعت بيمه بسياری از کسب و کارها و سخت شدن شرايط رکود  ،بيماری کرونا که موجب تعطيلی

ضای ، مديرعامل و اع همدلی ، تالش و صميميت بين همکارانبا اين حال شرکت بيمه اتکايی امين توانست با 

 ه مرکزیبه همراه همکاری سهامداران محترم بيمه ای و معاونت اتکائی بيم هيأت مديره شرکت بيمه اتکائی امين

 به پايان رساند.با تداوم در رشد و بازدهی باال را هجدهمين سال مالی شرکت  ،جمهوری اسالمی ايران

مات شرکت در کليه حوزه های عملياتی و مالی منجر به افزايش و مفتخريم به اطالع برسانيم که فعاليتها و اقدا

تداوم در سود آوری شرکت 

گرديده است. رشد حق بيمه 

قبولی با در نظر گرفتن معيارهای 

فنی در ارزيابی ريسک با تاکيد بر 

سودآوری و اجتناب از پرتفوی 

محوری  و مشارکت در ريسک 

های ملی ، همچنين افزايش 

زه های مالی و سودآوری در حو

افزايش سرمايه  وسرمايه گذاری 

شرکت از مهمترين دستاوردهای 

 .شرکت در اين دوره بوده است

از ديگر اقدامات ارزشمند اين 

شرکت در سال مالی مورد گزارش انتقال شرکت از بازار فرابورس ايران به بورس اوراق بهادر تهران می باشد. اين 

 ت های بيمه در خصوص افشای اطالعات در بازار سرمايه می باشد.شرکت همواره جزء شفاف ترين شرک

ازار و بسياست ها و برنامه های تدوين شده، بهبود شرايط اجرای اميد است شرکت بيمه اتکايی امين در راستای 

هداف ش به ارفع موانع موجود در حوزه اتکايی، با برنامه ريزی دقيق تر و حفظ منافع سهامداران محترم بيش از پي

 متعالی خود دست يابد.
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 232اساسنامه و مفاده ماده  18هيأت مديره شرکت بيمه اتکائی امين )سهامی عام( در راستای اجرای ماده 

شرح برا  1400شهريور  31اصالحيه قانون تجارت ، گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 

 زير به استحضار می رساند:

های  ورتص شده در به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارائه مديره هيأتهای ساالنه از گزارش عنوان يکی حاضر به گزارش

 آورد.فراهم می هيأت مديرهمالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد 

ر ارائه بباشد، با تاکيد رکت میش عمومی وضع و عمليات درباره که گزارش اين در مندرج اطالعات اينجانبان نظر به

 شرکت ا مقررات قانونی و اساسنامهو در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق ب هيأت مديرهج عملکرد يمنصفانه نتا

 تهيه و ارائه گرديده است. 

توان یمهای موجود بوده و اثرات آنها در آينده تا حدی که در موقعيت فعلی  اين اطالعات هماهنگ با واقعيت

هی آن موجب گمرا عدم آگاهی از که موضوعی هيچ و گرديده ارائه گزارش اين در کافی و درست نحو به بينی نمود،يشپ

 است. ت مديره رسيدهيأيد هبه تاي 1400/09/01شود، از گزارش حذف نگرديده و در تاريخ می کنندگاناستفاده
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 :اطالعات  گزيده
 ارقام به ميليون ريال()                                                                                                                                                                                                      

  

 شرکت بیمه اتکائی امین)سهامی عام(
 31/06/1400سال مالی منتهی به 

 31/06/1399 31/06/1400 الف( اطالعات عملکرد مالی طی سال مالی:

 811.020 1.481.933 1(یخالص )سهم نگهدار مهیحق ب
 719.372 638.575 یا مهیاز محل منابع ب یگذار هیدرآمد سرما

 3.058 46.485 یا مهیب یدرآمدها ریسا
 1.533.450 2.166.993 یا مهيب یدرآمدها

(412.980) 2خالص یتخسارت پرداخ  (1.217.014)  
(98.270) یفن ریذخا ریسا راتییتغ  (28.218)  
(345.344) یا مهیب یها نهیهز ریسا  (221.618)  

(856.594) یا مهيب یها نهيهز  (1.466.850)  
 66.600 1.310.399 یا مهيب یها تي( ناخالص فعالانيسود )ز

(87.675) یو عموم یادار یها نهیهز  (78.132)  
 1.896.895 2.628.776 یاتیعمل یها نهیدرآمدها و هز ریسا

 1.885.363 3.851.500 یاتي( عملانيسود )ز
 95.069 39.913 یاتیرعملیغ یها نهیو هز یدرآمدها ریسا

 1.980.432 3.891.413 اتی( قبل از مالانیسود )ز
(381.112) بر درآمد اتیمال  - 

21.980.43 3.510.301 ( خالصانيسود )ز  
 ب( اطالعات وضعيت مالی در پايان سال مالی :

 11.198.356 14.097.283 جمع دارایی ها
5.486.5215.098.374 جمع بدهی ها

 3.900.000 3.900.000 سرمایه ثبت شده
 6.099.982 8.610.762 جمع حقوق صاحبان سهام

 ( اطالعات مربوط به هر سهم :ج

 3.900.000.000 3.900.000.000 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
 375 795 یالر -آخرین پیش بینی سود هرسهم 

 507 900 ریال–سود واقعی هرسهم 
 365 - (DPSسود نقدی هر سهم )

 72 - درصد سود تقسیمی به سود خالص )درصد(
 6.496 4.050 یالر -آخرین قیمت هرسهم در تاریخ تأیید گزارش 

 ( ساير اطالعات :د

18 19 فر)پایان سال(ن -رکنان تعداد کا

                                                 
، حق بیمه واگذاری ، )افزایش( یا کاهش در ذخیره حق بیمه عاید نشده نگهداری و ( رگشتیپس از کس حق بیمه ب )شامل مجموع حق بیمه قبولی 1

 ذخیره ریسک های منقضی نشده می باشد.
، خسارت دریافتی، افزایش )کاهش( در ذخیره خسارت معوق  قبولی )پس از کسر بازیافت خسارت و هزینه کارشناسی( شامل مجموع خسارت  2

نگهداری
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 :کلياتی درباره شرکت

 تاريخچه:

در  1672تحت شماره  11/4/1382در تاريخ  10861533126 یخاص( با شناسه مل یشرکت بيمه اتکائی امين )سهام

خود  تيپروانه فعال 12/02/1383 خيالزم در تار فاتيتشر یکيش به ثبت رسيده و پس از ط یواحد ثبت شرکت ها

 افتيدر رانيا یاسالم یجمهور یمرکز مهيب زا یا مهيب یدر تمام رشته ها يیاتکا مهيب اتيانجام عمل نهير زمرا د

است و  N.B.O 16قطعه  شهاندي بلوار – یسنائ ابانيخ ینموده است. مرکز اصلی شرکت در جزيره کيش به نشان

می باشد.  کيشماره  یشرق انيقباد ابانخي –بلوار نلسون ماندال  یشرکت دارای دفتر ارتباطی در تهران به نشان

 نياول مهر هر سال آغاز می شود و روز سی و يکم شهريور سال بعد به پايان می رسد. ا ريخسال مالی شرکت از تا

شد و در  ليعام تبد یبه سهام 22/10/1393فوق العاده صاحبان سهام مورخ  یشرکت براساس مصوبه مجمع عموم

به  11349شماره  تتح 23/04/1394 خيشده و در تار رشيسازمان بورس اوراق بهادار پذدر  26/12/1393 خيتار

 است. دهيبه بازار بورس تهران منتقل گرد رانياز بازار فرابورس ا 03/06/1400 خيدر تار نيهمچن است. دهيثبت رس

 موضوع فعاليت :

 اساسنامه عبارت است از : 2موضوع فعاليت شرکت طبق ماده  

 

 کزی يمه مرمليات بيمه ای اتکايی درانواع رشته های بيمه بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوی بانجام ع

 ج. ا. ايران.

 چوب تحصيل پوشش بيمه های اتکايی از داخل يا خارج کشور در رابطه با بيمه نامه های صادره در چار

 ضوابط بيمه مرکزی ج. ا. ايران .

 مه داخلی يا خارجی درحدود مقررات مربوط، مشروط به رعايتقبول بيمه های اتکايی از مؤسسات بي 

 ظرفيت نگهداری شرکت و ضوابطی که بيمه مرکزی ج. ا. ايران اعالم می کند.

 یسرمايه گذاری از محل سرمايه، ذخاير و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورا 

 عالی بيمه.

 

بالغ ين و اری ريسک در چارچوب ضوابطی است که بيمه مرکزی ج .ا. ايران تعيتبصره : ميزان پذيرش و نگهدا       

 می نمايد.
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 :نظام راهبری و حاکميت شرکتی

 :اطالعات مربوط به هيأت مديره 

نام و نام 

 خانوادگی

 سمت 

)موظف يا غير 

 موظف(

مدرک 

 تحصيلی
 سوابق حرفه ای

تاريخ 

 عضويت

ميزان 

سهام 

 وثيقه

عضويت در 

ت هيا

مديره ساير 

 شرکت ها

 اسداله عباسی
 مدیره ئتیه رئیس

 موظف( ری)غ 

دکترا 

مدیریت 

 آموزش

  1383نماینده مجلس شورای اسالمی از خرداد سال  

 1391تا خرداد سال 

  1391وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای سال 

 1392تا پایان سال 

  1395نماینده مجلس شورای اسالمی از خرداد سال 

 1399تا خرداد سال 

 

 ندارد 197.211 30/10/1399

سید مصطفی 

 کیائی

و نائب  رعاملیمد

  رهیمد ئتیه سیرئ

 )موظف(

کارشناسی 

ارشد 

 مدیریت

 مشاور مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران 

 عضو هیأت مدیره شرکت  بیمه حافظ 

 عضو هیأت مدیره شرکت بیمه معلم 

 عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ایران معین 

 مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین 

  عضو شورای فنی شرکت بیمه ایران 

 عضو هیأت مدیره شرکت بیمه اتکایی امین 

 مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین 

 

 ندارد 129.999 30/10/1399

 دیفرش

 انیپورکاو

 مدیره  ئتیعضو ه

 موظف( ری)غ

کارشناسی 

ارشد 

حقوق 

 خصوصی

 سمت های زیر در شرکت بیمه ایران

 کارمند مدیریت حقوقی و امور قراردادها 

  رئیس اداره دعاوی داخل کشور مدیریت حقوقی و

 امور قراردادها

  معاون اداره کل ریکاوری مدیریت حقوقی و امور

 قراردادها

  معاون اداره کل دعاوی مدیریت حقوقی و امور

 قراردادها

  رئیس اداره کل ریکاوری مدیریت حقوقی و امور

 قراردادها

  مدیر اداره کل حقوقی و امور قراردادهامعاون 

 مدیر اداره کل حقوقی و امور قراردادها 

 

 ندارد 251.609 30/10/1399
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نام و نام 

 خانوادگی

 سمت 

)موظف يا غير 

 موظف(

مدرک 

 سوابق حرفه ای تحصيلی
تاريخ 

 عضويت

ميزان 

سهام 

 وثيقه

عضويت در 

هيات 

مديره ساير 

 شرکت ها

مهدی 

 شریفی

 ره مدی ئتیعضو ه

 موظف( ری)غ

کارشناسی 

ارشد 

مدیریت 

بازرگانی 

 بیمه

 سمت های زیر در شرکت بیمه آسیا

 معاونت فنی بیمه های اشخاص و مسئولیت 

 مدیر بیمه های مسئولیت 

 مدیر بیمه های درمانی 

 معاون مدیر بیمه های درمانی در صدور 

 رئیس اداره خسارت بیمه های درمانی 

 نی رئیس اداره صدور بیمه های درما 

 معاون اداره صدور عمر و حوادث گروهی 

 ندارد 251.609 07/04/1400

خسرو 

 حقیقی پناه 

 مدیره ئتیعضو ه

 موظف( ری)غ 

کارشناس 

ارشد علوم 

ارتباطات 

 اجتماعی

 سمت های زیر در شرکت بیمه ایران

  ومدیر کل در  اداره کل هماهنگی امور استانها 

 شعب

 ب در در  مدیر کل هماهنگی امور استانها و شع

 اداره کل هماهنگی امور استانها و شعب

  رئیس مجتمع خدمات بیمه ای تجارت در

 مجتمع تجارت

   آبان در  15رئیس مجتمع خدمات بیمه ای

 آبان 15مجتمع تجارت و 

  رئیس مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی در

 مجتمع فاطمی 

 رئیس شعبه مجتمع فاطمی 

 رئیس شعبه پاسداران 

  آبان  15رئیس شعبه مجتمع 

 رئیس شعبه نمایشگاه بین المللی 

 

