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 نگاهی به صنعت بیمه در ایران

 تعاریف بیمه ای

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

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

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

 بخشد از بیمه شده رفع زیان کند. 

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

 معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد.

شخص حقیقی یا حقوقی که طرف تعهد بیمه گر است و شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان،  بیمه گذار:

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

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

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

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

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

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

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

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

در ازای دریافت مبلغی متعهد جبران و استرداد تمام یا قسمتی از پرداخت های مورد تعهد بیمه گر که ناشی از 

 قرادادهای بیمه حاضر یا آتی او باشد، می گردد.

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

در نمودار زیر مقایسه حق بیمه سرانه در ایران  حق بیمه ای است که به طور متوسط هر نفر پرداخت کرده است.

دالر است در حالیکه این  110حق بیمه سرانه در ایران تقریبا  2016. در سال رده شده استبه دالر آوو جهان 

 دالر به ازای هر نفر می باشد. 640رقم برای جهان 
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 1191 1192 1191 1194 1195 

 22.65 9.55 22.75 21.25 52.25 نرخ رشد حق بیمه صادره کشور

 2.915 1.105- 1.505 0.245- 0.255 نرخ رشد حق بیمه صادره جهان

 112 96 96 24 141 حق بیمه سرانه کشور )دالر(

 612.1 627.2 652.7 644.2 655.7 حق بیمه سرانه در جهان )دالر(

 

 
 

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

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

 پرداختی نامیده می شود

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

 گذاران پرداخت شده است یا پرداخت خواهد شد. در واقع نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده است.

درصد  22هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل  220حق بیمه صادره بازار بیمه  1195 در سال

 25که در مقایسه با سال قبل  بودههزار میلیارد ریال  121خسارت پرداختی بازار بیمه نیز . رشد داشته است
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واحد افزایش  0.2به سال گذشته  درصد است که نسبت 21ضریب خسارت بازار بیمه  درصد افزایش داشته است.

 .داشته است

 اجتماعی و بیمه ای  شاخص های اقتصادی،

روند برخی از شاخص های اقتصادی کشور و حق بیمه صادر شده در صنعت بیمه و حق بیمه سرانه به شرح 

 .جدول زیر می باشد

 
 1261 1263 1262 1262 1262 

 12.55 1.65- 15 1.95- 6.25- رشد اقتصادی)درصد(

 95 11.95 15.65 14.75 10.55 تورم )درصد(

 79.9 72.2 77.9 76.9 76 جمعیت)میلیون نفر(

 159.2 141.1 112.2 121.4 91.1 درآمد سرانه)میلیون ریال(

  75.6 75.4 75.1 71.2 امید به زندگی)سال(

 220،176 222،419 202،611 162،056 111،567 حق بیمه صادره صنعت بیمه)میلیارد ریال(

 22.65 9.55 22.75 21.25 52.25 نرخ رشد حق بیمه صادره )درصد(

 1.5 2.9 2.7 2.1 1.7 حق بیمه سرانه )میلیون ریال(

 112 96 96 24 141 حق بیمه سرانه )دالر(

 

 ایران بیمه بازار

معلم، پارسیان، توسعه، یا، البرز، دانا، شرکت بیمه غیردولتی، آس 21ی ایران و تشرکت بیمه دول 1195 الدر س

، تجارت نو، حکمت البرزینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سکارآفرین،  رازی،

شرکت بیمه حافظ، امید، ایران معین، متقابل کیش، متقابل اطمینان متحد  6در سرزمین اصلی و صبا و خاورمیانه

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

شرکت  12تعداد  1195ال نمایند. بدین ترتیب تا پایان س فعالیت می اتکایی ایرانیان نیز در زمینه عملیات اتکایی

ه ر پروانویت، تاریخ صدشرکتهای بیمه، نوع مالکیت، حوزه فعال ور فعالیت می نمایند. در جدول زیر نامبیمه در کش

پروانه فعالیت شرکت بیمه  1191در بهمن ماه همچنین  .شده است های فعالیت آنها ذکر فعالیت هر یک و رشته

شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل( ابطال ) های بیمه خودرو های زندگی و رشته توسعه در انواع بیمه
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پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی طی سال نیز  صبا و خاورمیانهتجارت نو، حکمت  شده است. سه شرکت بیمه

 .اخذ نموده اند1195

 سهم بخش دولتی و غیر دولتی در حق بیمه های صادر شده

درصد از خسارت  41.7درصد حق بیمه و پرداخت  12شرکت بیمه ایران )دولتی( در مجموع صدور  1195در سال 

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

 درصد از مبالغ خسارات را به زیاندیدگان پرداخت کرده اند. 56.1را صادر و 

در نمودار زیر سهم بخش دولتی و غیردولتی در حق بیمه های صادره در کل کشور آورده شده است. در حال 

 مل بیمه ایران می باشد.حاضر بخش دولتی فقط شا
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 سهم بخش دولتی و غیر دولتی در خسارت های پرداخت شده

 1195تا  1126در نمودار زیر روند سهم بخش دولتی و غیردولتی از خسارتهای پرداختی صنعت بیمه از سال 

 آورده شده است. 

