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 نگاهی به صنعت بیمه در ایران

 تعاریف بیمه ای

 از تعاریف بیمه ای پرکاربرد در صنعت بیمه مورد بررسی قرار می گیرد.در ابتدا برخی 

عهد است و متعهد : در قرارداد بیمه رابطه حقوقی که بین بیمه گذار و بیمه گر بوجود میاید منشا تقرارداد بیمه

می  قکه بیمه گر است تعهد می کند که تحت شرایط معینی در صورت بروز حادثه که به تعهد بیمه گر تحق

 بخشد از بیمه شده رفع زیان کند. 

داخت وجه شخصی حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد بر جبران خسارت و یا پر بیمه گر:

 معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد.

ن، ق بیمه جاشخص حقیقی یا حقوقی که طرف تعهد بیمه گر است و شخصی است که با پرداخت ح بیمه گذار:

 مال و مسئولیت خود و یا دیگری را برای مدت مشخص و معینی تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

و ایجاد خسارت  وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد تا در مقابل، بیمه گر در صورت وقوع حادثه حق بیمه:

دازد. حق بیمه را بهای قرارداد یا اشخاص ثالث بپر زیان وارده رو جبران کند و یا مبلغی به بیمه گذار و یا ذینفع از

 خطر می نامند و مبلغ آن بستگی به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد. 

ی مورد قرارداد واگذاری یا عملی است که به موجب آن شرکت بیمه درصد یا قسمتی از خطرها بیمه اتکايي:

 رکت بیمه اتکایی بیمه می کند. تعهد خود را بر اساس یک قرارداد اتکایی نزد یک یا چند ش

که در قبال  بیمه اتکایی عملی است که به موجب آن بیمه گر شخص دیگری را )اتکاگر( برای تقبل تعهدهای مالی

اگر( یک طرف )اتک بیمه گذاران خود دارد شریک و سهیم می کند یا به عبارت دیگر با انعقاد قرارداد بیمه اتکایی،

ر که ناشی از عهد جبران و استرداد تمام یا قسمتی از پرداخت های مورد تعهد بیمه گدر ازای دریافت مبلغی مت

 قرادادهای بیمه حاضر یا آتی او باشد، می گردد.

ر مقدار : از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت هر کشور به دست می آید و بیانگحق بیمه سرانه

نه در ایران در نمودار زیر مقایسه حق بیمه سرا رداخت کرده است.حق بیمه ای است که به طور متوسط هر نفر پ

حالیکه این  دالر است در 110حق بیمه سرانه در ایران تقریبا  2016. در سال به دالر آورده شده استو جهان 

 دالر به ازای هر نفر می باشد. 640رقم برای جهان 
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 1391 1392 1393 1394 1395 

 %22.6 %9.5 %28.7 %23.2 %52.8 کشور نرخ رشد حق بیمه صادره

 %2.93 %3.30- %3.50 %0.24- %0.85 نرخ رشد حق بیمه صادره جهان

 112 96 96 84 141 حق بیمه سرانه کشور )دالر(

 638.3 627.2 658.7 644.8 655.7 حق بیمه سرانه در جهان )دالر(

 

 
 

 توسط موسسات بیمه صادر شده اند. : مبالغ بیمه نامه هایی که طی دوره گزارشحق بیمه صادره

خسارت هایی که طی دوره مورد بررسی توسط شرکتهای بیمه پرداخت شده است خسارت  خسارت پرداختي:

 پرداختی نامیده می شود

 : برای محاسبه اینکه چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمهضريب خسارت

 ده است.داخت خواهد شد. در واقع نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شگذاران پرداخت شده است یا پر

درصد  22هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل  280حق بیمه صادره بازار بیمه  1395در سال 

 25ال قبل که در مقایسه با س بودههزار میلیارد ریال  183خسارت پرداختی بازار بیمه نیز . رشد داشته است
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واحد افزایش  0.2درصد است که نسبت به سال گذشته  83ضریب خسارت بازار بیمه  درصد افزایش داشته است.

 .داشته است

 اجتماعی و بیمه ای  شاخص های اقتصادی،

ه شرح بروند برخی از شاخص های اقتصادی کشور و حق بیمه صادر شده در صنعت بیمه و حق بیمه سرانه 
 .شدجدول زیر می با

 
 

1391 1392 1393 1394 1395 

 %12.5 %1.6- %3 %1.9- %6.8- رشد اقتصادی)درصد(

 %9 %11.9 %15.6 %34.7 %30.5 تورم )درصد(

 79.9 78.8 77.9 76.9 76 جمعیت)میلیون نفر(

 159.2 141.3 138.8 121.4 93.3 درآمد سرانه)میلیون ریال(

 75.6 75.4 75.1 73.2 امید به زندگی)سال(
 

 280,176 228,439 208,631 162,056 131,567 حق بیمه صادره صنعت بیمه)میلیارد ریال(

 %22.6 %9.5 %28.7 %23.2 %52.8 نرخ رشد حق بیمه صادره )درصد(

 3.5 2.9 2.7 2.1 1.7 حق بیمه سرانه )میلیون ریال(

 112 96 96 84 141 حق بیمه سرانه )دالر(

 

 ایران بیمه بازار

سیان، توسعه، یا، البرز، دانا، معلم، پارشرکت بیمه غیردولتی، آس 23ی ایران و تشرکت بیمه دول 1395 الدر س

د، تجارت نو، حکمت ینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمسکارآفرین،  رازی،

طمینان متحد اعین، متقابل کیش، متقابل شرکت بیمه حافظ، امید، ایران م 6در سرزمین اصلی و صبا و خاورمیانه

ایی امین و آزاد و ویژه اقتصادی مشغول انجام فعالیت بوده اند. دو شرکت بیمه اتک قشم و آسماری در مناطق

شرکت  32تعداد  1395ال نمایند. بدین ترتیب تا پایان س فعالیت می اتکایی ایرانیان نیز در زمینه عملیات اتکایی