 ندارد 129.999 07/04/1400

 

 چشم انداز: 

 و بين الملل کشور يیاتکا مهيب هایو مؤثر در بازار داريحضور پا

  : شرکت تيمأمور

 نهيبه یگذارهيو سرما يیاتکا یمهيارائه خدمات ب قياز طر نفعانيمنافع ذ نيتأم

 : اهداف راهبردی شرکت

  اهبردی شرکت برای تعيين جهت حرکت در کوتاه مدت و بلند مدت و ثبت جايگاه شرکت در بازارهایاهداف ر

 بيمه داخلی و خارجی تعيين شده است که عبارتند از :

 

 تالش در جهت حفاظت  از سرمايه شرکت و افزودن به ارزش سهام آن با اتخاذ تدابير مناسب (1
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 توسعه اقتصادی کشور حمايت و پشتيبانی از صنعت بيمه و کمک به (2

ز گيری اتالش و مشارکت در افزايش پرتفوی بيمه و بهينه نمودن ميزان نگهداری در بازار داخل کشور و جلو (3

 خروج ارز از کشور

 انتخاب ريسکهای مناسب  (4

 برقراری ارتباط مفيد و موثر و سود آور در بازارهای بين المللی بيمه های اتکائی  (5

 جه به آئين نامه های مصوب با هدف سود آوری و کمک به اقتصاد کشور  سرمايه گذاری مناسب با تو (6

 برقراری ارتباط مناسب با شرکتهای بيمه سهامدار و ساير شرکتهای بيمه داخلی  (7

 پرداخت به موقع خسارتها (8

تالش برای استفاده از نيرو های متخصص در افزايش دانش کارکنان شرکت و انتقال دانش فنی به  (9

 ديگرشرکتها 

 اقدامات انجام شده در خصوص رعايت اصول حاکميت شرکتی :

راق اقدامات انجام شده در راستای اجرای  دستور العمل حاکميت شرکتی مصوب هيأت مديره سازمان بورس و او

 شورايعالی بيمه به شرح ذيل می باشد : 93بهادار و نيز آيين نامه شماره  

 تشکيل کميته حسابرسی  (1

 تشکيل کميته ريسک (2

کميت آيين نامه حا"عالی بيمه  مصوب شورای 93ر راستای اجرای مقررات و دستورالعمل آيين نامه شماره د

دستورالعمل حاکميت شرکتی برای ناشران پذيرفته شده در بورس  15و ماده  "شرکتی در مؤسسات بيمه

که بر اساس  اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، کميته مديريت ريسک در شرکت تشکيل شده است

و  هيات مديره را در اجرای وظايف سياست گذاری ،شرکتی حاکميت وظايف مقرر در دستوالعمل آيين نامه

 نظارتی ياری می کنند.

 انتخاب دبير هيأت مديره و تعيين زمان جلسات هيأت مديره  (3

 : و کميته های داخلی حوزه حسابرسی

 انونی: الف : اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس ق
 31/06/1400سال مالی منتهی به  امين )سهامی عام( در اتکايی شرکت بيمه اصلی قانونی بازرس و مستقل حسابرس

 است. بوده موسسه حسابرسی رايمند و همکاران

 ب : اطالعات مربوط به حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی:
بهبود  مشاوره ای است که برای ارزش افزايی وابرسی داخلی يک فعاليت مستقل، اطمينان بخش واقع بينانه و حس

عمليات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رويکردی سيستماتيک و روش مند برای 

ايش ارزيابی و بهبود اثربخشی فرآيندهای راهبری، مديريت ريسک و کنترل، سازمان را در دستيابی به هدف ه

 کند. ياری می

 

 ورت گرفته دراين حوزه به شرح ذيل می باشد:اهم اقدامات ص

 استقرار حسابرسی داخلی (1

 تشکيل کميته حسابرسی (2
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دامنه عمليات واحد حسابرسی داخلی بايد به نحوی تعيين شود که شبکه فرآيندهای راهبری، مديريت ريسک و 

 آورد:فراهم  طراحی و ارايه شده است، در موارد زير اطمينان 1کنترل که توسط مديريت شرکت

 شوند.می مديريت و شناسايی مناسب نحو به هاريسک (1

 ری شرکت به نحو مناسب وجود دارد.های مختلف راهبدر مواقع لزوم، تعامل با گروه (2

 باشد.اطالعات مالی، مديريتی و عملياتی با اهميت شرکت، درست، قابل اعتماد و به موقع می (3

 باشد.ها، قوانين و مقررات میداردها، رويهها، استانهای کارکنان مطابق با خط مشیفعاليت (4

شود، و منابع به نحو مناسب حفاظت باشد، از منابع کارا و اثربخش استفاده میتحصيل منابع به صرفه می (5

 شود.می

 ها و اهداف شرکت قابل تحقق است.ها، طرحبرنامه (6

 شود.کيفيت و بهبود مستمر در فرآيندهای کنترلی شرکت ترويج می (7

شود و مورد توجه قرار ت قانونی و حقوقی با اهميت موثر بر شرکت، به نحو مناسب شناسايی میموضوعا (8

 گيرند.می

 ج : کمیته مدیریت ریسک:
 :کميته تشکيل از هدف 

 يسکر قبيل ازت ) اهميبا  ريسکهای هنگام به گزارشگری پايش، نحوه برخورد و ، ارزيابی ، شناسايی  (1

ست يا ا مواجه آن با شرکت که عملياتی ، ريسک نقدينگی ، تمرکز و ... ( بيمه گری و ذخيره گيری، های

 .مديره شرکت هيئت و مصوب مديريت ريسک راهبرد چارچوب در شود مواجه ممکن است

 ترويج و نهادينه سازی فرهنگ مديريت ريسک در داخل شرکت. (2

 ريت يسک تدوين برنامه ی اجرايی مديريت ريسک شرکت و پيشنهاد آن به کميته مدي (3

شناسايی کمی و کيفی و تجزيه و تحليل ريسک های با اهميت شرکت و گزارش آن به کميته مديريت  (4

 ريسک.

سنجش کارآيی و اثربخشی سيستم مديريت ريسک و شناسايی نقاط ضعف آن و ارايه پيشنهاد اصالحی  (5

 به کميته مديريت ريسک

بيمه ای، بررسی و تهيه گزارش در مورد حصول اطمينان از کفايت ذخاير فنی به تفکيک رشته های  (6

 گذاری کفايت ميزان پوششها و نوع قراردادهای اتکائی و صالحيت بيمه گران اتکائی و نصاب های سرمايه

 شرکت

 :سرمايه و ترکيب سهامداران
ر هسهم، به ارزش اسمی  370.000.000ميليون ريال )شامل تعداد  370.000سرمايه شرکت در بدو تاسيس مبلغ 

 3.900.000.000ميليون ريال )شامل تعداد  3.900.000ريال( بوده که طی چند مرحله به شرح زير به مبلغ  1.000هم س

امًا که تم افتهي شيافزا 31/06/1400به  یمنته سال مالی انيدر پاريال(  1.000سهم، به ارزش اسمی هر سهم 

فوق العاده  یموجب مصوبه مجمع عموم شرکت به هيمورد گزارش ، سرما یسال مال یط پرداخت شده است.

به مبلغ  الير ونيليم 3.900.000از مبلغ  یاز محل مطالبات حال شده و آورده نقد 13/06/1400خ صاحبان سهام مور

 است. افتهي شيافزا الير ونيليم 5.000.000

                                                 
 . باشدمی "مدیرعامل و مدیره هیئت" منشور، این در "شرکت مدیریت" از منظور.  1
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 تغييرات سرمايه شرکت

 تاريخ افزايش سرمايه
درصد افزايش 

 سرمايه

سرمايه جديد 
 ریال( )میلیون

 محل افزايش سرمايه

11/09/1392 170% 1.000.000 
از محل تجديد ارزيابی دارائيها ، سود انباشته ، اندوخته ها ، 

 مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

 مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 1.550.000 55% 19/01/1394

 ای ، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران اندوخته سرمايه 2.030.000  31% 18/02/1396

 از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 2.500.000 23% 14/11/1396

 سهامداران یآورده نقد از محل 3.000.000 20% 11/06/1398

 از محل اندوخته سرمايه ای و سود انباشته 3.300.000 10% 27/12/1398

 از محل اندوخته سرمايه ای و سود انباشته 3.900.000 18% 08/07/1399
 

 

 آخرين وضعيت سهامداران به شرح زير می باشد:

 31/06/1400تاريخ عمده شرکت در  انسهامدار ليست

 31/06/1400 نام سهامدار رديف

 درصد تعداد سهام

 15.05 586،799،984 شرکت بیمه آسیا )سهامی عام( 1

 15.00 584،997،484 شرکت سهامی بیمه ایران 2

 12.76 497،485،243 شرکت توسعه کسب و کار سبا )سهامی خاص( 3

 11.31 441،189،090 شرکت بیمه دانا )سهامی عام( 4

 0.01 573،361 شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران )سهامی خاص( 5

 6.10 238،004،545 شرکت بیمه ایران معین )سهامی خاص( 6

 6.66 259،635،336 )سهامی عام(شرکت بیمه البرز 7

 6.56 255،747،038 شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین )سهامی عام( 8

 3.83 149،293،050 یکممالیگریواسطهگذاریسرمایهصندوق 9

 3.03 118،038،706 بانک صادرات 10

 2.77 108،202،147 بانک تجارت 11

 1.77 69،000،577 .اکسیرسودا.ا.بگذاریسرمایهصندوق 12

 1.51 59،019،352 بانک ملت 13

 5.46 213،036،200 سایر سهامداران حقوقی ، صندوق ها و سبد های سرمایه گذاری 14

 8.18 318،977،887 سهامداران حقیقی 15

 100 3.900.000.000 جمع 
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 :شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعيت معامالت و قيمت سهام

ن بيمه وصندوق بازنشستگی به جز تأميدر بورس اوراق بهادار تهران در گروه  23/10/1394شرکت در تاريخ 

 گرفته است. مورد معامله قرار 23/10/1394درج شده و سهام آن برای اولين بار در تاريخ  اتکامبا نماد  اجتماعی 

 

 سال اخير به شرح زير بوده است: 4وضعيت سهام شرکت طی 

 ارزش بازار

)ميليون ريال(

 قيمت سهم

)ريال(

 سرمايه

)ميليون ريال(

1397/06/31180,393,352    208,293     227      3,487,500      1,395      2,500,000      

1398/06/31684,438,665     1,214,801  220      9,684,000      3,228      3,000,000      

1399/06/312,454,652,609  18,462,205 223      28,473,900    7,301      3,300,000      

1400/06/311,013,296,835 6,561,293   220      19,360,000    3,872      3,900,000      

پايان سال مالی

سال مالی 

منتهی به

 تعداد سهام 

معامله شده

 ارزش سهام 

معامله شده

)ميليون ريال(

 تعداد 

روزهای 

باز بودن 

نماد

 
 

هران در بورس اوراق بهادار ت رشيدرخواست خود را جهت پذ 1399ر اواسط بهمن سال د نيام يیاتکا مهيشرکت ب

 یبورس در خصوص بررس رشيپذ اتيتوسط بورس اوراق بهادار تهران ، جلسه ه طيشرا یارائه و پس از بررس

 خير تاردان بورس اوراق بهادار تهر هب رانيعام( از فرابورس ا ی)سهام نيام يیاتکا مهيدرخواست انتقال شرکت ب

 .ديبرگزار گرد 13/12/1399

 31/06/1399به  یمنته یشرکت در سال مال یمال تيعملکرد و وضع ت،ياز نحوه فعال یجلسه گزارش مفصل نيدر ا 

 اتيمحترم ه یسواالت مطروحه از جانب اعضا هيارائه و سپس به کل 1400 یشش ماهه اول سال مال ینيب شيو پ

 یسال مال یگزارش حسابرس برا یاو بنده یو عملکرد مال تيشرکت، وضع تياهکه عمومًا در خصوص م رشيپذ

 به طور کامل پاسخ داده شد.  ،بود 31/06/1399به  یمنته

بهادار  اوراق با انتقال به بازار بورس را شرکت موافقت خود یمال تياز عملکرد و شفاف تيبا ابراز رضا رشيپذ اتيه

 اعالم (توسط شرکت یپس از انجام موارد درخواست) 20/12/1399مورخ  87220/181نامه به شماره  یتهران ط

 نمود.