 
 

 بیمهمقایسه تعداد بیمه نامه های صادر شده و خسارت های پرداخت شده درصنعت 

میلیون فقره  15میلیون فقره و تعداد خسارت های پرداختی  56تعداد بیمه نامه های صادر شده  1195در سال 

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

درصد از خسارت های  41.7درصد حق بیمه و پرداخت  12شرکت بیمه ایران در مجموع تولید  1195در سال 

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

 درصد از مبالغ خسارات را به زیاندیدگان پرداخت کرده اند.  56.1

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

 درصد رشد یافته است. 12.2کشور 
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 ضریب خسارت شرکتهای بیمه ای و صنعت بیمهمقایسه 

شرکت بیمه  10درصد بوده است. ضریب خسارت  21.4ضریب خسارت صنعت بیمه در کشور  1195در سال 

( درصد، ایران)با 102.5درصد(، ملت)با  106.1درصد(، حافظ)با  124.4درصد(، ایران معین)با  127.7میهن) با 

درصد( و  24.5درصد(، سینا)با  24.6درصد(، نوین)با  25.4درصد(، کارآفرین)با  26.9درصد(، کوثر)با  27.1

 بوده است. درصد( بیشتر از ضریب خسارت بازار بیمه 21.6رازی)با 
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 عملکرد بیمه درمان و شخص ثالث و مازاد ثالث

درصد( به رشته  19میلیارد ریال( بیشترین سهم )  هزار 220از مجموع کل حق بیمه تولیدی )  1195در سال 

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

از  درصد 52کیل می دهد. همچنین های تولیدی بازار بیمه را تش درصد از کل حق بیمه42اتومبیل در مجموع 

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

و 9557ارت مربوط به دو رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و بیمه درمان )به ترتیب با ضریب خس بیشترین

درصد از مجموع  15.7. اختصاص داده اند عمده از پرتفوی بازار بیمه را به خوددرصد( بوده است که سهم 9451

درصد از تعداد خسارتهای پرداختی به بیمه درمان  9156های صادره به رشته شخص ثالث و مازاد و  نامه بیمه

 .تعلق دارد
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 معرفی شرکت 

 

معرفي مختصر شرکت
البرزنمادبیمه البرزشرکتنام 

گروه توسعه مالی مهر آیندگانسهامدار عمده4.000.000سرمایه )م ر (
1112سال تاسیس4.176.000ارزش بازار ) م ر (

1122پذیرش بورس1.600.000حجم مبنا
اسفند ماهسال مالی 1.049اسفند(7)قیمت تابلو

 

در اداره ثبت شرکتهای تهران به  1112تیر ماه  22شرکت بیمه البرز به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ 

از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و متعاقبا در اجرای الیحه قانونی ملی  1152ثبت رسید. نوع شرکت در سال 

به شرکت دولتی تبدیل  115951167خ شرکت در تاریشدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری، ملی اعالم گردید. 

به استناد تصویب نامه هیئت وزیران طبق اساسنامه مصوب هیئت وزیران اداره شده است.  115651126و تا تاریخ 

درصد سهام  20معادل  1127مشمول واگذاری گردید که پیرو این تصمیم در سال  1126شرکت از شهریور ماه 

های تامین اجتماعی، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی شرکت بابن رد دیون دولت به سازمان

درصد  60معادل  1122کشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد. با پذیرفته شدن شرکت در بورس در سال 

درصد کاهش  17.14از باقیمانده سهام شرکت به سایر اشخاص و کارکنان )ترجیحی( واگذار و سهام دولت به 

 یافت.

موضوع فعالیت شرکت شامل انجام انواع عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی 

فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی، تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور  پروانه بر اساس

قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی  ارچوب ضوابط بیمه مرکزی،صادره در چ در رابطه با بیمه نامه های

ی شرکت و ضوابط اعالم شده از طرف بیمه رو خارجی در حدود مقررات مربوط و مشروط به رعایت ظرفیت نگهدا

مرکزی و سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای 

 عالی بیمه می باشد. 
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 ترکیب سهامداران

 به شرح جدول زیر می باشد. البرزبیمه ترکیب سهامداران عمده شرکت 

 

 درصد مالکیت سهامداران

 12.76 گروه توسعه مالی مهر آیندگان

 17.14 دولت جمهوری اسالمی ایران

 15.77 سرمایه گذاری صبا تامین

 11.01 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

 10.5 گذاری توسعه معین ملتسرمایه 

 9.5 تعاونی خردمندان صابر عصر 

 5.15 گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

 4.11 صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

 5.64 سایر سهامداران
 122 جمع

 سرمایه شرکت

 روند افزایش سرمایه شرکت به شرح جدول زیر می باشد. 

 سرمايه شرکتتغییرات 

تاريخ افزايش 

 سرمايه

درصد افزايش 

 سرمايه
 محل افزايش سرمايه سرمايه جديد )میلیون ريال(

 آورده نقدی)سرمایه اولیه( 50 - 1112

 آورده نقدی 400 7 1152

 آورده نقدی 750 27.5 1156

 تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود 260.000 14566 1122

 سودانباشته و اندوخته تسعیرداراییها و بدهیهای ارزی 400.000 51 1122

 مطالبات یا آورده نقدی سهامداران 600.000 50 1190

 تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود 1.600.000 500 1192

 سود انباشته 4.000.000 11 1194
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  صورت سود وزیانبررسی 

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

)فعالیتهای بیمه ای( و طبق نمونه های  22شرکتهای بیمه ای در حال حاضر بر اساس استاندارد حسابداری شماره 

درآمدهای موجود در یک شرکت بیمه را میتوان به طبقات زیر  مصوب شورای عالی بیمه تهیه و ارائه می شود.