ه ور پرواناریخ صدشرکتهای بیمه، نوع مالکیت، حوزه فعالیت، ت یت می نمایند. در جدول زیر نامور فعالبیمه در کش

رکت بیمه شپروانه فعالیت  1393در بهمن ماه همچنین  .شده است های فعالیت آنها ذکر فعالیت هر یک و رشته

بیل( ابطال نده و بدنه اتومشخص ثالث، حوادث ران) های بیمه خودرو های زندگی و رشته توسعه در انواع بیمه

رکزی طی سال پروانه فعالیت خود را از بیمه منیز  تجارت نو، حکمت صبا و خاورمیانه شده است. سه شرکت بیمه

 .اخذ نموده اند1395
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 سهم بخش دولتی و غیر دولتی در حق بیمه های صادر شده

خسارت  درصد از 43.7یمه و پرداخت درصد حق ب 38شرکت بیمه ایران )دولتی( در مجموع صدور  1395در سال 

های بازار بیمه  درصد از حق بیمه بیمه 62های بازار را به خود اختصاص داده است. شرکتهای بیمه غیر دولتی نیز 

 درصد از مبالغ خسارات را به زیاندیدگان پرداخت کرده اند. 56.3را صادر و 

ر حال ای صادره در کل کشور آورده شده است. ددر نمودار زیر سهم بخش دولتی و غیردولتی در حق بیمه ه

 حاضر بخش دولتی فقط شامل بیمه ایران می باشد.

 
 

 سهم بخش دولتی و غیر دولتی در خسارت های پرداخت شده

 1395تا  1386در نمودار زیر روند سهم بخش دولتی و غیردولتی از خسارتهای پرداختی صنعت بیمه از سال 

 آورده شده است. 
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 سه تعداد بیمه نامه های صادر شده و خسارت های پرداخت شده درصنعت بیمهمقای

میلیون فقره  35میلیون فقره و تعداد خسارت های پرداختی  56تعداد بیمه نامه های صادر شده  1395در سال 

 بوده است.
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 حق بیمه های صادر شده و خسارتهای پرداخت شده به تفکیک شرکت های بیمه ای

ای هدرصد از خسارت  43.7درصد حق بیمه و پرداخت  38شرکت بیمه ایران در مجموع تولید  1395در سال 

ه را صادر و درصد از حق بیمه های بازار بیم 62بازار را به خود اختصاص داده است. شرکتهای بیمه غیردولتی 

 درصد از مبالغ خسارات را به زیاندیدگان پرداخت کرده اند.  56.3

رت های پرداختی درصد و تعداد خسا 14.2های صادر شده در بازار بیمه نسبت به سال قبل تقریبا تعداد بیمه نامه 

 درصد رشد یافته است. 38.8کشور 
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 ضریب خسارت شرکتهای بیمه ای و صنعت بیمهمقایسه 

شرکت بیمه  10درصد بوده است. ضریب خسارت  83.4ضریب خسارت صنعت بیمه در کشور  1395در سال 

د، ایران)با ( درص102.5درصد(، ملت)با  106.1درصد(، حافظ)با  124.4درصد(، ایران معین)با  127.7میهن) با 

درصد( و  84.5درصد(، سینا)با  84.6درصد(، نوین)با  85.4درصد(، کارآفرین)با  86.9درصد(، کوثر)با  87.1

 درصد( بیشتر از ضریب خسارت بازار بیمه بوده است. 83.6رازی)با 
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 عملکرد بیمه درمان و شخص ثالث و مازاد ثالث

ه رشته درصد( ب 39میلیارد ریال( بیشترین سهم )  هزار 280از مجموع کل حق بیمه تولیدی )  1395در سال 

 های حوادث راننده و بدنه بیمه شخص ثالث و مازاد تعلق دارد. حق بیمه این رشته به همراه بیمه

از  رصدد 52کیل می دهد. همچنین های تولیدی بازار بیمه را تش ل حق بیمهدرصد از ک48اتومبیل در مجموع 

 های اتومبیل است. ارتهای پرداختی بازار بیمه مربوط به بیمهکل خس

و 95/7ارت مربوط به دو رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و بیمه درمان )به ترتیب با ضریب خس بیشترین

از مجموع  درصد 35.7. اختصاص داده اند فوی بازار بیمه را به خوددرصد( بوده است که سهم عمده از پرت94/3

یمه درمان درصد از تعداد خسارتهای پرداختی به ب 93/6های صادره به رشته شخص ثالث و مازاد و  نامه بیمه

 .تعلق دارد
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 معرفی شرکت 

معرفي مختصر شرکت
وسرمد نمادبیمه سرمد شرکتنام 

1392 سال تاسیسشخص حقیقیمدهسهامدار ع
1392 سال بهره برداری1.500.000سرمایه )م ر (

1392 پذیرش بورس1.920.000ارزش بازار ) م ر (
اسفندماهسال مالی1حجم مبنا

1392معامله در بورسریال  1.342دی(26)قیمت تابلو
 

اداره  در 444067میلیارد ریال طی شماره  400یه با سرما 1392شهریور سال  18شرکت بیمه سرمد در تاریخ 

خود در  مجوز فعالیت 1392یرتجاری تهران به ثبت رسید و در تاریخ اول آبان ماه ثبت شرکتها و موسسات غ

ن یک شرکت تمامی رشته های بیمه ای را از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ و فعالیت خود را به عنوا

افته است. یمیلیارد ریال افزایش  1.500به  1396 سالافزایش سرمایه در  بامایه شرکت خصوصی آغاز نمود. سر

 شعبه در مراکز استان های کشور است. 16مرکز اصلی شرکت در شهر تهران می باشد. شرکت دارای 