 اً تينها وارده برگزار و راداتيجهت ارائه مدارک و بر طرف نمودن ا یو جلسات هيتوسط شرکت ته یدرخواست موارد

در  اد شرکت. نمدياعالم گرد رشيپذ اتيه يیموافقت نها 20007/182نامه به شماره  یط 09/04/1400 خيدر تار

 يیازگشاب 03/06/1400 خيبه منظور انتقال به بورس متوقف و در تار 11/05/1400معامالت روز دوشنبه مورخ  انيپا

 .ديگرد
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   یدرآمد هر سهم و عملکرد واقع یها ینيب شيپ یا سهياطالعات مقا

 

 31/06/9139نتهی به سال مالی م  های درآمد هر سهم و عملکرد واقعیبينیای پيشاطالعات مقايسه
 

       1,664,835      1,679,518درآمد حق بیمه ناخالص

        (182,902)        (196,793)حق بیمه اتکایی واگذاری

       1,481,933       1,482,725حق بیمه خالص )سهم نگهداری(

          638,575         479,415درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای

            46,485           19,451سایر درآمدهای بیمه ای

498,866          685,060          

       2,166,993       1,981,591درآمدهای بيمه ای

        (402,575)       (173,701)خسارت پرداختی )ناخالص(

          (10,405)          (33,671)خسارت سهم بیمه گران اتکایی

        (412,980)        (207,372)خسارت پرداختی خالص

          (98,270)          (70,166)تغییرات سایر ذخایر فنی

        (345,344)       (349,027)سایر هزینه های بیمه ای

(419,193)        (443,614)         

         (856,594)         (626,565)هزينه های بيمه ای

       1,310,399       1,355,025سود )زيان( ناخالص فعاليت های بيمه ای

           (87,675)       (101,572)هزینه های اداری و عمومی

       2,628,776      2,355,027سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

2,253,455       2,541,101       

       3,851,500       3,608,480سود )زيان( عملياتی

            39,913              2,960سایر درآمدهای و هزینه های غیرعملیاتی

       3,891,413       3,611,440سود )زيان( قبل از ماليات

        (381,112)        (509,103)مالیات بر درآمد

       3,510,301       3,102,337سود )زيان( خالص

 عملکرد واقعی سال مالی منتهی به 

1400/06/31

 پيش بينی درآمد هر سهم سال 

مالی منتهی به 1400/06/31 

)در تاريخ 1400/03/06(

 
 

 :حقوقی شرکت محيط
 مهمترين قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت شرکت عبارتند از:

 قانون تجارت (1

 و قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون ماليات های مستقيم (2

 1350قانون تأسيس بيمه مرکزی ج.ا.ايران و بيمه گری مصوب  (3

 الی بيمهع شورای 90و  69، 61، 60، 58شماره مصوبات  (4

 قانون کار (5
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 مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (6

 استانداردهای حسابداری و حسابرسی (7

 بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره توسط مراجع ذيربط (8

 صنعتی –مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاری  (9

 

 بازار بيمه اتکائی بين الملل:
 

 :یاقتصاد جهانی و بازارهای مال

 

ن ميزان درصدی همراه بوده است، که اي 4با کاهش تقريبی  ، اقتصاد جهان2020نيمه اول سال  در نتيجه قرنطينه

( ٪1.8 )به ميزان 2009-2008 ی است که در طول بحران مالی جهان در سالکاهش بيش از دو برابر ميزان کاهش

ليت اقتصادی را به که فعا شد هاری توسط دولتمنجر به قرنطينه های اجبا COVID-19 اتفاق افتاده است. شيوع

 6.8 اروپا با درصد کاهش، 3.5با   اقتصاد اياالت متحده آمريکا، 2020شدت کاهش داد. در نتيجه آن در سال 

 ست.اکاهش همراه بوده  درصد 4.7با  کشوری که از ارز يورو استفاده می کنند( و ژاپن 19)شامل  درصد کاهش

رشد  2020گی بود که پس از بهبود سريع از بحران و بازگشت به رشد در سه ماهه دوم سال چين تنها اقتصاد بزر

رصد، د 8.2. ساير بازارهای نوظهور به شدت تحت تأثير قرار گرفتند، هند با را تجربه نموده استدرصدی  2.3

 درصد کاهش مواجه شده اند. 3.1درصد و روسيه با  5برزيل با 
 

 2020بيمه اتکايی جهان در سال  بزرگدومين شرکت   .Swiss Reيی عملکرد شرکت بيمه اتکا

 1در دوران کرونا 

Swiss Re.   بابت یميليارد دالر 3.9و پس از اخذ ذخيره خسارت  2020در سال COVID-19 ، د خو زيان خالص

وقفه در کار، پوشش ه بمربوط ،  COVID-19اعالم نمود. بخش عمده خسارات ناشی از  ميليون دالر 878را مبلغ 

 افزايش خسارات ناشی از مرگ و مير و لغو و يا به تعويق افتادن رويدادها بوده است.

ميليارد دالر در  Swiss Re. 2.2، درآمد خالص گروه COVID-19بدون در نظر گرفتن تأثير خسارات مرتبط با  

ود سال درصد س 3.4در مقايسه با  بوده است. حاشيه عملياتی خالص گروه 2019ميليون دالر سال  727مقايسه با 

 درصد زيان، کاهش يافته است.  1.1قبل به  

 خسارات با احتساب تأثير 2020سال ميليون دالری را برای  176بيمه اتکايی زيان خالص  اين شرکت در بخش

COVID-19  گزارش داده است. به استثنای تأثير خسارات مربوط بهCOVID-19 خالص درآمد اين بخش در ، 

 . رسيده استميليارد دالر  2.1مبلغ به  2019ميليارد دالر سال  1.3مقايسه با 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Swiss Re | Financial Report 2020منبع: برگرفته از  1
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 20201بر اساس حق بيمه صادره در سال  معرفی ده شرکت برتر بيمه اتکايی جهان
 دالر( ونيلي) ارقام به م 

در  ميزان حق بيمه صادره 

 رتبه نام شرکت بخش زندگی و غير زندگی

 خالصنا خالص

43،096 45،846 Munich Re. 1 

34،293 36،579 Swiss Re. 2 

26،232 30،421 Hannover Ruck SE 3 

17،910 20،106 SCOR S.E. 4 

19،195 19،195 Berkshire Hathaway Inc. 5 

15،453 16،665 China Reinsurance Group Corporation 6 

12،213 16،511 Lloyd’s 7 

14،497 14،552 Canada Life Re 8 

11،694 12،583 Reinsurance Group of America Inc. 9 

5،432 7،777 Korean Reinsurance Company 10 
 

 

 معرفی پنج شرکت برتر بيمه اتکايی جهان در بخش بيمه زندگی

                                                                                                         2020بر اساس حق بيمه صادره در سال   

 دالر( ونيليارقام به م )                                                                                                

ميزان حق بيمه صادره بخش 

 نام شرکت زندگی
 رتبه

 نا خالص خالص
 

14،085 15،609 Munich Re. 1 

13،657 15،067 Swiss Re. 2 

14،497 14،552 Canada Life Re 3 

11،694 12،583 Reinsurance Group of America Inc. 4 

10،215 11،311 SCOR S.E. 5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Source: www.ambest.com Top 50 World’s Largest Reinsurance Groups – 2021 Edition 

 

http://www.ambest.com/
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                                                                                                                         2020معرفی پنج شرکت برتربيمه اتکايی جهان  در بخش بيمه غير زندگی بر اساس حق بيمه صادره در سال 

 دالر( ونيلي) ارقام به م

 بخش غير زندگیدر ميزان حق بيمه صادره 
 رتبه نام شرکت

 نا خالص خالص

29،011 30،237 Munich Re. 1 

20،636 21،512 Swiss Re. 2 

17،449 20،568 Hannover Ruck SE 3 

12،213 16،511 Lloyd’s 4 

13،333 13،333 Berkshire Hathaway Inc. 5 

 

 : 2021خسارت فاجعه آميز باليای طبيعی در سال 

ز سال اميانگين بلند مدت )  از بيشتر درصد 48 شده بيمه طبيعی باليای خسارت تحليلگران براين اعتقادند که

 .است سال گذشته 10 ميانگين از باالتر درصد 34 ( و2020تا  2008

 و خطرات زا وسيعی طيف در و بوده حداقل با اينکه خسارات تحليلگران خاطر نشان می کنند که در بازه ماه نوامبر

 ه صنعتبرا  ضرر بيشترين دالر ميليون 400 حدودبا کانادا  هایسيل به نظر می رسد است اما شده پخش مناطق

 .بيمه وارد کرده است

 تحت برق عقط و شديد بادهای با را فرانسه و ايرلند بريتانيا، که آرون های اين گزارش تخمين زده است که طوفان

 .به بيمه گران و بيمه گران اتکايی وارد کرده است خسارت دالر ميليون 300 حدود داد، قرار تاثير

 10 گينميان از کمتر درصد 65 نوامبرماه  آميز فاجعه از حوادث ناشی های خسارت که کلی، گفته می شود طور به

  است بوده ساله

 ماه در يداآ طوفان آن ميتوان به جمله ازکه وجود دارد  متفاوتی بسيار تصوير ،2021حوادث سال  به نگاهی با اما

 .اشاره کرداول  ماهه سه در متحده اياالت زمستانی شديد هوای و آب اوت و

 10 از شبي سيل که زمانی جوالی، ماه در ويژه به است، بوده ناپايدار هوای و آب شاهد 2021نيز در سال  اروپا

 .کرد وارد خسارت دالر ميليارد

تخمين زده می  که است بوده نوامبر پايان تا سال آميزفاجعه رويداد ترين پرهزينه براساس اين گزارش طوفان ايدا

 متحده اياالت شديد هوا و طوفان های و آن آب از پس بيمه گران شود، دالری ميليارد 32.2 خسارت به شود منجر

عدی قرار در رتبه های ب دالر ميليارد 15.3 با متحده اياالت زمستانی هوای و آب سپس و دالر ميليارد 17.2 با

 .دارند

 آتش ر،دال اردميلي 3.8 را اروپا هوای و شرايط بد آب دالر، ميليارد 10.2 را اروپا های سيل تحليلگران اين، از پس

 .کردند ندیب رتبه دالر ميليارد 1.4 با را چين های سيل و دالر ميليارد 1.5 با را متحده اياالت جنگلی های سوزی

 در ه اموالدر رشت آميز فاجعه قراردادهای برای نرخ افزايش موجب امر اين که دارند انتظار تحليلگران نتيجه، در

 .شود 2022 هژانوي اول در آتی قراردادهای اتکايی تجديد



18 

 

 
  www.reinsurancene.wsمنبع : 

 : 2021 سال و انسانی در باليای طبيعی از ناشی هایزيان

 يعیطب باليای حوادث از ناشی اتکايی بيمه و بيمه صنعت خسارات که زد تخمين.Swiss Re اتکايی  شرکت بيمه

خواهد  الرید ميليارد 7 خسارت به نيز منجر یانسان باليای افزايش يافته است و دالر ميليارد 105 به 2021 سال در

 .شد

 32 تا 30بود؛ حدود  2021سال  سوم ماهه سه در آيدا طوفان سال، طبيعی بالی رويداد ترين پرهزينه که حالی در

 اول ماهه سه در "Uri"اوری  زمستانی طوفان که کند می خاطرنشان .Swiss Re خسارت داشت، دالر ميليارد

 دهد. اختصاص خود به را خسارات کل از درصد 50 از بيش ثانويه خطرناک رويدادهای ساير و 2021سال 