 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

 د.به صورت زیر می باش 1196سال  اولنیمه تا  1192روند سود و زیان شرکت از سال 

 صورت سود وزيان )میلیون ريال(

 1269ماهه9 1262 1262 1262 1263 شرح

 9،121،641 12،272،990 17،151،247 14،191،212 2،216،222 حق بیمه صادره

  22،174 (1،446،115) (1،112،207) (2،746،162) (211،466) کاهش)افزایش( ذخایر حق بیمه

  9،212،017  17،412،675  16،041،640  11،645،064  2،001،422 درآمد حق بیمه

 (1،212،267) (1،590،740) (1،266،910) (1،129،110) (2،056،975) حق بیمه اتکایی واگذاری

  124،714  456،657  22،519  702،751  51،690 افزایش)کاهش( ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری

 (1،714،111) (1،114،021) (1،244،191) (2،420،179) (2،005،225) هزينه حق بیمه اتکائي واگذاری

  592659882  1293689263  1395659326  693329982  296689125 درآمد حق بیمه سهم نگهداری

 (5،912،410) (11،519،105) (10،217،295) (7،161،111) (5،601،725) خسارت پرداختی

 (671،762)  415،201 (699،906) (1،515،212) (1،052،076) افزایش)کاهش( ذخایر خسارت

 (6،610،192) (11،104،102) (11،517،201) (2،297،165) (6،659،261) هزينه خسارت

  1،011،162  2،402،541  2،050،061  1،759،161  1،112،110 اتکاییخسارت دریافتی از بیمه گران 

افزایش)کاهش(ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی 

 واگذاری

111،160  441،515  (107،651) (190،224) 112،911  

  1،152،279  2،217،659  1،942،412  2،200،292  1،441،690 خسارت سهم بیمه گران اتکايي

 (5،457،919) (10،226،441) (9،575،129) (6،696،267) (5،216،171) هزينه خسارت سهم نگهداری
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 1269ماهه9 1262 1262 1262 1263 ادامه صورت سود وزيان

 (701،125) (1،412،210) (1،261،165) (1،106،201) (201،472) هزینه کارمزد و کارمزد منافع

  217،111  471،299  156،762  171،009  221،152 درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی

 (461،214) (945،511) (904،401) (711،194) (512،126) درآمد کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

 (271،274) (567،904) (422،722) (119،222) (55،912) کاهش)افزایش( سایر ذخایر فنی

 (172،266) (115،662) (211،741) (221،119) (114،295) صندوق تامین خسارتهای بدنی هزینه سهم

 (412،402) (566،210) (240،462) (591،016)  121،211 سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای

 (276،542) (1،450،176) (1،562،925) (1،154،057) (66،400) خالص ساير هزينه های بیمه ای

  222،152  702،162  751،177  706،966  714،215 گذاری از محل ذخایر فنیدرآمد سرمایه 

  927،761  1،712،410  1،505،709  1،142،111  911،655 سود ناخالص فعالیت بیمه ای

  50،252  121،912  114،071  162،042  245،641 درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

 (741،116) (1،227،114) (1،145،152) (1،010،562) (722،424) هزینه های اداری عمومی

  295،297  555،002  494،624  479،607  194،212 سود عملیاتي

 (7،219)  4،276  15،152  10،695 (10،571) سایر درآمد و هزینه های غیر بیمه ای

  227،472  559،224  529،922  510،102  124،241 سود خالص 

  72  140  112  122  107 سود هر سهم

  4،000،000  4،000،000  4،000،000  4،000،000  1،600،000 سرمايه
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 حق بیمه صادره

 در انواع رشته های بیمه ای زندگی و غیرزندگی فعالیت دارد. بیمه های غیرزندگی شامل بیمه البرزشرکت بیمه 

های باربری، آتش سوزی، بدنه اتومبیل، ثالث خودرو، حوادث سرنشین، درمان، درمان سرطان)امیدآفرین(، تشکیل 

  سرمایه، حوادث، مسئولیت، مهندسی، نفت و گاز و پتروشیمی، کشتی، هواپیما می باشند. 

 

 1192 1191 1194 1195 

 220،176 222،419 202،611 162،056 صنعت بیمه )میلیارد ریال(-حق بیمه صادره 

 215 95 295 215 رشد حق بیمه صادره صنعت بیمه

  12،272،990  17،151،247  14،191،212  2،216،222 حق بیمه صادره البرز )میلیون ریال(

 9555 5595 9565 2525 البرز در صنعت بیمهبیمه سهم 

 

درصد، مبلغ حق بیمه صادره در صنعت  21میزان به با توجه به میانگین رشد صنعت بیمه برای سال های آتی 

ماهه شرکت  11با توجه به گزارش  1196برای پیش بینی حق بیمه صادره شرکت برای سال  بیمه برآورد گردید.