 ترکیب سهامداران

 به شرح جدول زیر می باشد. بیمه سرمدترکیب سهامداران عمده شرکت 

 مالکیتدرصد  سهامداران

 19.98 شخص حقیقی

 17.6 موسسه همیاری غدیر

 15.83 شرکت آرمان اندیشان رستاک

 15 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

 13.97 گروه مالی سپهر صادرات

 5 شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان

 1.14 بانک صادرات ایران

 11.48 سایر سهامداران
 100 جمع
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 سرمایه شرکت
 ات سرمايه شرکتتغییر

 محل افزايش سرمايه سرمايه جديد )میلیون ريال( درصد افزايش سرمايه تاريخ افزايش سرمايه

 آورده نقدی سهامداران 400.000 - 18/06/1392

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران 1.000.000 150% 29/04/1395

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران 1.500.000 50% 17/10/1396

  صورت سود وزیانبررسی 

ی مالی در شرکتهای بیمه ای صورت سود و زیان تا حدی متفاوت از شرکتهای غیر بیمه ای می باشد. صورتها

بق نمونه های )فعالیتهای بیمه ای( و ط 28شرکتهای بیمه ای در حال حاضر بر اساس استاندارد حسابداری شماره 

بقات زیر درآمدهای موجود در یک شرکت بیمه را میتوان به ط ود.مصوب شورای عالی بیمه تهیه و ارائه می ش

 تقسیم کرد:

 درآمد حق بیمه مستقیم

 درآمد حق بیمه قبولی اتکایی

 درآمد کارمزد و کارمزد مشارکت در منافع

 درآمد خسارت سهم بیمه گران اتکایی

 درآمد سرمایه گذاری ها و سایر درآمدها و سایر درآمدها

 سایر درآمدها

به صورت  1396سال  نیمه ابتداییتا  1392در نیمه دوم سال شرکت د سود و زیان شرکت از ابتدای فعالیت رون

 زیر می باشد.

 صورت سود وزيان )میلیون ريال(

 1396ماهه6 1395 1394 1393 1392 شرح

 1,643,063 1,936,888 1,323,257 715,270 107,656 حق بیمه صادره

 (525,260) (314,557) (359,284) (265,611) (77,934) کاهش)افزایش( ذخایر حق بیمه

  1,117,802  1,622,331  963,972  449,659  29,722 درآمد حق بیمه

 (423,998) (480,670) (427,311) (301,306) (79,062) حق بیمه اتکایی واگذاری

  130,307  38,421  95,208  96,354  62,364 افزایش)کاهش( ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری

 (293,692) (442,249) (332,103) (204,952) (16,698) حق بیمه اتکائي واگذاری هزينه
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 1396ماهه6 1395 1394 1393 1392 ادامه صورت سود وزیان

  824,111  1,180,082  631,869  244,708  13,025 درآمد حق بیمه سهم نگهداری

 (591,694) (1,021,565) (455,428) (96,465) (71) خسارت پرداختی

 (10,951) (122,114) (95,995) (118,954) (269) ذخایر خسارتافزایش)کاهش( 

 (602,645) (1,143,679) (551,423) (215,419) (339) هزينه خسارت

  108,009  256,794  135,662  22,559  250 افتی از بیمه گران اتکاییخسارت دری

افزایش)کاهش(ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی 

 واگذاری

203  72,902  (7,173) (13,389) 10,914  

  118,923  243,404  128,489  95,461  453 خسارت سهم بیمه گران اتکايي

 (483,721) (900,275) (422,934) (119,958)  114 هزينه خسارت سهم نگهداری

 (86,540) (99,055) (61,708) (14,144) (24) هزینه کارمزد و کارمزد منافع

  97,381  102,043  106,190  80,345  21,118 ع اتکاییدرآمد کارمزد و کارمزد مناف

  10,841  2,988  44,482  66,200  21,094 درآمد کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

 (37,365) (41,344) (25,738) (3,513) (858) فزایش( سایر ذخایر فنیکاهش)ا

 (15,027) (12,831) (5,628) (2,996) (99) هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی

 (21,673) (21,282) (15,816) (6,754)  0 هزینه عوارض شخص ثالث
  143  18,707  7,438 (11,095) (257) سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای

 (73,922) (56,751) (39,744) (24,358) (1,214) اير هزينه های بیمه ایخالص س

  61,644  128,587  61,813  3,130  0 درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

  338,952  354,632  275,485  169,721  33,019 سود ناخالص فعالیت بیمه ای

  72,880  124,345  136,143  78,333  99,403 درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

 (260,564) (286,288) (220,184) (137,597) (46,373) هزینه های اداری عمومی

  151,268  192,688  191,445  110,458  86,049 سود عملیاتي

 (714) (3,203) (3,113) (3,113) (1,038) هزینه های مالی

 (4,569)  1,312  1,320 (2,142)  472 سایر درآمد و هزینه های غیر بیمه ای

  145,985  190,798  189,651  105,202  85,483 سود قبل از مالیات

 (4,817)  0  0 (9,473)  0 مالیات

  141,168  190,798  189,651  95,730  85,483 سود خالص 

  141  191  190  239  214 سود هر سهم
  1,000,000  1,000,000  1,000,000  400,000  400,000 سرمايه
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 حق بیمه صادره

ی شامل بیمه شرکت بیمه سرمد در انواع رشته های بیمه ای زندگی و غیرزندگی فعالیت دارد. بیمه های غیرزندگ

ی، نفت و شخص ثالث، مازاد ثالث، حوادث سرنشین، باربری، آتش سوزی، بدنه اتومبیل، حوادث، درمان، مهندس

ه مبلغ مه صادر شده در صنعت بیمه بحق بی 1395یما می شوند. در سال گاز و پتروشیمی،پول، کشتی و هواپ

نیمه  درصدی داشته است. شرکت بیمه سرمد نیز که در 23رشد  1394هزار میلیارد ریال نسبت به سال  280

ال حق بیمه میلیارد ری 1.936درصدی  46فعالیت خود را آغاز کرده است در این سال با افزایش  1392دوم سال 