 سال، نهحادثه فاجعه آميز طبيعی پرهزي دومين دالری، ميليارد 15 هزينه اوری با زمستانی طوفان آيدا، از پس

 .بيمه بوده است صنعت برای

 و بلژيک ن،آلما از هايی بخش که بود جوالی ماه سيل متحده، اياالت از خارج در اروپا و در رويداد ترين پرهزينه

 .بوده است دالر ميليارد 13 بيمه شده آن خسارت کرد که ويران را همسايه کشورهای

 شانن که برسد دالر ميليارد 40 از تا بيش سيل اين از ناشی اقتصادی پيش بينی می شود خسارات حال، اين با

 .غرب اروپا است منطقه بر سيل درعدم وجود زيرساخت مناسب در برا دهنده

 همچنين و 1970 سال از منطقه برای طبيعی بالی ترين پرهزينه 2021سال  سوم ماهه سه در اروپا در سيل واقع، در

 .بود تايلند 2011 سال سيل از پس جهان طبيعی بزرگ باليای دومين

 شد، هتجرب 2021 سال که طبيعی باليای تأثير: داشت اظهار ،.Swiss Re گروه ارشد هاگلی اقتصاددان ژان جروم

 و آب شرايط تأثيرات کاهش برای حياتی های زيرساخت تقويت در توجه قابل گذاری سرمايه به نياز ديگر بار

 ذيریپ انعطاف و پايدار رشد از ها زيرساخت در گذاری وی ادامه داد: سرمايه.کند می برجسته را شديد هوايی

 بخش با بيمه اين اقتصاددان تصريح کرد: مشارکت صنعت .يابد ارتقا بايد و کند می سرمايه در صنعت بيمه حمايت

 هایزيرساخت در گذاریسرمايه  طريق از هوايی، و آب خطرات برابر در جامعه پذيریانعطاف تقويت برای دولتی،

 .است حياتی آن، تضمين و پايدار

اروپا  های همرفتی شديد، رعد و برق، تگرگ و گردباد بيمه گران تحت تاثير طوفان خسارت ،.Swiss Re گفته به

 .است شده برآورد دالر ميليارد 4.5 در ماه ژوئن حدود
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 صدیدر 13 یافزايش دالر پيش بينی شده که ميليارد 112 اتکايی بيمه و بيمه صنعت براساس اين گزارش، زيان

يعنی  قبلی ساله 10 ميانگين از باالتر همچنين و را نشان می دهد 2020 سال در شده ثبت دالر ميليارد 99 به نسبت

 .است دالر ميليارد 86

 دالر يلياردم 7 انسانی باليای خسارتهای ناشی از و دالر ميليارد 105 بالغ بر 2021 سال خسارت باليای طبيعی برای

 .دارد 2020 سال به نسبت درصدی 24 کاهش درصدی و 17 افزايش ترتيب به که است

 در است، لیقب ساله 10 ميانگين از باالتر دالر ميليارد 30 تقريباً  2021 سال در ه باليای طبيعیشد بيمه خسارات

 .است دالر ميليارد 2 ميانگين از کمتر باليای انسانی از ناشی خسارت کل که حالی

 که ودهب دالر ميليارد 259 بر بالغ 2021 سال در طبيعی باليای از ناشی کلی اقتصادی می توان گفت که خسارات

 بوده، دالر ميليون 229 که قبلی ساله 10 ميانگين از همچنين و داشته افزايش درصد 20 گذشته سال کل به نسبت

  .است بيشتر

 10 يانگينمدالر  ميليارد 13 و 2020 سال دالر ميليارد 14 با مقايسه در انسانی باليای از ناشی اقتصادی خسارات

 دالر رسيد. اردميلي 9 به 2021 سال قبل، در ساله

 از دالری ناشی ميلياردی چند ضرر بيمه با صنعت اعالم کرد که اخيراً  Aonدر همين حال شرکت مديريت ريسک 

 .است در آينده روبرو متحده اياالت گردبادهای

 
  www.reinsurancene.wsمنبع :  

 

 

 

 
 

http://www.reinsurancene.ws/
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 1: بازار بيمه داخل کشور

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
 9139 سال مه آماری صنعت بیمهسالنابر گرفته ار  1



21 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



22 

 

 

 
 

 وضعيت بيمه اتکائی کشور

کنند که در اين ميان شرکت بيمه اتکائی امين شرکت در صنعت بيمه کشورمان فعاليت می 32در حال حاضر 

يمه اتکائی ثبت شده در مناطق آزاد تجاری، در حوزه سرزمين اصلی و مناطق )سهامی عام(  بعنوان تنها شرکت ب

 کند.آزاد در زمينه اتکائی فعاليت می

 ای منطقه آزادهای بيمهشرکت 

 تجارت منطقه آزاد تجاری، قلمرو معينی است که غالبا در داخل يا مجاورت يک بندر واقع گرديده است و در آن

جاز شناخته می شود. هدف از تشکيل چنين مناطقی افزايش صادرات، افزايش آزاد با ساير نقاط جهان م

ن نيز با جمهوری اسالمی ايرا .های خارجی، انتقال تکنولوژی و افزايش اشتغال استدرآمدهای ارزی، جذب سرمايه

 .توجه به موقعيت ويژه جغرافيايی خود در طی ساليان گذشته اقدام به ايجاد چنين مناطقی نموده است

شوند. وب میصنعتی ايران محس-تجاریآزادمناطق قشم و چابهار انزلی، اروند، ارس، کيش، آزاد مناطق حاضر درحال

هده عنی بر اين مناطق نقش الگو را در امور اقتصادی و صنعتی برای اقتصاد ملی به ويژه در پيوند با اقتصاد جها

 وند.شه میق آزاد، اين مناطق با تسهيالت و مزايای فراوان اداردارند، ازاينرو بر اساس قوانين و مقررات مناط

رمايه سون بازار آن با ساير نهادهای مالی، همچ کشور و مقايسه گذرا به جايگاه نهاد بيمه در اقتصاد البته با نگاهی

-رمايهدر س فعالی بايد نتوانسته حضور ديگر چنانکه مالی به بازارهای بيمه نسبت ميشويم، صنعت و پول متوجه

ای ای در مناطق آزاد نسبت به شرکتهاز جمله تمايزات شرکتهای بيمه گذاری بخشهای اقتصادی داشته باشد.

ی هايشتهرای که در سرزمين اصلی به ثبت ميرسند، اين است که شرکتهای مناطق آزاد تنها اجازه فعاليت در بيمه

 ه بيمه،به فعاليت در سرزمينهای اصلی نيستند. )پژوهشکددارند که بيمه مرکزی ج.ا.ا اعالم کرده است و مجاز 

 (186های جهان بيمه، شماره تازه

ر تواند هم در اين قلمرو و هم دهايی است که میشرکت بيمه اتکائی امين )سهامی عام( يکی از آن شرکت

 های اتکائی را داشته باشد.سرزمين اصلی فعاليت
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 بازار بيمه اتکايی کشور

اتکايی  شرکت بيمه مستقيم مجوز قبولی اتکايی دارند و تنها دو شرکت به عنوان شرکتهای بيمه 13ر در حال حاض

ی اتکاي صرف، در صنعت بيمه کشور در حال فعاليت می باشند. تعداد شرکتهای بيمه مستقيم مجاز به انجام قبولی

  شاسی بيمه مرکزی، موجب افزاياست. عدم نياز سنجی و بررسی کارشنشده نسبت به سال قبل حدود دو برابر 

 رند. بی رويه تعداد شرکتهای بيمه مستقيمی شده که عالوه بر صدور بيمه نامه، امکان قبولی اتکايی نيز دا

صص و متخ اعطای مجوز قبولی اتکايی به شرکتهای بيمه مستقيم نيازمند تعليم و تربيت سرمايه انسانی کارآزموده

غل می باشد که با توجه به تاسيس شرکتهای جديد و محدود بودن نيروهای متخصص صنعت، نيروهای موجود و شا

اهد خود معضل بزرگی در آينده نزديک خودر شرکتهای بيمه، جذب شرکتهای بيمه تازه تاسيس می شوند که اين 

 گرديد. 

 چالشهای موجود در حوزه اتکايی کشور

 ور دچار مشکل را در داخل کش مهيب یهاشرکت تواندیو بزرگ م زيآمفاجعه یهااز آنجا که وقوع خسارت

 یهامهيب م،يمستق مهيب یهاکل خسارت توسط شرکت بايتقر ن،يسنگ یهاکند در صورت وقوع خسارت

ل خواهد شد و سوا نيمنابع دولت است، تام قتيکه در حق ميتحر ژهيو يیو حساب اتکا یداخل يیاتکا

بزرگ و  یهاخسارت ليقب نيپرداخت ا يیتوانا یزانيتا چه زمان و م مهيکه صنعت ب نجاستيا

هه مواج یبرا یرو راه مناسب و اساس نيرا دارد؟ از ا یعيطب یاياز حوادث و بال یناش یهاخسارت

ها فائق خسارت گونهنيو بزرگ که بتوانند بر ا زيآمفاجعه یهادر زمان وقوع خسارت مهيب یهاشرکت

 است.  سکيو انتقال ر یجهان عيبحث توز ند،يآ

 دا ايش پيبدليل اعمال تحريم های ناعادالنه، واگذاری اتکايی ريسک به خارج از کشور تقريبًا به صفر گر

 رز کشوا با بازارهای بين المللی بيمه در کنار کاهش واگذاری ريسک به خارج کرده است. کم شدن ارتباط

ين ازار ببمنجر به فاصله گرفتن نرخ و شرايط بيمه نامه ها و قراردادهای اتکايی صادره با نرخ و شرايط 

المللی و از طرف ديگر تجميع ريسک در داخل کشور شده است. در صورت وقوع خسارتهای سنگين، 

ريم  کل خسارت توسط شرکتهای بيمه مستقيم، بيمه های اتکايی داخلی و حساب اتکايی ويژه تحتقريباً 

 یهاتيمحدود هاميها که تحرسال نيالبته در تمام ا که در حقيقت منابع دولت است، تامين خواهد شد.

اما  م،ياهبه رو بود ل روبا مشک کاياروپا و آمر گرانمهيکشور به وجود آورد و در تعامالتمان با ب یبرا یاديز

خود در پوشش  تياند از تمام ظرفتالش کرده یداخل مهيب یهاشرکت ،یبزرگ مل یهاسکيدر بحث ر

ه ک یسکيقبول کرد در ر ديبماند. اما با نيزم یرو یسکيکنند و اجازه ندهند ر تفادهاس سکيآن ر يیاتکا

 سکير تيرياستفاده کرد و الزمه مد دين نباامکان خطر باال در آن وجود داشته باشد، از حداکثر توا

ند در دارد تا هم بتوا یقو يیاتکا مهيب کيبه  ازيکشور ن یاست. به عبارت یقو يیشرکت اتکا کيتوسط 

 کند. تيگفتن داشته باشد، هم در خارج از مرزها فعال یبرا یداخل کشور حرف

 می  ای بيمه مستقيم را با مشکل مواجهافزايش رقابت در بازار بيمه کشور و افزايش نرخ شکنی شرکته

رش آن و پذي سازد، از طرف ديگر با توجه به ورود اين قبيل بيمه نامه ها به چرخه بازار بيمه اتکايی کشور

رخ نتوسط برخی از شرکتهای قبول کننده اتکايی، بازار بيمه به سمت کاهش غير فنی و غير کارشناسی 

 بيمه نامه تغيير مسير می دهد.