انجام  1196و درنظر گرفتن میانگین حق بیمه صادره دی و بهمن ماه برای اسفند ماه، برآورد حق بیمه سال 

درصد در نظر گرفته  6.1سالهای گذشته سهم بیمه البرز از درآمد حق بیمه صنعت بیمه  گردید. با توجه به روند

بدین  1192تا  1196برای سال های مبلغ حق بیمه صادره کل بیمه البرز . با توجه به محاسبات ذکر شده شد

 برآورد گردید.صورت 

 

 1196 1197 1192 

  496،522  410،101  119،052 صنعت بیمه )میلیارد ریال(-حق بیمه صادره 

 215 215 215 رشد حق بیمه صادره صنعت بیمه

  11،040،159  25،659،252  21،211،151 )میلیون ریال( البرزحق بیمه صادره 

 9525 9525 9525 در صنعت بیمه البرزبیمه سهم 
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و برآورد آن ها برای سال  1195تا  1192ترکیب پرتفوی شرکت و سهم رشته های بیمه ای مختلف از سال های 

  در جدول زیر آورده شده است. 1192تا  1196های 

 سهم رشته های بیمه ای از پرتفوی شرکت

 1263 1262 1262 1262 
 ماهه9

1269 

 ماهه6

1269 

 بودجه

1269 

 کارشناسي

1269 

 کارشناسي

1265 

 کارشناسي

1268 

 25 25 25 25 15 25 25 25 25 15 باربری

 65 65 65 65 55 65 65 65 65 25 آتش سوزی

 55 55 55 55 45 55 55 65 25 105 اتومبیل)بدنه(

 295 295 275 225 275 225 275 125 195 125 ثالث خودرو اجباری

 05 05 05 05 05 05 15 15 15 15 ثالث خودرو اختیاری

 45 45 45 15 15 15 15 45 45 45 حوادث راننده

 75 75 115 55 45 55 55 55 25 25 عمر

 115 115 125 115 165 125 115 225 215 175 درمان

 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 درمان سرطان

 25 25 05 15 15 45 15 25 25 25 تشکیل سرمايه

 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 حوادث

 75 75 65 75 75 75 65 65 75 95 مسئولیت

 15 15 15 15 15 15 15 15 15 45 مهندسي

 25 25 25 25 15 25 15 25 25 05 نفت9گاز و پتروشیمي

 15 15 05 15 05 05 15 15 15 05 کشتي

 15 15 25 25 25 25 25 15 15 05 هواپیما
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 حق بیمه اتکایی واگذاری

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

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

های تمالی مربوط به بیمه نامه یا بیمه نامهشوند بخشی از خسارتهای احهای بیمه متعهد میهای شرکتاز حق بیمه

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

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

درصد بوده است. طبق مصوبه جدید  15درصد و برای بیمه های غیرزندگی  25زندگی برای بیمه های  1195

و  11در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب به  1197، سهم واگذاری اتکایی اجباری در سال بیمه مرکزی

 22و  12در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب  1192. این میزان برای سال می یابددرصد کاهش 21

 .درصد اعالم شد 20و  10نیز  1400و برای سال  1199درصد برای سال  21و  11درصد، 

 

 درصد واگذاری اتکايي اجباری 

 سال
 بیمه های غیر زندگی

 (درصد)

 ه های زندگیبیم

 (درصد)

1265 11 21 

1268 12 22 

1266 11 21 

1222 10 20 

 

یمه از ب آتش سوزی، مهندسی، نفت و گاز و پتروشیمی و هواپیماباربری، در رشته هایی چون  البرزشرکت بیمه 

 اتکایی به صورت اختیاری استفاده کرده است. 

به صورت زیر می  1196ماه ابتدای سال  6تا  1192روند حق بیمه اتکایی واگذاری اجباری و اختیاری از سال 

 باشد.
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 حق بیمه اتکايي واگذاری )میلیون ريال(

 1269ماهه9 1262 1262 1262 1263 شرح

 اختیاری اجباری اختیاری اجباری اختیاری اجباری اختیاری اجباری اختیاری اجباری 

 20،121 21،110 19،620 46،622 19،142 42،920 16،000 60،907 7،790 55،172 باربری

 62،099 77،571 122،740 155،205 154،402 147،601 99،142 147،676 22،424 115،271 آتش سوزی

 - 67،110 - 149،521 - 145،126 - 217،029 - 172،196 اتومبیل)بدنه(

 - 127،914 - 796،546 - 256،264 - 1،152،640 - 624،117 ثالث خودرو اجباری

 - - -  -  - - - - ثالث خودرو اختیاری

 - 19،061 - 71،775 - 94،744 - 112،151 - 65،200 حوادث راننده

 - 110،922 - 242،766 - 217،019 - 29،210 - 27،476 عمر

 521 415،650 2،129 926،172 4،714 754،412 1،264 604،955 5،616 101،912 درمان

 - 100،716 - 229،229 - 145،062 - 21،225 - 27،760 تشکیل سرمايه

 - 2،742 - 22،195 - 11،670 - 20،272 - 17،609 حوادث

 - 100،222 6،244 121،411 - 156،145 - 127،216 - 152،151 مسئولیت

 79،992 42،019 120،112 21،160 77،449 79،112 12،475 27،942 94،611 56،640 مهندسي

 72،457 21،610 121،171 59،611 24،411 46،920 22،294 41،516 - - نفت9گاز و پتروشیمي

 121 5،272 (21،215) 17،656 59،401 12،722 56،719 11،091 - - کشتي

 144،914 10،205 179،524 41،972 117،212 25،152 2،179 11،212 - - هواپیما

 126،107 1،452،560 559،056 1،011،624 456،761 2،210،167 217،412 2،291،712 215،049 1،241،926 جمع
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ر بیمه اتکایی اختیاری دبرای پیش بینی حق بیمه اتکایی اجباری از درصدهای اعالمی بیمه مرکزی و برای حق 

 استفاده گردید. 1196ماهه سال  6رشته های موردنظر برای سال های آتی از نسبت های 

 در جدول زیر درصد واگذاری حق بیمه اتکایی به صورت اجباری و اختیاری آورده شده است. 