 درصد رسانده است. 0.7در کرده است و سهم خود را از بازار به صا

 
 1391 1392 1393 1394 1395 

131,56 صنعت بیمه )میلیارد ریال(-حق بیمه صادره 
7 

162,05
6 

208,63
1 

228,439 280,176 

 %23 %9 %29 %23 %53 رشد حق بیمه صادره صنعت بیمه

107,65 - حق بیمه صادره سرمد )میلیون ریال(
6 

715,27
0 

1,323,25
7 

1,936,88
8 

 %0.7 %0.6 %0.3 %0.1 - سرمد در صنعت بیمهبیمه سهم 

 %19 %69 - - - رشد سهم بازار بیمه سرمد

 

غ حق بیمه درصد، مبل 21به میزان برای پیش بینی حق بیمه صادره شرکت با توجه به میانگین رشد صنعت بیمه 

رعتی سدر صدد است تا با شرکت  ،زارش توجیهی افزایش سرمایهطبق گ صادره در صنعت بیمه برآورد گردید.

 30کت به میزان درصد را محقق نماید. لذا سهم بازار شر 30باالتر نسبت به روند صنعت بیمه رشد تقریبی ساالنه 

رای بمبلغ حق بیمه صادره شرکت  ،درصد رشد داده شده و با در نظر گرفتن حق بیمه های صادر شده صنعت

 برآورد گردید. 1398تا  1396 سال های

 1396 1397 1398 

  496,522  410,301  339,052 صنعت بیمه )میلیارد ریال(-حق بیمه صادره 

 %21 %21 %21 رشد حق بیمه صادره صنعت بیمه

  7,541,223  4,793,610  3,047,078 حق بیمه صادره سرمد )میلیون ریال(

 %1.5 %1.2 %0.9 سرمد در صنعت بیمهبیمه سهم 

 %30 %30 %30 رشد سهم بازار بیمه سرمد
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ه شرکت بیمه ببه دلیلی انتقال تجمعی پرتفوی بیمه ای بانک صادرات ایران و کارکنان آن  1396و  1395در سال 

فوی کل سرمد و سهم باالی رشته درمان در این پرتفوی، سهم رشته های بیمه ای شخص ثالث و درمان در پرت

ای  این دو رشته بیمه 1398و  1397در سال های درصد رسید. بر اساس گزارش شرکت  55شرکت به بیش از 

سال  لذا برایبا سرعت کمتری نسبت به کل شرکت رشد خواهند کرد و سهم این دو رشته کاهش خواهد یافت. 

ترکیب . های آتی با توجه به سهم های اعالمی شرکت برآورد سهم هر یک از رشته های بیمه ای انجام گردید

ل های و برآورد آن ها برای سا 1395تا  1392پرتفوی شرکت و سهم رشته های بیمه ای مختلف از سال های 

 در جدول زیر آورده شده است. 1398تا  1396

 

 از پرتفوی شرکت رشته های بیمه ای سهم

 1398کارشناسي 1397کارشناسي 1396کارشناسي 1396ماهه6 1395 1394 1393 

 %10.4 %12.4 %13.4 %13.4 %10.5 %10.0 %10.5 ثالث

 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.4 %0.1 %0.1 مازاد ثالث

 %1.6 %1.6 %1.6 %1.6 %0.9 %1.1 %1.1 حوادث سرنشین

 %15.0 %12.0 %10.0 %7.9 %9.7 %5.4 %1.0 عمر و پس انداز

 %0.8 %0.8 %0.8 %0.8 %0.5 %0.7 %0.7 پوششهای عمر و پس انداز

 %0.9 %0.9 %0.9 %0.9 %1.1 %0.8 %2.3 باربری
 %17.0 %15.0 %14.3 %14.3 %16.4 %36.7 %40.8 آنش سوزی

 %1.9 %1.9 %1.9 %1.9 %2.6 %2.6 %2.6 بدنه

 %0.4 %0.4 %0.4 %0.4 %0.4 %0.4 %0.4 حوادث گروهی
 %0.4 %0.4 %0.4 %0.4 %0.1 %0.3 %0.0 حوادث انفرادی

 %12.0 %12.0 %10.7 %12.8 %8.8 %4.3 %3.8 عمر زمانی

 %33.7 %36.7 %39.7 %39.7 %39.9 %28.8 %28.4 درمان

 %2.9 %2.9 %2.9 %2.9 %4.0 %3.8 %3.9 مسئولیت
 %2.5 %2.5 %2.5 %2.5 %3.5 %3.7 %2.6 مهندسی

 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.7 %0.9 %1.4 نفت و گاز و پتروشیمی
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 حق بیمه اتکایی واگذاری

عهدهای که به موجب آن بیمه گر)شرکت بیمه( شخص دیگری را )اتکاگر( برای تقبل تبیمه اتکایی عملی است 

ریافت قسمتی های بیمه اتکایی در مقابل دشرکتمالی که در قبال بیمه گذاران خود دارد شریک و سهیم می کند. 

های یمه نامهامه یا بشوند بخشی از خسارتهای احتمالی مربوط به بیمه نهای بیمه متعهد میهای شرکتاز حق بیمه

  ر می آید.به شمااین بیمه ابزاری برای توزیع ریسک . صادره توسط شرکت بیمه طرف قرارداد را جبران نمایند

در سال  درصدی از مبلغ حق بیمه صادره به صورت اتکایی اجباری به بیمه مرکزی پرداخت می شود. این درصد

دید درصد بوده است. طبق مصوبه ج 15یمه های غیرزندگی درصد و برای ب 25برای بیمه های زندگی  1395

و  13ب به در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتی 1397، سهم واگذاری اتکایی اجباری در سال بیمه مرکزی

 22 و 12در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب  1398. این میزان برای سال می یابددرصد کاهش 23

 .درصد اعالم شد 20و  10نیز  1400و برای سال  1399د برای سال درص 21و  11درصد، 

 
 درصد واگذاری اتکايي اجباری 

 سال
 بیمه های غیر زندگی

 (درصد)