 شورای عالی بيمه موجب گرديده بيمه مرکزی نظارت  76آيين نامه شماره  6بودن حد مندرج در ماده  باال

فنی خود را بسيار محدود نمايد و در نتيجه صنعت بيمه به سمت صدور بيمه نامه با نرخهای غير فنی 
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نامه های خارج  گرايش پيدا کند. بنظر می رسد تدوين استراتژی توسط بيمه مرکزی برای نظارت بر بيمه

نزديک به حد  از حد نصابهای مندرج در آئين نامه فوق )رصد و ارزيابی موردی بيمه نامه های با سرمايه

 ين نامه( ضروری باشد.تعيين شده در آئ

 کهای لزوم افزايش سرمايه شرکتهای بيمه کشور با توجه به شرايط تحريم و مشارکت اين شرکتها در ريس

ه يی مربوط به خطرات فاجعه آميز، بيش از پيش احساس می گردد. با نگاهی ببزرگ و پوشش های اتکا

 سرمايه شرکتهای بيمه اتکايی جهان و حتی منطقه، مالحظه می گردد که معادل ارزی سرمايه موجود

در  .می باشدشرکتهای بيمه اتکايی در مقابل سرمايه ريسکهای ارزی بين المللی ميزان بسيار ناچيزی 

 حريم، اين امر فرايند اخذ رتبه بين المللی را با چالش جدی مواجه خواهد نمود.صورت رفع ت

 به  یمرکز مهيکشور اضافه نشده است. ب مهيبه صنعت ب یديجد تيظرف ديجد مهيب یشرکتها سيبا تاس

 یانسان هيسرما تيو ترب ميتعل نهيدر زم یملموس تي، متاسفانه فعال مهيعنوان نهاد ناظر صنعت ب

 حدودو م ديجد یشرکتها سيانجام نداده است. با توجه به تاس مهيده و متخصص در صنعت بکارآزمو

تازه  مهيب یجذب شرکتها مه،يب یموجود و شاغل در شرکتها یروهايمتخصص صنعت، ن یروهايبودن ن

 شود.  یمحسوب م کينزد ندهيدر آ یخود معضل بزرگ نيشوند که ا یم سيتاس

 صدور  لينخواهد داشت و تنها دل مهيدر صنعت ب یريتاث چيه ديجد یاشرکته سيرسد که تاس یم بنظر

ر بعنوان سهم دولت د ديبا یخصولت یباشد. شرکتها یشرکتها، نشان دادن عملکرد م نيا سيمجوز تاس

 شيمان یمرکز مهيدر عملکرد ب یخصوص مهيداده شوند که متاسفانه بنام شرکت ب شينما مهيصنعت ب

 شوند. یداده م

 ن در تهرا یملک تجار کيبا فروش  یحت مه،يشرکت ب سيجهت تاس ازيمورد ن هيسرما زانيبه م توجه با

 یکوچک م مهيب یتعداد شرکتها هيرو یب شيامر موجب افزا نينمود. ا سيتاس مهيشرکت ب کيتوان  یم

چک تهای بيمه کوبه جای تاسيس شرکبهمراه خواهد داشت.  مهيصنعت ب یرا برا یخطرناک ندهيگردد و آ

امه نچندانی در وضعيت صنعت بيمه کشور ندارند و تنها موجب افزايش رقابت و کاهش نرخ بيمه  که اثر

 يیشرکت بزرگ اتکا کي ميويژه تحر يیموجود در حساب اتکا یها تيبهتر است با ظرفها می شوند، 

 موجود پرداخته شود. يیاتکا یشرکتها تيبه تقو ايو  جاديا

 ور بيمه اتکايی می تواند در حال حاضر در صنعت بيمه اتکايی کشبزرگ رکت عالوه بر نقش مهمی که ش

 یبرا یممه یتواند منبع درآمد ارز یم ريموارد ز تيبه رعا طمشروايفاء نمايد، در صورت رفع تحريمها و 

 کشور باشد:

 1یکاف ريو ذخا هيداشتن سرما (1

 باال يیاتکا یقبول تيدارا بودن ظرف (2

 یدارا بودن رتبه اعتبار (3

 ها سکير زيو تخصص الزم جهت آنال یا مهيمتخصص الزم و دارا بودن دانش ب یرويپرورش ن (4

 جهان سوم و در حال توسعه یدر کشورها ژهيبه و یابيتوجه خاص به بازار (5

 .يیاتکا اتيحاصل از عمل ريو ذخا مهياز محل حق ب یگذار هيسرما (6

 پيش بينی آينده صنعت بيمه کشور

يه تواند موجب تامين آرامش خاطر جامعه، گسترش رفاه اجتماعی رشد و توسعه سرمای است که می ابزاربيمه 

 و بطورکلی به رونق اقتصادی کشور کمک کند.شود گذاری 

                                                 
 1400 تابستان "رانیا ییاتکا مهیاز بازار ب یریارائه تصو"پژوهشکده بیمه  77شماره  ،یپژوهش گزارشبرگرفته از  1
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وثر صنعت بيمه در هر کشوری دارای دو بخش نظارت و اجرا است که عملکرد مناسب آن در گرو نظارت دقيق و م

 نهادی اسب به بيمه گذاران می باشد. نهاد ناظر می بايست به عنوانبر فعاليتهای بيمه ای و خدمات رسانی من

ظايف مستقل به وظايف نظارتی خود عمل کند و در عمليات بيمه ای ذينفع نباشد در اين صورت نمی تواند بر و

مل ع خود ینظارت فيفقط به وظا ینظارت یوجود ندارد و نهادها ايدر کل دن یمرکز مهيبنظارتی خود متمرکز باشد. 

به  از آن یاست و برعکس جهان قسمت کوچک اراتيهمه اخت نيبا ا یمرکز مهيب یدارا ران،يتنها ا اي. در دنکنندیم

 مهيب دربازار تيظرف جاديعدم ا ليرقابت به دل شياست که افزا یدر حال طيشرا نيمشغول است. ا ینظارت فيوظا

 شده است. یرفنيغ یاهنامهمهيصدور ب شيو افزا یشکنکشور موجب رواج نرخ

ذيل  در حال حاضر وجود برخی از مشکالت مانع از رشد صنعت بيمه کشور شده است که برخی از اين موارد بشرح

 می باشد:

 فضای رقابتی ناسالم در صنعت بيمه و افزايش صدور بيمه نامه با نرخ و شرايط غيرفنی 

  و  خصوص برخی ريسکها و پروژه های ملی دربه روز رسانی شده و کارشناسی  ارزيابی جامععدم انجام

 نيز در حوزه کارشناسی خسارتهای مرتبط

 ی و اتکاي ضعف و سرمايه گذاری اندک در حوزه فناوری اطالعات و فقدان نرم افزار يکپارچه بيمه ای، بيمه

 مالی جهت انجام کليه امور بيمه ای

 ی در سطح جامعهعدم فرهنگ سازی و اطالع رسانی مناسب در خصوص مباحث بيمه ا 

  ايفای همزمان دو نقش نظارتی و بيمه گری اتکايی توسط بيمه مرکزی 

 رت افزايش تقلب در صنعت بيمه خصوصاً در رشته های بيمه ای ثالث و بدنه اتومبيل و عدم وجود نظا

 کافی در اين خصوص

  ای جهانعدم برگزاری کالسها و دوره های آموزشی تخصصی با بهره گيری از دانش روز بيمه 

 کمبود نيروهای متخصص و آموزش ديده در صنعت بيمه 

  يمه بتجميع ريسک در داخل کشور بدليل شرايط تحريم و عدم امکان برقراری ارتباط موثر با بازارهای

 اتکايی خارجی

 تکايی سرمايه اندک شرکتهای بيمه و بيمه اتکايی داخلی در مقايسه با سرمايه شرکتهای بيمه و بيمه ا

 خارجی

 ت عدم توسعه صنعت بيمه و بيمه اتکايی در استفاده از خدمات الکترونيکی در قياس با ساير موسسا

 خدماتی از قبيل بانکها و موسسات مالی

 عدم  تداوم ضريب خسارت باال در برخی از رشته های بيمه ای از قبيل رشته بيمه شخص ثالث و درمان و

 اين قبيل رشته ها اتخاذ راهکار مناسب در جهت کاهش ضريب خسارت

 سهم زياد تصدی گری بخش دولتی در صنعت بيمه کشور 

 عدم رتبه بندی شرکتهای اتکايی توسط شرکتهای معتبر رتبه بندی جهان 

 و رشد با توجه به مشکالت ذکر شده در باال بنظر می رسد با تحقق موارد ذيل صنعت بيمه کشور در مسير توسعه

 قرار گيرد: 

 ی و اطالع رسانی عمومی و تخصصی در خصوص مباحث و محصوالت بيمه ای در گسترش فرهنگ بيمه ا

 جهت افزايش ضريب نفوذ بيمه در کشور
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 کاهش تصدی گری دولت در بازار بيمه و بيمه اتکايی 

  ه بتقويت و گسترش نقش نظارتی بيمه مرکزی بر عملکرد شرکتهای بيمه در حوزه صدور و خدمات رسانی

 ين رفتن فضای رقابتی و کاهش تقلب در صنعت بيمهمشتريان به منظور از ب

  بروز رسانی منظم و ارزيابی جامع از ريسکها و پروژهای ملی در جهت کاهش و مديريت ريسک آنها 

 ی تقويت شرکتهای بيمه اتکايی موجود و عدم اعطای مجوز قبولی اتکايی بدون کارشناسی، به شرکتها

 بيمه مستقيم 

 ت سهامداران خارجی در شرکتهای بيمه و بيمه اتکايیفراهم آوردن زمينه مشارک 

  بزرگ بيمه اتکايی استفاده از منابع مالی موجود در حساب اتکايی ويژه تحريم در تاسيس شرکت 

 دات ايجاد و گسترش ارتباطات موثر با شرکتهای بيمه اتکايی منطقه و بين الملل در جهت انجام مراو

م وگيری از تجميع ريسک در داخل کشور و ارزآوری بواسطه انجاقبولی و واگذاری اتکايی بمنظور جل

 قبولی اتکايی از خارج از کشور

 الی مايی و افزايش سرمايه گذاری در حوزه فناوری اطالعات و توسعه نرم افزار يکپارچه بيمه ای، بيمه اتک

 جهت انجام کليه امور بيمه ای

 و بيمه اتکايی و برگزاری دوره های آموزشی تربيت نيروی انسانی متخصص و کارآمد در صنعت بيمه 

 تخصصی با بهره گيری از دانش روز بيمه ای جهان

 یامهيتنوع و توسعه محصوالت ب شيافزا 

  کاهش سهم باالی پرتفوی رشته های بيمه ای زيان ده در پرتفوی کلی صنعت بيمه کشور 

 الهزار ميليارد ري 10ل به مبلغ افزايش سرمايه مورد نياز جهت تاسيس شرکتهای بيمه اتکايی حداق 

 فراهم نمودن شرايط الزم جهت رتبه بندی شرکتهای بيمه اتکايی داخلی، مطابق با معيارهای مورد 

 استفاده توسط موسسات رتبه بندی معتبر جهان

 یطيمح ستيتوجه به مسائل ز

 یکارهم د،ينما جاديا مهيب صنعت یبرا ینيسنگ یتواند خسارتها یم یعيطب یايحوادث و بال نکهيتوجه به ا با

 یتپرداخ یخسارتها زانيتواند م یاز وقوع خسارت م یريشگيو پ رساختهايز تيگران در جهت تقو مهيدولت و ب

 گران را کاهش دهد. مهيتوسط ب

 ظرفيت مجاز قبولی اتکائی

شرکت بيمه  2 شرکت بيمه مستقيم و 13شرکت فعال در صنعت بيمه کشور ، بيمه مرکزی ،  32در حال حاضر از 

اتکايی مجاز به انجام قبولی اتکائی هستند. بر اساس آخرين اطالعات موجود، ميزان ظرفيت قبولی اتکائی در هر 

ميليارد ريال است که شرکت بيمه اتکائی  73،429ريسک واحد در بين شرکتهای بيمه دولتی و خصوصی مجموعا 

 1درصد ظرفيت مجاز قبولی اتکايی را در اختيار دارد. 11/2ميليارد ريالی   548،1امين )سهامی عام( با ظرفيت 

 نمودار مربوط به ظرفيت مجاز قبولی اتکائی

                                                 
 می باشد. 1393ظرفیت قبولی بیمه مرکزی بر مبنای سالنامه آماری سال  1
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ای در بين شرکتهاز لحاظ ميزان ظرفيت قبولی اتکايی جايگاه بيمه اتکايی امين )سهامی عام( 

                                                                                                                                                                               1400مجاز به قبولی اتکايی در سال  

 )ارقام به ميليون ريال ( 

 