ذاریدرصد حق بیمه اتکايي واگ  

 1268کارشناسي 1265کارشناسي 1269کارشناسي 1269ماهه9 1262 

 اختیاری اجباری اختیاری اجباری اختیاری اجباری اختیاری اجباری اختیاری اجباری 

 115 125 115 115 115 145 115 145 65 145 باربری

 125 125 125 115 125 145 125 145 125 145 آتش سوزی

  - 125  - 115  - 155  - 155  - 155 اتومبیل)بدنه(

  - 125  - 115  - 155  - 155  - 165 ثالث خودرو اجباری

  - 125  - 115  -    -    -   ثالث خودرو اختیاری

  - 125  - 115  - 155  - 155  - 155 حوادث راننده

  - 225  - 215  - 255  - 255  - 255 عمر

  - 125  - 115  - 155  - 155  - 155 درمان

  - 115  - 115  - 115  - 115  - 415 تشکیل سرمايه

  - 115  - 115  - 155  - 155  - 155 حوادث  

  - 125  - 115  - 155  - 155 15 155 مسئولیت

 275 125 275 115 275 145 275 145 205 145 مهندسي

 145 125 145 115 145 115 145 115 255 125 نفت9گاز و پتروشیمي

 05 125 05 115 05 115 05 115 115- 115 کشتي

 675 125 675 115 675 145 675 145 575 145 هواپیما
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 واگذاری به شرح جدول زیر می باشد.لذا مبلغ برآوردی حق بیمه اتکایی  

 حق بیمه اتکايي واگذاری )میلیون ريال(

 1268کارشناسي 1265کارشناسي 1269کارشناسي 1269بودجه شرح

 اختیاری اجباری اختیاری اجباری اختیاری اجباری اختیاری اجباری 

 91،221 24،262 75،951 76،001 42،147 44،027  10،150  50،250 باربری

 220،407 215،991 122،199 191،427 144،260 164،126  121،264  167،215 آتش سوزی

 0 201،915 0 120،222 0 146،245  0  147،211 اتومبیل)بدنه(

 0 1،022،621 0 974،951 0 227،156  0  229،976 ثالث خودرو اجباری

 0 0 0 0 0 0  0 0  ثالث خودرو اختیاری

 0 111،126 0 117،607 0 111،666  0  20،921 حوادث راننده

 0 490،964 0 424،102 0 611،622  0  212،616 عمر

 0 1،117،214 0 1،012،951 0 1،009،101  521  926،116 درمان

 0 222،295 0 124،255 0 0  0  202،656 تشکیل سرمايه

 0 16،925 0 10،524 0 19،114  0  27،146 حوادث  

 0 255،117 0 222،466 0 204،410  0  216،245 مسئولیت

 262،106 112،221 221،629 105،925 157،062 22،501  141،524  29،602 مهندسي

 222،147 72،262 121،202 70،629 160،094 52،211  96،214  59،972 نفت9گاز و پتروشیمي

 1،029 45،722 251 40،951 192 9،155  2،422  25،119 کشتي

 212،690 41،919 192،151 17،552 269،909 56،250  197،121  57،252 هواپیما

  1،016،461  4،176،141  256،727  1،706،725  771،665  1،401،024  599،074  1،176،402 جمع

 

http://www.novinic.com/


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

 نيه نوين سرمایتام یه گذاريشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربي-32پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(
 33222222فکس:  33222222-2تلفن:

www.novinic.com 
21 

 

 حق بیمهذخایر 
اند برای ایفای تمامی تعهداتی که به موجب قراردادهای مؤسسات بیمه مکلف بیمهعالی شورایبر اساس آیین نامه 

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

ذخیره و  عمر زمانی 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

حاسبه نامه، نحوه مآیین ضوابط اینبه میگردد. محاس ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی، گزاران در منافعبیمه

 نماید. در احتساب آنگران اتکایی تعیین میذخایر فنی سهم مؤسسات بیمه را پس از کسر سهم بیمه دو برآور

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

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

ه عالی بیمهمراه با ذخایر فنی ابتدای دوره، به ترتیب مقرر در نمونه ترازنامه و صورت سود و زیان مصوب شورای

  .های مالی خود منعکس نماینددر صورت

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

برای محاسبه ذخایر از میانگین نسبت های قبل 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. 

 

 ه  سهم نگهداریذخیره حق بیم

 1262 1262 1262 1263 شرح
 ماهه9

1269 

 بودجه

6931 
 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 - - -  6،421،669  5،561،602  5،799،015  5،152،405  4،126،244  2،529،519 بیمه های غیرزندگیذخیره حق 

 - - -  1،122،017  1،125،991  979،715  611،151  411،025  222،669 بیمه های زندگیذخیره حق 

 - - -  700،577  617،211  754،944  677،400  521،775  122،191 ذخیره برگشت حق بیمه

 - - - -  61،124  55،002  50،151  42،974  0 ذخیره حق بیمه امیدآفرین

  1391299625  1293229922  895229282  892229382  592289918  592889959  992119111  291829218  298819256 جمع
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 اتکاييذخیره حق بیمه  سهم 

 1262 1262 1262 1263 شرح
 ماهه9

1269 

 بودجه

6931 
 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 - - -  1،760،142  1،710،256  1،717،212  1،506،222  1،616،221  1،045،252 بیمه های غیرزندگیذخیره حق 