 ه های زندگیبیم

 (درصد)
1397 13 23 
1398 12 22 
1399 11 21 
1400 10 20 

 

شتی از کوشیمی، پول، هواپیما و شرکت بیمه سرمد در رشته هایی چون باربری، آتش سوزی، نفت و گاز و پتر

ه صورت بیمه اتکایی به صورت اختیاری استفاده کرده است. در جدول زیر درصد واگذاری حق بیمه اتکایی ب

یمه مرکزی اجباری از درصدهای اعالمی باجباری و اختیاری آورده شده است. برای پیش بینی حق بیمه اتکایی 

اگذار شده در ته های موردنظر برای سال های آتی از میانگین نسبتهای وو برای حق بیمه اتکایی اختیاری در رش

 سالهای قبل استفاده گردید.
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واگذاریاتکايي درصد حق بیمه   

 1398کارشناسي 1397کارشناسي 1396کارشناسي 1396ماهه6 1395 

 اختیاری اجباری اختیاری اجباری اختیاری اجباری اختیاری اجباری اختیاری اجباری 

 - %12 - %13 - %15 - %15 - %15 ثالث

 - %12 - %13 - %15 - %15 - %15 مازاد ثالث

 - %12 - %13 - %15 - %15 - %15 حوادث سرنشین

 - %22 - %23 - %25 - %25 - %24 عمر و پس انداز

 - %12 - %13 - %15 - %15 - %31 پوششهای عمر و پس انداز

 %50 %12 %50 %13 %50 %15 %48 %15 %46 %15 باربری

 %36 %12 %36 %13 %36 %15 %31 %15 %31 %15 آنش سوزی

 - %12 - %13 - %15 - %14 - %16 بدنه

 - %12 - %13 - %15 - %15 - %14 حوادث گروهی

 - %12 - %13 - %15 - %15 - %15 حوادث انفرادی

 - %22 - %23 - %25 - %25 - %25 عمر زمانی

 - %12 - %13 - %15 - %15 - %15 درمان

 - %12 - %13 - %15 - %15 - %15 مسئولیت

 %66 %12 %66 %13 %66 %15 %119 %40 %60 %15 مهندسی

 %34 %12 %34 %13 %34 %15 %260 %9 %8 %16 نفت و گاز و پتروشیمی

 %47 %12 %47 %13 %47 %15 %26 %15 %34 %15 پول جدید

 %49 %12 %49 %13 %49 %15 %37 %15 - %15 کشتی

 - %12 - %13 - %15 - - - %15 اپیماهو
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به شرح جدول زیر می باشد. واگذاری حق بیمه اتکاییمبلغ برآوردی لذا   
 

 حق بیمه اتکايي واگذاری )میلیون ريال(

 1398کارشناسي 1397کارشناسي 1396کارشناسي1396ماهه6شرح
 اختیاری اجباری یاریاخت اجباریاختیاری اجباری اختیاری اجباری اختیاری اجباری 

 ----- ثالث
-----مازاد ثالث

-----حوادث سرنشین
-----عمر و پس انداز

پوششهای عمر و پس 

انداز
-----

باربری
آنش سوزی

-----بدنه
-----حوادث گروهی
-----حوادث انفرادی

-----عمر زمانی
-----درمان

----مسئولیت
مهندسی

نفت و گاز و 
پتروشیمی

پول جدید
-کشتی
 جمع
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 حق بیمهذخایر 

ب قراردادهای اند برای ایفای تمامی تعهداتی که به موجمؤسسات بیمه مکلف بیمهعالی شورایبر اساس آیین نامه 

 .اند، ذخایر فنی را محاسبه نمایندبه عهده گرفته بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکایی

ذخیره و  نیعمر زما ذخایر فنی بیمه، گزاران در منافعبیمه ذخیره مشارکت، خیره ریاضیذ های زندگیبیمهبرای 

ذخیره ، )عاید نشده بیمهحق(بیمه حقذخیره  های غیرزندگیبیمهبرای و  فنی تکمیلی و خطرات طبیعی

 ذخیره مشارکت، ذخیره ریاضی، بیمهحقذخیره برگشت ، ذخیره خسارات معوق، نشدههای منقضیریسک

نامه، نحوه محاسبه آیین ضوابط اینمحاسبه میگردد.  ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی، گزاران در منافعبیمه

د. در احتساب آن نمایگران اتکایی تعیین میذخایر فنی سهم مؤسسات بیمه را پس از کسر سهم بیمه دو برآور

ردن اند ضمن منعکس کگران اتکایی نیز در آن سهم دارند مؤسسات بیمه موظفبخش از ذخایر فنی که بیمه

محاسبه و  گران اتکایی را نیز حسب موردسهم بیمه گران اتکایی،گر یا بیمهذخایر فنی قبل از کسر سهم بیمه

عالی بیمه ورایشدر نمونه ترازنامه و صورت سود و زیان مصوب همراه با ذخایر فنی ابتدای دوره، به ترتیب مقرر 

  .های مالی خود منعکس نماینددر صورت

مالی  در صورت افزایش ذخیره حق بیمه )حق بیمه عاید نشده( نسبت به سال ذخیره حق بیمه محاسبه شده و

نسبت های  ذخایر از میانگین برای محاسبهقبل این مابه التفاوت از حق بیمه صادره کسر می شود و بالعکس. 