 ظرفيت مجاز قبولی اتکايی نام شرکت بيمه رتبه

 32،327،866 ايرانبيمه  اول

 6،839،686 بيمه آسيا ومد

 5،768،174 بيمه مرکزی سوم

 4،201،187 البرز مهيب چهارم

 4،189،092 ملت مهيب پنجم

 3،564،993 پاسارگاد مهيب ششم

 2،527،115 بيمه رازی هفتم

 2،403،579 بيمه پارسيان هشتم

 2،213،144 بيمه کوثر نهم

 1،909،259 بيمه کارآفرين دهم

 1،551،971 بيمه ما يازدهم

 1،547،596 بيمه اتکايی امين دوازدهم

 1،282،381 بيمه ايران معين سيزدهم

 1،204،672 بيمه سرمد چهاردهم

 1،169،405 بيمه اتکايی ايرانيان پانزدهم

 728،713 بيمه تجارت نو شانزدهم
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 اهم اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف شرکت 

 حوزه فنی و عمليات اتکائی:

 لکرد قبولی  و واگذاری اتکائی :عم
 

 حق بيمه –الف 
ر نظر ميليون ريال بوده است که با د 1،888،231مبلغ   31/06/1400حق بيمه کسب شده در سال مالی منتهی به 

گرفتن جنبه های فنی ارزيابی ريسک و تقاضای پوشش اتکايی شرکتهای واگذارنده ريسک، ميزان حق بيمه 

اين  % (رشد در برداشته است. متناسب با 72ميليون ريال)  793،502ل گذشته ، مبلغ نسبت به دوره مشابه سا

 ميليون ريال افزايش يافته است. 410،965 ميزان، ذخيره حق بيمه قبولی به ميزان

مه قرارداد عمدتًا مربوط به حق بيباشد که  یميليون ريال م 228،064مبلغی معادل دوره حق بيمه واگذاری در اين 

 درصد رشد داشته است.  14بوده است که نسبت به سال گذشته حدود  1399-1400اد خسارت سالماز

 

 نمودار مقايسه ای حق بيمه قبولی طی سه سال اخير
 ارقام به ميليون ريال()                                                                                                                                                                                         

 
 

جاز م تيظرف شيافزا سک،ير یشرکت در قبول یاستراتژ ليمدتًا به دلحق بيمه قبولی شرکت عداليل تغييرات: 

ش و خالص ارز هيماسر شيمازاد خسارت شرکت ، افزا یمندرج در قرارداد واگذار یحد قبول شي، افزا یقبول

 روند رو به رشدی داشته است .حاکم بر اقتصاد کشور  یتورم طيشرا لينامه ها به دل مهيب یهايدارائ
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 31/06/1400ترکيب پرتفوی حق بيمه در سال مالی منتهی به 
 رقام به ميليون ريالا                                                                                                                               

 

 رشته حق بيمه

 نفت و انرژی  806،020

 آتش سوزی  413،296

 مسئوليت  207،856

 مهندسی  169،432

 هواپيما  130،025

 باربری  101،479

 کشتی  46،322

 ساير رشته ها  13،801

 جمع  1،888،231 
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 کارمزد –ب 
 

بوده است  ميليون ريال 344،321، به ميزان  31/06/1400در سال مالی منتهی به کارمزد و کارمزد منافع پرداختی 

 رشد داشته است.  %56که در مقايسه با سال مالی قبل 

 نمودار مقايسه ای کارمزد پرداختی طی سه سال اخير
 (ون ريال)ارقام به ميلي                                                                                                         

 

 
 

بيمه  حقافزايش ميزان با توجه به متناسب بودن ميزان کارمزد پرداختی با حق بيمه قبولی ، داليل تغييرات: 

 قبولی موجب افزايش کارمزد پرداختی می گردد.

 خسارت -ج  

با  ميليون ريال بوده است که در مقايسه 606،091مبلغ  31/06/1400منتهی به  سال مالیخسارت پرداختی در 

 درصد افزايش داشته است.  34پرداختی سال گذشته به ميزان خسارت 

بوده  ميليون ريال 64،610همچنين خسارتهای دريافتی از بابت قراردادهای اتکائی واگذاری مجدد شرکت معادل 

 است.

 نمودار مقايسه ای خسارت پرداختی طی سه سال اخير
 ارقام به ميليون ريال()                                                                                                                                              
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 نمودار مقايسه ای نسبتهای خسارت طی سه سال اخير

 

 
 

 ليقبل عمدتاً بدل یدر سال مورد گزارش نسبت به سال مال یتخسارت پرداخ شيعلت افزاداليل تغييرات: 

 ليمربوط به س یاز خسارتها یپرداخت بخش ران،يا یاسالم یجمهور یرانيمربوط به کشت یپرداخت خسارتها

ش علی رغم افزاي معلم بوده است. مهيشرکت ب ینسب ی، خسارت شرکت نفت و گاز پارس و قراردادها1398سال 

درصد سال گذشته به  41سبت به سال گذشته ، نسبت خسارت در سال مالی مورد گزارش از خسارت پرداختی ن

 درصد کاهش يافته است. 32

 ذخيره خسارت معوق :

 تاکنون 1396مقايسه ذخيره خسارتهای معوق از سال 
 ارقام به ميليون ريال()                                                                                                                                                                                      
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ا توجه بتاکنون را نشان می دهد. الزم به توضيح است که  1396نمودار فوق ميزان ذخايرخسارتهای معوق از سال 

هی به در سال مالی منت ارات صنعت بيمه و به منظور برخورداری از پشتوانه ذخاير، خسارت معوقبه افزايش خس

% در حسابها منظور گرديده است. ذخيره خسارت معوق به مبلغ  IBNR 35 با در نظر گرفتن  31/06/1400

به  لاير ونيليم 1،868،743و  یاليخسارت معوق ر رهيذخ الير ونيليم 791،884ميليون ريال  شامل  2،660،627

 باشد. یم یخسارت معوق ارز رهيذخ بهمربوط  ليشرح ذ

 

 معادل ريالی نرخ تسعير مبلغ ارزی شرح

 ) ميليون ريال (
 387،687 190،000 2،040،458 معادل يورويی ذخيره خسارت معوق ارزی داخلی  

 402،840 159،000 2،533،586 ذخيره خسارت معوق دالری داخلی

 633،533 269،539 2،350،431 ويی ذخيره خسارت معوق ارزی خارجیمعادل يور

 444،683 229،903 1،934،220 ذخيره خسارت معوق دالری خارجی

 1،868،743 مجموع

 

نرخ  علی رغم روند صعودی رشد ميزان خسارت معوق که بدليل افزايش پرتفوی قبولی و افزايشداليل تغييرات: 

ه بانک گزارش بدليل اجرای بخشنامه بيمه مرکزی در خصوص استفاده از نرخ بخشنامارز بوده است، در سال مورد 

بل مرکزی برای خسارات ارزی داخلی ، معادل ريالی خسارت های ارزی داخلی در مقايسه با سال قبل کاهش قا

 گرديده است. 31/06/1400مالحظه ای داشته که منجر به آزاد سازی ذخاير در سال مالی منتهی به 

 

 ی واگذاری مجدد :ياخذ پوشش اتکا 
 

 به منظور اخذ پوشش های اتکايی مناسب برای 31/6/1400مين در سال مالی منتهی به شرکت بيمه اتکايی ا

ی راهبر ريسکهای مازاد بر نگهداری خود، اقدام به انعقاد قرارداد مازاد خسارت ريسک و خطرات فاجعه آميز با

  بيمه مرکزی ج.ا.ا نموده است.
 

 قبولی و واگذاری بيمه اتکايی امين طی سه سال اخيرعمليات مقايسه ی 
 

 رقام به ميليون ريال(ا)                                                                                                                                                                                             

   1398سال مالی  1399سال مالی  1400سال مالی 

 حق بيمه قبولی 813،272  1،094،729  1،888،231

 حق بيمه واگذاری (95،601)  (200،206) (228،068)

 کارمزد پرداختی (197،438) (221،057) (344،321)

 کارمزد دريافتی  1،079  489  43،560

 خسارت پرداختی (233،788) (450،648) (606،091)

 خسارت دريافتی  99،829  19،212 64،610

 قبولی و واگذاریمانده عمليات  381،387 519،242 921،817
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 مانده عمليات قبولی و واگذاری طی سه سال اخير

 ارقام به ميليون ريال ()                                                                                                                                                                                           

  
 

 حوزه مالی و سرمايه گذاری:

ر سابقه بود. بورس تهران در این سال روندی پای ویژه و کمبرای بورس اوراق بهادار تهران دوره 1399سال 

عودی را صمرداد ماه، شاخص کل روندی  19ای که از ابتدای سال تا نشیب را پشت سرگذاشت به گونهفراز و 

وارد گذاران تازههدر پیش گرفت و پس از آن روندی کاهنده را شاهد بود. ورود نقدینگی فزاینده توسط سرمای

 11در این سال حدود ای که به بازار سهام، نقش مهمی در رشد شاخص کل بورس تهران داشت به گونه

بین  حریم هایاوم تبا تدمیلیون کد معامالتی جدید برای عالقمندان ورود به بازار سهام صادر شد. پس از آن 

هزار تومان و  30ا مرز تتاثیر بالمانع این رویدادها بر افزایش نرخ ارز   والمللی و تشدید شیوع ویروس کرونا 

 1399ن سال ل نزولی شد و این روند تا پایاکوند قیمت سهام و شاخص آلود نقدینگی از بازار، رخروج هیجان

با رسید.  99تان واحد در زمس 1،307،707به  99واحد در تابستان  1،595،160 بطوریکه از نیز ادامه یافت.

ادشده را با ی، این متغیر مهم بازار سرمایه سال 1399وجود روند نوسانی شاخص کل بورس تهران در سال 

را با  1399ز سال درصدی به پایان رساند. دیگر متغیرهای بورس اوراق بهادار تهران نی 155ابل توجه رشد ق

درصدی از  179های رشد مناسبی به انتها رساندند. ارزش بازار سهام بورس تهران در این سال با رشدی نرخ

ا با رشد ر 1399ز سال هزار میلیارد ریال افزایش یافت. ارزش معامالت سهام نی 52،230به  18،732

الت اوراق بدهی معام .هزار میلیارد ریال رسید 24،491به  4،674درصدی به پایان رساند و از  424چشمگیر 

را به  1398درصدی سال  453های قابل معامله نیز رشد درصدی را تجربه کرد و صندوق 119نیز رشد 

 1399ال در سال هزار میلیارد ری 2،270د را به درصدی ارزش معامالت خو 559خوبی ادامه دادند و با رشد 

ا با رشد ر 1399درصدی را تجربه کرده بود نیز سال  311رساندند. بازار مشتقه که سال گذشته رشد 

 .درصدی به انتها رساند 878نظیر کم
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رز و ا ن نرخوجود شرایط نابسامان اقتصادی و وضعیت نامطلوب شاخص های مهم اقتصادی چون رشد روزافزو

ای ر بازارهبیت دتضعیف شدید پول ملی، نرخ باالی تورم داخلی،  افزایش نرخ سود بانکی، افزایش نسبی جذا

ه اوراق خ بهرموازی مسکن و طال،  اجرای شوک های قیمتی در قالب سیاست های پولی و ارزی،  افزایش نر

عتمادی ن بی اکار بورس و در پی آبدهی دولتی و تامین بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از ساز و 

. بشدت تضعیف و 1400و سرگردانی سرمایه گذاران و خروج نقدینگی از بازار سهام، عملکرد سهام را در سال

     ضررهای مالی هنگفتی  را متوجه سرمایه گذاران داخلی نموده است.
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 سرمايه گذاری های شرکت :
    

 را نشان می دهد: 31/06/1400 منتهی بهدر سال مالی شرکت  زير ترکيب سرمايه گذاری های جداول
 ارقام به ميليون ريال()                                                                                                                                                        

 خالص ارزش فروش بهای تمام شده خالص ارزش فروش بهای تمام شده

سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

       6,314,390  1,559,487      5,302,240   1,991,375سهام شرکت ها

          993,405     993,403         587,675      582,600واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک

       7,307,795  2,552,890      5,889,915   2,573,975جمع سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار:

       1,617,725  1,617,725      1,006,408   1,006,408واحد های صندوق های سرمایه گذاری مشترک

            31,310       31,310                -             -سایر اوراق بهادار

       1,649,035  1,649,035      1,006,408   1,006,408جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

       8,956,830  4,201,925     6,896,323 3,580,383جمع سرمايه گذاری های جاری در اوراق بهادار

1400/06/311399/06/31
شرح

 
 

 

1400/06/311399/06/31شرح

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

      2,000,320   3,996,922سپرده گذاری ریالی

      2,934,124   4,159,395سپرده گذاری ارزی

      4,934,444   8,156,317جمع سپرده گذاری کوتاه مدت بانکی
 

 

1400/06/311399/06/31شرح

      4,201,925   3,580,383سرمایه گذاری های جاری

      4,934,444   8,156,317سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

      9,136,369  11,736,700جمع
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نامه درصدی در بهای تمام شده سرمايه گذاری های شرکت عمدتًا از بابت افزايش نرخ ارز طبق بخش 28افزايش 

ی باشد. ريال م 159.000ريال به  110.000بانک مرکزی در خصوص تسعير سپرده های ارزی داخلی از مبلغ هر دالر 

ز اری با نظر شورای سرمايه گذاری شرکت که متشکل االزم بذکر است که تصميمات شرکت در حوزه سرمايه گذ

 فعاالن و متخصصان بازار سرمايه می باشد، صورت می پذيرد.