 - - -  260،924  747،652  651،114  491،271  121،015  274،612 بیمه های زندگیذخیره حق 

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

 - - -  17،214  15،675  14،151  11،060  10،741  0 ذخیره حق بیمه امیدآفرین

  295229182  293829622  398819232  398229128  399259152  392139222  392229582  392389921  192169862 جمع

 

 ذخیره حق بیمه  کل

 1262 1262 1262 1263 شرح
 ماهه9

1269 

 بودجه

6931 
 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 - - -  2،121،211  7،294،464  7،516،251  6،659،227  5،221،127  1،574،791 بیمه های غیرزندگیذخیره حق 

 - - -  2،122،961  1،911،651  1،610،229  1،125،026  214،040  561،107 بیمه های زندگیذخیره حق 

 - - -  700،577  617،211  754،944  677،400  521،775  122،191 ذخیره برگشت حق بیمه

 - - -  24،562  76،259  69،155  61،211  51،717  0 ذخیره حق بیمه امیدآفرین

  1296219121  1292289262  1192829912  1191269611  696239825  696519181  892329899  593139926  293219396 جمع

 

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

 

 افزايش)کاهش( ذخیره سهم نگهداری

 1262 1262 1262 1263 شرح
 ماهه9

1269 

 بودجه

6931 
 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 - - -  622،654 (215،407)  646،610  966،161  1،656،705  421،021 بیمه های غیرزندگیذخیره حق 

 - - -  142،122  206،272  142،562  192،122  144،156  24،212 بیمه های زندگیذخیره حق 

 - - - (54،167) (117،111)  77،544  155،625  191،122  17،024 ذخیره برگشت حق بیمه

 - - - (55،002)  6،122  4،249  7،179  42،974  0 ذخیره حق بیمه امیدآفرین

  196239365  192229292  193229822  8229925 (1229228)  192559292  192359262  392259215  5819559 جمع
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 افزايش)کاهش( ذخیره سهم اتکايي

 1262 1262 1262 1263 شرح
 ماهه9

1269 

 بودجه

6931 
 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 - - -  42،904  11،612  210،416 (110،061)  591،611 (21،921) بیمه های غیرزندگیذخیره حق 

 - - -  209،210  96،544  157،241  112،252  106،177  71،611 بیمه های زندگیذخیره حق 

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

 - - -  1،021  1،522  1،091  2،117  10،741  0 ذخیره حق بیمه امیدآفرین

  2929322  2239616  2989282  3859528  1329522  2299925  339226  5289521  219962 جمع

 

 افزايش)کاهش( ذخیره کل

 1262 1262 1262 1263 شرح
 ماهه9

1269 

 بودجه

6931 
 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 - - -  665،552 (221،729)  257،026  216،100  2،242،116  459،162 بیمه های غیرزندگیذخیره حق 

 - - -  552،112  102،222  505،201  110،926  250،711  152،441 بیمه های زندگیذخیره حق 

 - - - (54،167) (117،111)  77،544  155،625  191،122  17،024 ذخیره برگشت حق بیمه

 - - -  15،407  7،704  5،942  9،496  51،717  0 ذخیره حق بیمه امیدآفرین

  392939225  196239682  199129236  191589522 (389252)  192299212  192139325  395299198  8229299 جمع

 خسارت پرداختی

در بیمه نامه های مستقیم هزینه خسارت پس از گزارش وقوع خسارت از سوی بیمه گذار و انجام رسیدگی های 

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

 شته ذخیره مورد نیاز شناسایینشده است و یا در صورت گزارش هنوز پرداخت نشده است با توجه به تجربیات گذ

 1196ماهه سال  11صادره برای پرداختی به حق بیمه  برای برآورد خسارت پرداختی، نسبت خسارتمی شود. 

 برآورد گردید. ته شد و میزان خسارت پرداختی سالهای آتی در نظر گرف  برای

به شرح  1192تا  1196سال های  و برآورد صورت گرفته برای 1195تا 1192ند خسارتهای پرداختی از سال رو

 جدول زیر می باشد.
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 )میلیون ريال( خسارت پرداختي 

 1262 1262 1262 1263 شرح
 ماهه9

1269 

 ماهه3

6931 

 بودجه

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6931 

 140،106 115،921 115،921 112،195 47،074 11،211 140،116 57،416 61،621 15،722 باربری

 572،972 472،605 472،605 105،211 194،746 122،662 142،021 440،291 259،199 261،012 آتش سوزی

 1،229،990 1،016،762 1،016،762 626،172 511،561 112،012 692،276 625،475 577،752 504،121 اتومبیل)بدنه(

 6،754،529 5،521،612 5،521،612 4،145،952 2،241،694 1،211،261 4،720،411 1،972،252 1،212،241 2،729،794 ثالث اجباری

 - - - - - - - - - - ثالث اختیاری

 667،265 552،029 445،656 449،142 252،712 120،114 496،151 162،556 269،297 127،010 حوادث راننده

 1،049،252 267،262 700،554 215،420 414،164 115،201 225،695 504،270 126،554 90،660 عمر

 7،279،610 6،511،657 5،257،944 5،552،192 4،020،256 2،524،622 4،672،697 1،644،447 1،954،122 1،265،006 درمان

 - - - - - - - - - - درمان سرطان

 241،472 201،270 162،469 116،962 121،221 25،221 126،921 111،169 21،127 56،142 تشکیل سرمایه