 افزایش)کاهش( ذخایر نسبت به حق بیمه صادره برای سال های مالی قبل استفاده گردید. 
 ذخیره حق بیمه  سهم نگهداری 

 1398کارشناسی 1397کارشناسی 1396کارشناسی 1396ماهه6 1395 1394 1393 1392 شرح

 - - - 825,283 546,737 383,636 177,485 14,658 ذخیره حق بیمه  بیمه های غیرزندگی

 - - - 167,075 129,272 40,026 5,201 260 ذخیره حق بیمه  بیمه های زندگی

 - - - 127,634 49,029 25,240 2,140 651 ذخیره برگشت حق بیمه

  3,483,575  2,124,766  1,260,830 1,119,992 725,038 448,902 184,826 15,569 جمع

 
 سهم اتکايي ذخیره حق بیمه  

 1398کارشناسی 1397کارشناسی 1396کارشناسی 1396ماهه6 1395 1394 1393 1392 شرح

 - - - 365,037 246,474 239,475 156,383 62,191 ذخیره حق بیمه  بیمه های غیرزندگی

 - - - 57,617 45,873 14,451 2,335 173 ذخیره حق بیمه  بیمه های زندگی

 - - - 0 0 0 0 0 ذخیره برگشت حق بیمه

  1,397,757  862,205  521,983 422,654 292,347 253,927 158,718 62,364 جمع
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 ذخیره حق بیمه کل

 1398کارشناسی 1397کارشناسی 1396کارشناسی 1396ماهه6 1395 1394 1393 1392 شرح

 - - - 1,190,319 793,211 623,112 333,868 76,849 ذخیره حق بیمه  بیمه های غیرزندگی

 - - - 224,692 175,146 54,478 7,536 433 ذخیره حق بیمه  بیمه های زندگی

 - - - 127,634 49,029 25,240 2,140 651 ذخیره برگشت حق بیمه

  4,881,332  2,986,971  1,782,813 1,542,645 1,017,385 702,829 343,544 77,934 جمع

 

 داری و اتکایی و کل به صورت زیر می باشد.لذا افزایش)کاهش( ذخیره حق بیمه سهم نگه

 
 

 سهم نگهداریذخیره حق بیمه افزايش )کاهش ( 

 1398کارشناسی 1397کارشناسی 1396کارشناسی 1396ماهه6 1395 1394 1393 1392 شرح

 - - -  278,546  163,100  206,152  162,827  14,658 ذخیره حق بیمه  بیمه های غیرزندگی

 - - -  37,803  89,246  34,825  4,941  260 بیمه های زندگی ذخیره حق بیمه 

 - - -  78,605  23,789  23,100  1,489  651 ذخیره برگشت حق بیمه

  1,358,809  863,936  535,792  394,953  276,136  264,076  169,256  15,569 جمع

 
 

 اتکاييذخیره حق بیمه افزايش )کاهش ( 

 1398کارشناسی 1397کارشناسی 1396کارشناسی 1396ماهه6 1395 1394 1393 1392 شرح

 - - -  118,563  6,999  83,092  94,192  62,191 ذخیره حق بیمه  بیمه های غیرزندگی

 - - -  11,744  31,422  12,116  2,162  173 ذخیره حق بیمه  بیمه های زندگی

 - - -  0  0  0  0  0 ذخیره برگشت حق بیمه

  535,551  340,222  229,636  130,307  38,421  95,208  96,354  62,364 جمع

 
 

 ذخیره حق بیمه کلافزايش )کاهش ( 

 1398کارشناسی 1397کارشناسی 1396کارشناسی 1396ماهه6 1395 1394 1393 1392 شرح

 - - -  397,109  170,099  289,244  257,019  76,849 ذخیره حق بیمه  بیمه های غیرزندگی

 - - -  49,547  120,668  46,941  7,103  433 ذخیره حق بیمه  بیمه های زندگی

 - - -  78,605  23,789  23,100  1,489  651 ذخیره برگشت حق بیمه

  1,894,360  1,204,158  765,428  525,260  314,557  359,284  265,611  77,934 جمع
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 خسارت پرداختی

دگی های ستقیم هزینه خسارت پس از گزارش وقوع خسارت از سوی بیمه گذار و انجام رسیدر بیمه نامه های م

ارش الزم توسط کارشناسان شرکت در حساب ها شناسایی می شود. همچنین بابت خسارت واقع شده ای که گز

ز شناسایی انشده است و یا در صورت گزارش هنوز پرداخت نشده است با توجه به تجربیات گذشته ذخیره مورد نی

ق بیمه حمی شود. خسارت های پرداختی به بیمه گذاران بر اساس میانگین نسبت های خسارت های پرداختی به 

تازه تاسیس  های صادره برای سالهای مالی قبل به صورت نسبتی از حق بیمه صادره برآورد گردید. در شرکت های

بت پایین است و پس از گذشت زمان این نس در سال های اولیه فعالیت نسبت خسارت نسبت به صنعت بیمه

 به نسبت صنعت نزدیک خواهد شد.افزایش و 

 نسبت های خسارت پرداختی در نظر گرفته شده برای شرکت بیمه سرمد در جدول زیر آورده شده است. 

 1398کارشناسي 1397کارشناسي 1396کارشناسي 1395 1394 1393 نسبت خسارت پرداختي

 %62 %52 %34 %42 %26 %5 ثالث

 %62 %52 %34 %14 %0 %0 مازاد ثالث
 %69 %54 %29 %35 %3 %0 حوادث سرنشین

 %33 %19 %6 %4 %1 %0 عمر و پس انداز

 %33 %19 %10 %26 %7 %0 پوششهای عمر و پس انداز
 %17 %17 %12 %12 %0 %0 باربری

 %39 %39 %15 %40 %16 %1 آنش سوزی

 %67 %54 %33 %52 %36 %16 بدنه
 %39 %39 %33 %45 %43 %1 حوادث گروهی

 %39 %39 %28 %31 %2 %0 حوادث انفرادی

 %32 %32 %33 %31 %49 %6 عمر زمانی

 %89 %88 %63 %85 %73 %41 درمان

 %47 %42 %25 %27 %17 %1 مسئولیت

 %43 %42 %19 %30 %20 %8 مهندسی

 %100 %100 %100 %30 %0 %1 نفت و گاز و پتروشیمی
 %6 %6 %5 %3 %8 %6 پول جدید

 %31 %20 %12 %0 %0 %0 کشتی

 %377 %0 هواپیما
 

39% 50% 50% 
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 1396و برآورد صورت گرفته برای سال های  1395آغاز فعالیت( تا سال )1392روند خسارتهای پرداختی از سال 