 درآمد سرمايه گذاری های شرکت: 
 ارقام به ميليون ريال( )                                                                                                                                                                          

از محل سایر منابعاز محل ذخایر فنیاز محل سایر منابعاز محل ذخایر فنی

          428,235          207,815          491,922         238,595سود سپرده های بانکی

            78,036            37,870          194,080           94,134سود سهام

          293,291          142,330          369,210         179,076سود سایر اوراق بهادار

          682,809          331,357          261,366         126,770سود )زیان( ناشی از فروش سرمایه گذاری ها

        1,482,371           719,372        1,316,578         638,575جمع

سال مالی منتهی به 1399/06/31سال مالی منتهی به 1400/06/31
شرح

 
 

 
ته درصد کاهش داش 11نسبت به سال قبل  31/06/1400به  سال مالی منتهیدرآمد سرمايه گذاری های شرکت در 

  که ناشی از کاهش سود حاصل از فروش سرمايه گذاری ها می باشد.

 وانگری مالی: ت

ای شورايعالی بيمه، توانگری مالی، توانايی مالی موسسه بيمه برای پوشش ريسکه 69طبق آئين نامه شماره 

گيرد  یممالی نسبتی است که مقدار توانگری مالی موسسه بيمه را اندازه  شده خود است و نسبت توانگری پذيرفته

 زامی به دست می آيد.و از تقسيم مبلغ سرمايه موجود بر مبلغ سرمايه ال

يمه و های ببندی شرکتاقدام به سطح 69نامه های بيمه و آئينبيمه مرکزی با عنايت به توانگری مالی شرکت

کائی يمه اتانتشار آنها نموده است. در اين راستا و بر اساس آخرين وضعيت توانگری مالی شرکتهای بيمه ، شرکت ب

 و طبق در راستای اجرای آيين نامه توانگری مالیلی را کسب کرده است. امين )سهامی عام( سطح يک توانگری ما

 ه عنوانبهای بيمه که توسط بيمه مرکزی تائيد و اطالع رسانی شده اعالم بيمه مرکزی، سطح توانگری مالی شرکت

 معيار اصلی انتخاب بيمه گر محسوب می گردد.
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     ام( طی پنج سال اخيرنسبت توانگری مالی شرکت بيمه اتکايی امين )سهامی ع

 
 

يران بيمه مرکزی جمهوری اسالمی ا 04/03/1398مورخ  27371/405/98داليل تغييرات: با توجه به نامه شماره 

 1400 ( و سال 31/06/1398) بر اساس صورت های مالی سال منتهی به  1399مبنی بر محاسبه توانگری مالی سال 

( موسسات بيمه بر اساس ضرايب ريسک جديد و  31/06/1399اس صورت های مالی سال منتهی به ) بر اس

ری همچنين افزايش ذخاير خسارت معوق بدليل افزايش قابل مالحظه نرخ ارز طی سال های گذشته، نسبت توانگ

اير معوق و مالی شرکت در دو سال مذکور کاهش چشمگيری داشته است. همچنين با توجه به آزاد سازی ذخ

 افزايش سرمايه موجود انتظار می روند نسبت توانگری در سال آينده با رشد همراه باشد. 

 : ماليات عملکرد

 شده است . هيو تسو یقطع 31/06/1398به  یمنته یسال مال انيعملکرد شرکت تا پا اتيمال (1

شمول شرکت فاقد درآمد م یونقان یها تي، با توجه به معاف 31/06/1399ه ب یمنته یبابت عملکرد سال مال (2

 است. دهيمحاسبه نگرد اتيبوده و مال اتيمال

 : تأمين اجتماعی

شرکت بيمه اتکايی امين فاقد هرگونه بدهی به سازمان تأمين اجتماعی بوده و دفاتر اين شرکت برای سال مالی 

 می باشد. توسط حسابرسان محترم سازمان تأمين اجتماعی در دست رسيدگی 31/06/1398منتهی به 
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 دارايی های ثابت:

 به شرح جدول ذيل می باشد. 31/06/1400ليست دارايی های ثابت شرکت در تاريخ 

شرح دارايی
 بهای تمام شده 

)ميليون ريال(

 استهالک انباشته 

)ميليون ريال(

 ارزش دفتری 

)ميليون ريال(
 متراژموقعيت مکانیوضعيت مالکيتنوع کاربری

تشريح 

وضعيت وثيقه

تشريح پرونده های 

حقوقی

--      1,352کیش - خیابان سنائی - بلوار اندیشه6 دانگ - منگوله داراداری         38,651                  -           38,651زمین ساختمان اداری کیش

--        500کیش - شهرک صدف6 دانگ - منگوله دارمسکونی           9,715                  -             9,715زمین مهمانسرای کیش

--        557تهران - بلوار آفریقا - قبادیان شرقی6 دانگ - منگوله داراداری         99,601                  -           99,601زمین ساختمان اداری تهران

--        840مازندران - شهرک خزرشهر جنوبی6 دانگ - تک برگیمسکونی         10,800                  -           10,800زمین ساختمان خزرشهر

-         469تهران - چهارراه جهان کودک6 دانگ - تک برگیاداری       160,009                  -         160,009زمین ساختمان جهان کودک

-        500تهران - چهارراه جهان کودک6 دانگ - تک برگیپارکینگ         96,010                  -           96,010پارکینگ جهان کودک

--      1,340کیش - خیابان سنائی - بلوار اندیشه6 دانگ - منگوله داراداری           5,807              (8,445)           14,252ساختمان اداری کیش

--        438کیش - شهرک صدف6 دانگ - منگوله دارمسکونی           1,080              (1,577)             2,657ساختمان مهمانسرای کیش

--        838تهران - بلوار آفریقا - قبادیان شرقی6 دانگ - منگوله داراداری           3,591              (4,679)             8,270ساختمان اداری تهران

--         496مازندران - شهرک خزرشهر جنوبی6 دانگ - تک برگیمسکونی           6,048              (1,152)             7,200ساختمان خزرشهر

-      2,655تهران - چهارراه جهان کودک6 دانگ - تک برگیاداری         21,407              (4,594)           26,001ساختمان جهان کودک

سند به نام شرکت بوده ولی 

ده  ملک بطور کامل تخلیه نگردی

و موضوع در مراجع قضایی در 

دست پیگیری می باشد.

زمين؛

ساختمان؛

سند به نام شرکت بوده ولی 

ده  ملک بطور کامل تخلیه نگردی

و موضوع در مراجع قضایی در 

دست پیگیری می باشد.
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 در خصوص ملک واقع در چهارراه جهان کودک :

ساس امناقصه بر  کيو ساختمان در چهار راه جهان کودک( در  ني)زم یدو پالک ثبت 21/01/1396 خيشرکت در تار

رکت آن به نام ش تيو سند مالک یداريخر الير ارديليم 282به مبلغ  رانيا مهياز شرکت ب یقرارداد رسم کي

ه تا توسع مهيفروشنده و شرکت ب نيب ما یف یملک مزبور، قرارداد اجاره ا دياست. در زمان خر دهيمنتقل گرد

ثمن  از الير ارديليم 141نامه پرداخت مبلغ  عهيبوده است ضمن آنکه طبق مبا انيدر جر 1396آبان  30 خيتار

ره از . شرکت پس از اتمام قرارداد اجارفتيصورت خواهد پذ داريملک توسط خر ليو تحو هيمعامله در زمان تخل

 یسمبرخالف اظهار ر ديآن مشخص گرد ینموده که در پ هيو امالک درخواست تخل ادثبت اسن یاداره اجرا قيطر

اشد، ب ینم یتوسعه اعالم نموده ملک مذکور تحت اجاره کس مهيب نکهيبر ا یتهران مبن 518در دفترخانه شماره 

 خيمه تارنا اجارهمدت  انياجاره داده است. پا یگريرا به شرکت د نگياز ساختمان و محوطه پارک یادعا نمود بخش

 توسعه، ملک از تصرف مهيتصرف طبقه اول ساختمان توسط مستاجر شرکت ب ليبوده است لذا بدل 25/08/1398

 رز شدنباشد و پس از مح یساختمان ساکن نم نيتوسعه اعالم نمود که در ا مهيتوسعه خارج و در دادگاه ب مهيب

 ارياخت و در هيثبت، طبقه دوم ساختمان تخل یاداره اجرا یتوسعه در طبقه دوم ساختمان برا مهيوجود کارکنان ب

ه س مصوبباشد که بر اسا یم رانيا مهيب اريشرکت قرار گرفت. طبقه سوم و چهارم و پنجم ملک مذکور در اخت نيا

تتمه  شرکت واگذار تا نسبت به پرداخت نيو به ا هيدر اسرع وقت تخل ستيبايم رانيا مهيمحترم ب رهيمد اتيه

حکم با شماره دادنامه  یط نگيپارک هياقدام گردد. موضوع تخل رانيا مهيحساب به شرکت ب

 نيبه نفع ا حل اختالف شهر تهران یمجتمع شماره سه شورا 108ه شعب 17/06/1400 مورخ 140091390007217015

حل  یدر شورا هيبه درخواست تخل یدگيدر مورد ساختمان مجاور، رس کنيول دهيگرد یشرکت صادر و قطع

 قرار دارد.  یدگيرس انياختالف در جر
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 نسبت های عملياتی و مالی

 ی و مالی سه سال اخير به شرح جدول زير می باشد: برخی از مهم ترين نسبت های عمليات

 

1400/06/311399/06/311398/06/31نسبت های عملياتی و مالی با اهميت موسسه بيمهرديف

1
سهم نگهداری مؤسسه بيمه )نسبت حق بيمه صادره پس از کسر 

مجموع حق بيمه واگذاری اجباری و اختياری به کل حق بيمه صادره(
88%82%88%

%8%7%5نسبت هزينه های عمومی و اداری به حق بيمه قبولی2

%29%41%32نسبت خسارت )خسارت پرداختی به حق بيمه قبولی (3

4

ضريب ترکيبی) ضريب خسارت و نسبت مجموعه هزينه های اداری 

وعمومی و هزينه های کارمزد ، هزينه صدور و کارمزد مشارکت در 

منافع پرداختی به حق بيمه صادره(

50%188%180%

%12%18%12نسبت واگذاری )حق بيمه واگذاری به حق بيمه قبولی(5

6

ضريب خسارت )خسارت پرداختی سهم کل + خسارت معوق پايان دوره 

- خسارت معوق ابتدای دوره ( / ) حق بيمه قبولی + ذخيره حق بيمه 

ابتدای دوره - ذخيره حق بيمه پايان دوره (

27%160%148%

%78%82%83نسبت کل سرمايه گذاری ها به کل دارايی ها7

8
بازده سرمايه گذاريها ) نسبت درآمد سرمايه گذاريها به متوسط بهای 

تمام شده ابتدا و انتهای دوره سرمايه گذاری ها(
19%29%15%

9
نسبت مجموع مطالبات از بيمه گذاران ، نمايندگان و بيمه گران اتکايی 

به مجموع دارايی ها
3%4%4%

%80%83%84نسبت دارايی های نقد به کل دارايی ها10

%33%46%39نسبت کل بدهی ها به کل دارايی ها11
 

 

 داليل تغييرات: 

ش قابل مالحظه حق بيمه قبولی و عدم تغيير قابل مالحظه در ميزان خسارت بدليل افزاي -نسبت خسارت  (1

 های پرداختی ، نسبت خسارت در مقايسه با سال قبل کاهش يافته است.