 101،111 25،254 62،219 97،117 16،415 24،014 27،225 69،662 14،144 21،111 حوادث

 1،091،724 902،470 722،491 204،655 411،221 264،245 622،999 525،949 542،222 412،610 مسئولیت

 291،209 242،121 195،654 207،110 62،512 16،511 271،217 216،451 129،712 12،125 مهندسی

 252،429 202،669 162،442 127،996 25،617 20،114 164،402 1،162 1،470 0 پتروشیمیگاز  نفت

 26،621 71،656 57،242 12،572 25،757 19،175 20،927 105،650 14،121 20،917 کشتی

 19،210 12،925 26،572 40،767 41،425 25،171 10،272 7،206 6،761 2،212 هواپیما

 1،909 1،211 2،602 1،024 1،417 570 4،451 (1،691) 9،162 2،911 سایر

  3291529922  1999599258 1292919226 1292869821 691559222 296289222 1292269222 1298159862 592919222 299219582 جمع

 

 درآمد کارمزد منافع اتکایی واگذاری 

ند کن شرکتهای بیمه ای واگذار میشرکت های بیمه ای که درصدی از حق بیمه خود را به بیمه مرکزی یا سایر 

در ازای این واگذاری مبلغی را به عنوان کارمزد منافع اتکایی دریافت می کنند که در زمره درآمدهای شرکت بیمه 

میانگین نسبت درآمد کارمزد منافع اتکایی به حق بیمه رد کارمزد منافع اتکایی بر اساس محصوب می شود. برآو

 قبل به صورت نسبتی از حق بیمه اتکایی واگذاری برآورد گردید.  اتکایی برای سالهای مالی

 هزینه های بیمه ای

نسبت کارمزد بودجه شرکت برای سالهای آتی به صورت نسبتی  هزینه کارمزد نمایندگان بیمه شرکت نیز بر اساس

 .از حق بیمه صادره در نظر گرفته شد
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حق بیمه صادره پس از کسر حق بیمه اتکایی بعالوه درصد  1ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی بر اساس 

 ذخیره سال قبل محاسبه گردید.

برآورد درصد حق بیمه ثالث اجباری پس از کسر حق بیمه اتکایی  2هزینه صندوق تامین خسارت های بدنی 

 گردید.

  محاسبه گردید. بیمه ثالث اختیاری و اجباریدرصد حق  10هزینه سهم وزارت بهداشت به میزان 

 برآورد گردید.نسبتی از حق بیمه ثالث اجباری هزینه سهم نیروی انتظامی نیز به صورت 

 درآمدهای سرمایه گذاری

 ذخایر حق بیمه برآورد گردید. سرمایه گذاریها به صورت نسبتی ازدرآمد 

 صورت سود وزیان

 زیر می باشد.به شرح جدول  البرزبر اساس برآوردهای صورت گرفته صورت سود وزیان شرکت بیمه 

 صورت سود و زيان )میلیون ريال(

1269ماهه9 شرح  1268کارشناسي 1265کارشناسي 1269کارشناسي 1269بودجه 

 11،040،159 25،659،252 21،211،151 20،010،015 9،121،641 حق بیمه صادره

 (2،162،517) (1،952،924) (1،614،429) (1،172،710)  22،174 کاهش)افزایش( ذخایر حق بیمه

  22،677،622  21،706،274  19،596،724  12،251،105  9،212،017 حق بیمه درآمد

 (5،212،202) (4،561،571) (4،174،622) (1،775،476) (1،212،267) حق بیمه اتکایی واگذاری

  460،240  402،919  162،525  227،702  124،714 افزایش)کاهش( ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری

 (4،752،562) (4،160،651) (1،206،104) (1،427،762) (1،714،111) واگذاریهزينه حق بیمه اتکائي 

  3296329292  1692229931  1295629932  1292929225  592659882 درآمد حق بیمه سهم نگهداری

 (20،171،615) (16،676،472) (11،461،559) (11،529،211) (5،912،410) خسارت پرداختی

 (1،265،144) (1،045،224) (970،140)  12،712 (671،762) افزایش)کاهش( ذخایر خسارت

 (21،412،979) (17،721،762) (14،411،292) (11،551،119) (6،610،192) هزينه خسارت

  1،256،021  2،250،554  2،607،644  2،162،090  1،011،162 خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی

  159،217  95،122  120،269 (20،144)  112،911 افزایش)کاهش(ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری

  1،415،120  2،945،916  2،927،911  2،147,946  1،152،279 خسارت سهم بیمه گران اتکايي

 (12،021،659) (14،775،227) (11،441،925) (11،201،171) (5،457،919) هزينه خسارت سهم نگهداری

 (2،165،521) (1،955،451) (1،445،222) (1،459،665) (701،125) هزینه کارمزد و کارمزد منافع

  664،412  522،942  512،755  421،222  217،111 درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی

 (1،701،090) (1،166،509) (907،127) (972،417) (461،214) درآمد کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

http://www.novinic.com/
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'حق%20بیمه%20صادره'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'ذخیره%20حق%20بیمه'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'حق%20بیمه%20اتکائی'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'ذخیره%20حق%20بیمه'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'هزینه%20خسارت'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'هزینه%20خسارت'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'خسارت%20دریافتی%20اتکایی'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'خسارات%20معوق'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'هزینه%20و%20درآمد%20کارمزد%20'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'هزینه%20و%20درآمد%20کارمزد%20'!A1