 به شرح جدول زیر می باشد. 1398تا 

 )میلیون ريال( خسارت پرداختي 

 1398کارشناسی 1397کارشناسی 1396کارشناسی 1396ماهه6 1395 1394 1393 1392 شرح

 488,578 310,329 140,534  37,890  85,108  34,546  3,463  11 ثالث
 3,668 1,956 808  218  986  0  0  0 مازاد ثالث

 82,245 40,914 14,019  3,780  6,366  396  0  0 حوادث سرنشین
 373,291 109,294 16,894  7,221  7,167  416  13  0 عمر و پس انداز

 20,108 7,359 2,372  1,279  2,539  634  0  0 پوششهای عمر و پس انداز
 11,074 7,039 3,039  211  2,526  11  0  0 باربری

 499,983 280,426 66,348  17,888  126,365  79,116  3,351  55 آنش سوزی
 97,521 49,962 19,603  17,501  26,771  12,415  3,015  4 بدنه

 10,993 6,987 3,771  1,017  3,493  2,063  19  0 حوادث گروهی
 11,881 7,552 3,393  915  337  75  0  0 حوادث انفرادی

 289,483 184,011 106,335  68,457  52,477  28,151  1,587  0 عمر زمانی
 2,262,695 1,548,682 761,435  410,585  656,338  277,153  83,059  0 درمان

 102,688 58,330 22,070  13,255  21,102  8,481  177  0 مسئولیت
 82,447 51,189 14,784  7,972  20,022  9,612  1,502  0 مهندسی

 5,083 3,231 2,054  3,405  4,216  0  145  0 نفت و گاز و پتروشیمی
 1,193 758 371  100  303  503  135  0 پول جدید

 754 309 119 0   0    0  0 کشتی
  4,343,684  2,668,330  1,177,949  591,694  1,021,565  455,428  96,465  71  جمع

 

 درآمد کارمزد منافع اتکایی واگذاری 

ر میکنند در شرکت های بیمه ای که درصدی از حق بیمه خود را به بیمه مرکزی یا سایر شرکتهای بیمه ای واگذا

ای شرکت بیمه ی این واگذاری مبلغی را به عنوان کارمزد منافع اتکایی دریافت می کنند که در زمره درآمدهازا

 اسبه گردید.محصوب می شود. برآورد کارمزد منافع اتکایی بر اساس نرخ های کارمزد اعالمی در گزارش شرکت مح

 هزینه های بیمه ای

 اس نرخ های کارمزد اعالمی شرکت برآورد گردید.هزینه کارمزد نمایندگان بیمه شرکت نیز بر اس

http://www.novinic.com/


 تحلیل بنیادی شرکت بیمه سرمد                                   نيه نوين سرمایتام یه گذاريشرکت مشاور سرما

 نيه نوين سرمایتام یه گذاريشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربي-23پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(
 22030354فکس:  22030350-3تلفن:

www.novinic.com 
25 

 

درصد حق بیمه صادره پس از کسر حق بیمه اتکایی بعالوه  3ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی بر اساس 

 ذخیره سال قبل محاسبه گردید.

مه ق بیحهزینه صندوق تامین خسارت های بدنی بر اساس میانگین هزینه این صندوق در سالهای قبل نسبت به 

 ید.ثالث صادره پس از کسر حق بیمه اتکایی به صورت درصدی از حق بیمه خالص صادره ثالث برآورد گرد

 مهیب قح از درصد 10 دیبا مهیب یشرکتها 1390 سال یابتدا از توسعه ساله 5 قانون 37 ماده دامف موجب به

واریز  داشتبه وزارت نام به کشور لک یدار خزانه نزد یاختصاص یدرآمدها حساب به را مازاد و نیسرنش و ثالث

 گردید.  درصد حق بیمه ثالث، سرنشین و مازاد محاسبه 10هزینه سهم وزارت بهداشت به میزان نمایند. لذا 

 درصد حق بیمه ثالث صادره برآورد گردید. 2هزینه سهم نیروی انتظامی نیز به صورت 

کایی برآورد د حق بیمه صادره پس از کسر حق بیمه اتدرص 0.01سایر درآمد و هزینه های بیمه ای نیز به صورت 

 .گردید

 

 درآمدهای سرمایه گذاری

ز محل ذخایر ادرآمد سرمایه گذاریها به صورت نسبتی از حق بیمه صادره سهم نگهداری و درآمد سرمایه گذاریها 

 بیمه برآورد گردید. –فنی به صورت نسبتی از ذخایر حق

 صورت سود وزیان

 های صورت گرفته صورت سود وزیان شرکت بیمه سرمد به شرح جدول زیر می باشد.بر اساس برآورد

 

 صورت سود و زيان )میلیون ريال(

 1398کارشناسي 1397کارشناسي 1396کارشناسي 1396ماهه6 1395 شرح

 7,541,223 4,793,610 3,047,078 1,643,063 1,936,888 حق بیمه صادره
 (1,894,360) (1,204,158) (765,428) (525,260) (314,557) کاهش)افزایش( ذخایر حق بیمه

  5,646,863  3,589,452  2,281,650  1,117,802  1,622,331 درآمد حق بیمه
 (1,737,796) (1,103,977) (745,141) (423,998) (480,670) حق بیمه اتکایی واگذاری

  535,551  340,222  229,636  130,307  38,421 افزایش)کاهش( ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری
 (1,202,245) (763,755) (515,505) (293,692) (442,249) هزينه حق بیمه اتکائي واگذاری
  4,444,618  2,825,697  1,766,146  824,111  1,180,082 درآمد حق بیمه سهم نگهداری