رخ بخشنامه ی بخشنامه بيمه مرکزی در خصوص استفاده از نبدليل اجرا -و ضريب ترکيبی ضريب خسارت (2

 بانک مرکزی برای خسارات ارزی داخلی ، معادل ريالی خسارت های ارزی داخلی در مقايسه با سال قبل

هش و کا 31/06/1400منتهی به  کاهش قابل مالحظه ای داشته که منجر به آزاد سازی ذخاير در سال مالی

 بی نسبت به سال قبل گرديده است.ضريب خسارت و ضريب ترکي

جاری  کاهش بازده سرمايه گذاری از بابت کاهش سود حاصل از فروش سهام در سال –بازده سرمايه گذاری ها  (3

 با توجه به شرايط حاکم بر بازار سرمايه می باشد.
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 مالی عملکرد و وضعيت

 اشد:با سال مالی قبل به شرح جدول زير می خالصه عملکرد  و وضعيت مالی در سال مورد گزارش و مقايسه آن ب

 ريال( ونيليمبالغ به م)                                                                                                                              

عنوان
سال مالی منتهی به 

1400/06/31

سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31

2,166,9931,533,450612,522درآمدهای بيمه ای

(1,118,447)(1,466,850)(856,594)هزينه های بيمه ای

(505,925)1,310,39966,600سود )زيان( ناخالص فعاليت های بيمه ای

(63,487)(78,132)(87,675)هزينه های اداری و عمومی

2,628,7761,896,8951,506,162ساير درآمدها و هزينه های عملياتی

3,851,5001,885,363936,750سود )زيان( عملياتی

39,91395,06921,109ساير درآمدهای و هزينه های غيرعملياتی

3,891,4131,980,432957,859سود )زيان( قبل از ماليات

3,510,3011,980,432910,390سود )زيان( خالص

عملکرد 

 
                                                                                                            

 ريال( ونيلي)مبالغ به م     

1400/06/311399/06/311398/06/31عنوان

11,736,7009,136,3695,932,520جمع سرمايه گذاری ها

3,104,5572,958,6523,406,078جمع ذخاير فنی

3,900,0003,900,0003,000,000سرمايه پرداخت شده

14,097,28311,198,3567,312,469جمع دارايی ها

5,486,5215,098,3743,057,919جمع بدهی ها

8,610,7626,099,9824,254,550جمع حقوق مالکانه

خالصه وضعيت مالی

 
 بهدرصدی سود عملياتی شرکت در سال مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتًا مربوط  104افزايش 

 موارد ذيل می باشد:

 یاتژاستر ليعمدتًا به دل ال،ير ونيليم 793.502درصد معادل  72 زانيبه مافزايش حق بيمه قبولی شرکت   (1

اد ماز یمندرج در قرارداد واگذار یحد قبول شي، افزا یمجاز قبول تيظرف شيافزا سک،ير یشرکت در قبول

 دقتصااحاکم بر  یتورم طيشرا لينامه ها به دل مهيب یهايو خالص ارزش دارائ هيسرما شيخسارت شرکت ، افزا

 باشد. یکشور م

 د شدن ذخاير خسارت معوق می باشد.کاهش ضريب خسارت به دليل آزا (2

 ه بانکافزايش سود حاصل از تسعير دارايی ها و بدهی های ارزی عملياتی بابت افزايش نرخ ارز طبق بخشنام (3

 نسبت به سال مالی قبل می باشد. 20/07/1400مورخ  206082/00مرکزی به شماره 
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شرح
 سال مالی منتهی 

به 1400/06/31

 سال مالی منتهی 

به 1399/06/31

 اثر سود 

)زيان(

 درصد افزايش 

)کاهش(
سود حاصل از تسعیر دارایی ها و 

بدهی های ارزی عملیاتی
1,312,508       417,483          895,025    214%

%72    793,502        1,094,729       1,888,231حق بیمه قبولی

%75-  1,222,884       (1,625,459)        (402,575)خسارت و مزایای پرداختی

1,966,137        1,885,363        3,851,500سود )زيان( عملياتی  104%
 

 :و آموزش  های توسعه منابع انسانیفعاليت

 ی آموزشی تخصصی جهت کارکنانهابرگزاری دوره
 حضور کارشناسان فنی در دوره های آموزشی برگزارشده توسط پژوهشکده بيمه (1

 حضور کارشناسان مالی در دوره های آموزشی برگزارشده توسط پژوهشکده بيمه و کالس های آموزشی تخصصی (2

 ترکيب کارکنان برحسب ميزان تحصيالت و جنسيت 

 

نفر  6اد که از اين تعدنفر بوده است  19تعداد  31/06/1400ن سال مالی منتهی به پاياسرمايه انسانی شرکت در 

ت پرسنل رسمی و مابقی قراردادی می باشند. در پايان سال با پرسنل قراردادی تسويه حساب گرديده و شرک

ه بصيالت حترکيب پرسنل به لحاظ سطح ت .هيچگونه بدهی از بابت سنوات خدمت به پرسنل قراردادی خود ندارد

 :شرح جدول ذيل می باشد 

 

 درصد جمع جنسيت ميزان تحصيالت

 مرد زن

 %57 11 5 6 فوق ليسانس و باالتر

 %21 4 1 3 ليسانس

 %11 2 2 0 ديپلم 

 %11 2 2 0 زير ديپلم 

 %100 19 10 9 جمع
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 فعاليتهای فناوری اطالعات

 در دوره مالی مورد گزارش فعاليتهای صورت پذيرفته در حوزه فناوری اطالعات به شرح ذيل می باشد:

 توسعه و ارتقاء نرم افزار مديريت بيمه های اتکايی (1

 ايجاد سامانه جهت سهولت امور مربوط به سهامداران در صدور برگه حق تقدم (2

 جاد زمينه الزم جهت برقراری مجامع و جلسات بصورت مجازیاي (3

 شبکه یساختهاريتوسعه زتجهيز و بروزرسانی سامانه های نگهداری اطالعات و  (4

 سطح شبکه  یسهايسرو ارتقاء  سيستم های سخت افزاری و باال بردن سطح امنيت  (5

  آثار ناشی از شيوع ويروس کرونا بر برنامه های شرکت

 ميستقکه به طور م يیباشد و در رشته ها یم يیاتکا مهيرکت بشرکت که بصورت ش نيا تيفعال تيبا توجه به ماه

ه ابل مالحضق رياثندارد. تاکنون ت تيدرمان( فعال مهيباشند )از جمله ب یکرونا در ارتباط م روسيبا اثرات ابتال به و

 شرکت رخ نداده است. نيا یا مهيب اتيبه عمل یا
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ی آتی ناشی از شيوع ويروس کرونا، پايش سالمت برنامه های شرکت در خصوص مديريت و کنترل خسارت ها

ل ها ورالعمکارکنان با انجام تست کرونا، توزيع اقالم بهداشتی ، رعايت فاصله گذاری اجتماعی و رعايت کامل دست

 و مقررات ابالغی از سوی ستاد عالی مبارزه با ويروس کرونا می باشد.

 برنامه های شرکت برای سال مالی آتی :

 رش ارتباط و همکاری مناسب با بيمه گران معتبر خارجیحفظ و گست (1

 پيش بينی افزايش سود فنی و مالی شرکت (2

 وگسترش همکاری با بيمه مرکزی ج. ا.  ايران و شرکتهای بيمه داخلی  در زمينه های فنی، تخصصی  (3

 آموزشی

تقاء به منظور ار اعزام کارشناسان به دوره های آموزشی خارجی و استفاده از دوره های آموزشی داخلی (4

 دانش و بهره گيری از دانش حرفه ای روز صنعت بيمه در دنيا .

ينه آوردن زم تخصصی اتکائی به منظور بازاريابی از شرکتهای بازار هدف و بوجود برگزاری سمينارهای (5

 های بيشتر با ديگر شرکتهای بيمه مستقيم. همکاری

عرفی مهت شناخت هر چه بيشتر بازار بيمه اتکايی و حضور در سمينارها و کنفرانسهای بين المللی در ج (6

 شرکت

يت ( در راستای افزايش شفافIFRSبراساس استانداردهای بين المللی گزارشگری ) مالی های تهيه صورت (7

 اطالعاتی

 افزايش سرمايه شرکت با توجه به تورم پيش رو به منظور افزايش توانمندی های شرکت در جهت حفظ (8

 ر اتکايی داخلی و خارجیجايگاه خود در بازا

 تحصيل مناسب ترين پوشش های اتکايی در دستری برای ارتقای ظرفيت ريسک پذيری شرکت (9

 بهينه سازی پرتفوی شرکت و دستيابی به سود حداکثری از محل سرمايه گذاری های شرکت (10

 ارتقاء سطح بهره گيری از تکنولوژی اطالعات در فرآيندهای عملياتی و ارائه خدمات (11

 قدردانی: 

يريت ، اعضای محترم کميته های حسابرسی و مدپر تالش  ، همکاران محترم شرکت در پايان از زحمات مديرعامل

کزی ريسک، اعضای محترم شورای سرمايه گذاری ، شرکت های بيمه ای که با شرکت همکاری داشته اند، بيمه مر

 می گردد. و سازمان بورس و اوراق بهادار صميمانه تشکر و قدردانی 

 فرصتها و چالشها :

 فرصتهای پيش روی شرکت 

 شورکسال فعاليت در قبولی و واگذاری از داخل و خارج از  18اولين شرکت بيمه اتکايی کشور با سابقه  (1

 برخورداری از نيروی انسانی متخصص و جوان  (2

 ارتباط مستمر با بروکرها و شرکتهای بيمه خارجی (3

 بيمه ای و غير بيمه ایبرخورداری از سهامداران بزرگ  (4

 مورد اعتماد بودن نزد شرکتهای بيمه ای کشور در ارائه خدمات (5

 ذخاير فنی قابل اتکاء (6
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 سطح  باالی نقدينگی منابع مالی  (7

 ناخذ رتبه توانگری مالی فراتر از سطح عالی با استناد به گزارش بيمه مرکزی جمهوری اسالمی ايرا (8

 ای اتکايی خارجی در سهام شرکتامکان سهيم نمودن بيمه گران و بروکره (9

 توانمندی بيشتر شرکت در دوران تحريم (10

توسط  وجود دفتر مرکزی شرکت در جزيره کيش با توجه به مزيتهای مناطق آزاد و عدم نياز به اخذ رواديد (11

 اتباع خارجی و تسهيل در رفت و آمد آنها

 چالشهای موجود در شرکت 

 کمبود ميزان سرمايه پرداخت شده (1

 رتبه بندی بين المللی در شرکت  عدم اخذ (2

 دالنهانجام مراودات بانکی بين المللی بدليل بسته بودن سوئيفت ناشی از تحريم های ناعا عدم توانايی (3

ر عدم وجود دفتر ارتباطی يا شعبه در خارج از کشور جهت تسهيل در برقراری ارتباطات موثر خارجی د (4

 زمينه قبولی و واگذاری

 :برای تقسيم سودپيشنهاد هيأت مديره 

 31/06/1400تصويب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به  (1

 140 ميليون ريال از سود خالص دوره به حساب اندوخته قانونی به موجب مفاد ماده 83.112تخصيص مبلغ  (2

 3و 2د ميليون ريال به حساب اندوخته سرمايه ای به استناد موا 526.545 اصالحيه قانون تجارت  و مبلغ

 مصوب شورای عالی بيمه 61آئين نامه شماره 

ی مميليون ريال  3.166.217 مبلغ 31/06/1400ميزان سود قابل تقسيم شرکت برای سال مالی منتهی به  (3

 باشد .

 ميليون ريال  2.632.726 پيشنهاد تقسيم سود نقدی به مبلغ (4

 تصويب پاداش هيأت مديره  (5

 31/06/1401ره برای سال مالی منتهی به تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيأت مدي (6

 31/06/1401انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به  (7

 تعيين روزنامه  جهت درج اطالعيه های شرکت (8

 :اطالعات تماس با شرکت
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