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

 نيه نوين سرمایتام یه گذاريشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربي-32پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(
 33222222فکس:  33222222-2تلفن:

www.novinic.com 
22 

 

1269ماهه9 ادامه صورت سود وزيان  1268کارشناسي 1265کارشناسي 1269کارشناسي 1269بودجه 

 (292،445) (464،272) (919،722) (564،161) (271،274) کاهش)افزایش( سایر ذخایر فنی

 (725،729) (599،971) (194،201) (169،514) (172،266) هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی

 (1،229،722) (1،017،111) (222،242) (716،122) (412،402) سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای

 (2،247،957) (2،101،556) (2،162،167) (1،670،021) (276،542) خالص ساير هزينه های بیمه ای

  979،112  211،619  711،124  474،057  222،152 درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

  392219295  391229295  196629532  196829621  6859591 فعالیت بیمه ایسود ناخالص 

  172،726  147،114  125،291  21،657  50،252 درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

 (1،752،596) (1،520،102) (1،425،591) (1،494،762) (741،116) هزینه های اداری عمومی

  5219928  5239252  9619235  2529569  3629365 سود عملیاتي

 (14،262) (12،677) (12،110) (1،011) (7،219) سایر درآمد و هزینه های غیر بیمه ای

  5259262  9869968  9589519  2519582  3859258 سود خالص 

  182  153  152  122  53 سود هر سهم

  4،000،000  4،000،000  4،000،000  4،000،000  4،000،000 سرمايه

 ارزشگذاری: 

 به صورت زیر می باشد. DDMمفروضات ارزشگذاری به روش 

 
  0.97 بتا

 195 نرخ بازده بدون ریسک

 115 صرف ریسک

 355 حقوق صاحبان سهامهزینه 

 125 نرخ رشد

 

نظر گرفتن  درصدی در سال های آتی و با در 50و با فرض تقسیم سود  DDMارزش هر سهم شرکت به روش 

 مطابق جدول زیر می باشد. 1192و  1197،  1196کارشناسی سال های  سود

 

 

 

 

http://www.novinic.com/
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'ذخایر%20فنی'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'ذخایر%20فنی'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'درآمدسرمایه%20گذاری'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'درآمدسرمایه%20گذاری'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'درآمدسرمایه%20گذاری'!A1
file:///C:/Users/A.Hosseinnezhad/Dropbox/Hosein%20nezhad/sarmad/sarmad.xlsx%23'درآمدسرمایه%20گذاری'!A1


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

 نيه نوين سرمایتام یه گذاريشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربي-32پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(
 33222222فکس:  33222222-2تلفن:

www.novinic.com 
29 

 

DDM 

 به بعد68 1268 1265 1269 

    717،190       629،692       672،716   سود خالص

   505 505 505 نسبت سود تقسیمی

  2،411،756    167،779       141،992      112،515   سود تقسیمی

 275 275 275 275 نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام

  1،517،917   229،124       271،667       112،515   سود تنزیلی

 2،157،501  ارزش شرکت

 286  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. البرزارزش برآوردی هر سهم بیمه 

 نام شرکت نماد ردیف
قیمت 

 هر سهم
 ارزش بازار

سود هر 

 سهم

سود خالص 

1196 

سود خالص 

1195 

صاحبان حقوق 

 سهام

 P/Eنسبت 

 پیش بینی

 P/Eنسبت 

 تاریخی
نسبت 

P/BV 

 1.5 7.9 6.7 1،676،421 712،294 214،622 127 5،615 2،162 بیمه پاسارگاد بپاس 1

 1.4 17.5 2.2 1،970،161 122،217 621،215 240 5،640 1،979 بیمه ملت ملت 3

 0.2 5.5 2.5 4،101،290 622،712 1،401،745 462 1،451 1،151 بیمه پارسیان پارسیان 2

 1.1 10.2 2.4 1،294،671 156،216 411،417 122 1،622 1،575 بیمه آسیا آسیا 2

 1.4 2.1 14.2 1،690،209 624،674 122،617 424 5،671 1،601 بیمه سامان بساما 9

 1.2 27.9 6.4 1،094،769 112،416 520،000 212 1،700 1،420 بیمه کوثر کوثر 5

 اتکام 8
بیمه اتکایی 

 امین
1،010 2،625 210 574،725 542،721 1،415،472 4.6 4.2 0.2 

 2.2 9.2 14.7 1،145،211 121،250 215،922 212 1،172 2،119 بیمه دانا دانا 6

 1.7 7.1 1.9 1،614،952 175،642 709،921 224 2،745 1،092 بیمه دی ودی 12

 اتکای 11
بیمه اتکایی 

 ایرانیان
1،105 2،225 212 529،992 527،619 1،429،266 5.1 5.4 0.2 

 1.2 5.7 5.0 1،555،077 120،476 162،151 241 1،222 1،215 بیمه ما ما 13

 2.0 2.2- 4.1- 124،114 (141،151) (179،624) (224) 762 957 بیمه میهن میهن 12

 159 1255 556 میانگین

 39338 19222 19229 های مختلف قیمت هر سهم شرکت بیمه البرز بر اساس نسبت

http://www.novinic.com/


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

 نيه نوين سرمایتام یه گذاريشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربي-32پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(
 33222222فکس:  33222222-2تلفن:

www.novinic.com 
10 

 

 روند قیمتی سهم 

 روند قیمتی سهم در یک سال گذشته بدین صورت بوده است.
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