 1398کارشناسي 1397کارشناسي 1396کارشناسي 1396ماهه6 1395 ادامه صورت سود و زیان
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 (4,343,684) (2,668,330) (1,177,949) (591,694) (1,021,565) خسارت پرداختی
 (445,072) (282,928) (159,910) (10,951) (122,114) افزایش)کاهش( ذخایر خسارت

 (4,788,756) (2,951,257) (1,337,859) (602,645) (1,143,679) هزينه خسارت
  1,133,852  696,527  307,486  108,009  256,794 خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی

  52,096  29,494  8,703  10,914 (13,389) افزایش)کاهش(ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری
  1,185,949  726,021  316,189  118,923  243,404 خسارت سهم بیمه گران اتکايي
 (3,602,808) (2,225,236) (1,021,670) (483,721) (900,275) هزينه خسارت سهم نگهداری

 (390,883) (236,435) (145,038) (86,540) (99,055) هزینه کارمزد و کارمزد منافع
  444,368  267,064  172,978  97,381  102,043 درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی

  53,485  30,630  27,940  10,841  2,988 درآمد کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری
 (174,103) (110,689) (69,058) (37,365) (41,344) کاهش)افزایش( سایر ذخایر فنی

 (55,570) (41,556) (27,868) (15,027) (12,831) هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی
 (107,103) (79,574) (54,235) (21,673) (21,282) هزینه عوارض شخص ثالث

  679  432  269  143  18,707 سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
 (336,096) (231,387) (150,891) (73,922) (56,751) خالص ساير هزينه های بیمه ای

  390,114  238,717  142,482  61,644  128,587 درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
  949,312  638,421  764,007  338,952  354,632 سود ناخالص فعالیت بیمه ای

  335,402  222,534  145,815  72,880  124,345 درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
 (599,384) (540,597) (487,671) (260,564) (286,288) هزینه های اداری عمومی

  685,330  320,358  422,150  151,268  192,688 سود عملیاتي
 (4,300) (4,300) (4,300) (714) (3,203) هزینه های مالی

 (6,150) (6,150) (6,150) (4,569)  1,312 سایر درآمد و هزینه های غیر بیمه ای
  674,880  309,908  411,700  145,985  190,798 سود قبل از مالیات

 (15,793) (7,252) (9,634) (4,817)  0 مالیات
  659,087  302,656  402,065  141,168  190,798 سود خالص 
  439  202  268  141  191 سود هر سهم

  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,000,000  1,000,000 سرمايه

 

 

 ارزشگذاری: 

 به صورت زیر می باشد. DDMمفروضات ارزشگذاری به روش 
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 1 بتا

 %16 زده بدون ریسکنرخ با

 %11 صرف ریسک

 %27 هزینه حقوق صاحبان سهام

 %10 نرخ رشد

 

نظر گرفتن  درصدی در سال های آتی و با در 80و با فرض تقسیم سود  DDMارزش هر سهم شرکت به روش 

 مطابق جدول زیر می باشد. 1398و  1397،  1396کارشناسی سال های  سود
 

DDM 

 عدبه ب98 1398 1397 1396 

  659,087 302,656 402,065 سود خالص

  %80 %80 %80 نسبت سود تقسیمی

 3,411,746 527,270 242,125 321,652 سود تقسیمی

 %27 %27 %27 %27 نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام

 2,115,286 326,908 190,649 321,652 سود تنزیلی

 2,954,496  ارزش شرکت

 1,970  ارزش هر سهم

 

صاحبان سهام شرکتهای مشابه بورسی، میانگین وزنی نسبت قیمت به درآمد و ارزش دفتری به حقوق بر اساس 

  به شرح جدول زیر می باشد.ارزش برآوردی هر سهم بیمه سرمد 
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 نام شرکت نماد ردیف
قیمت 

 هر سهم
 ارزش بازار

سود هر 

 سهم

سود خالص 

1396 

سود خالص 

1395 

حقوق صاحبان 

 سهام

 P/Eنسبت 

 بینی پیش

 P/Eنسبت 

 تاریخی
نسبت 

P/BV 

 1.7 8.5 7.2 3,473,065 712,894 834,628 327 6,047 2,370 بیمه پاسارگاد بپاس 1

 1.4 16.8 7.9 3,810,280 322,217 683,815 240 5,404 1,896 بیمه ملت ملت 2

 1.1 7.1 3.2 3,970,052 628,718 1,403,745 468 4,470 1,490 بیمه پارسیان پارسیان 3

 0.8 7.4 7.2 5,307,301 559,884 571,784 143 4,136 1,034 بیمه البرز البرز 4

 1.2 10.9 9.0 3,147,865 356,836 433,417 188 3,892 1,692 بیمه آسیا آسیا 5

 2.3 5.5 9.7 1,636,487 684,674 388,960 484 3,776 4,700 بیمه سامان بساما 6

 1.1 25.7 5.9 3,015,837 132,416 580,000 232 3,408 1,363 بیمه کوثر کوثر 7

 اتکام 8
بیمه اتکایی 

 امین
1,189 2,973 230 574,785 548,721 3,084,226 5.2 5.4 1.0 

 2.7 9.0 13.4 1,070,163 323,250 215,928 212 2,897 2,839 بیمه دانا دانا 9

 2.0 7.3 3.9 1,362,996 375,642 709,921 284 2,745 1,098 بیمه دی ودی 10

 اتکای 11
بیمه اتکایی 

 ایرانیان
1,063 2,658 212 529,992 527,619 3,259,076 5.0 5.0 0.8 

 1.3 6.0 5.3 1,503,446 320,476 362,153 241 1,926 1,284 بیمه ما ما 12

 1.5 2.1- 3.9- 484,304 (341,353) (179,624) (224) 707 881 بیمه میهن میهن 13

 1.5 10.0 7.0 میانگین

 1,235 1,904 1,879 بر اساس نسبت های مختلفبیمه سرمد قیمت هر سهم شرکت 
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