
 

   
 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 فهرست

 4 .......................................................................................................................................... مقدمه

 5 ........................................................................................گذشته یسالها در کشور مهیب صنعت به ینگاه

 7 .............................................................................................................. هیسرما بازار در مهیب گاهیجا

 12 .......................................................................................................... بورس در مهیب صنعت کالیتکن لیتحل

 14 ...................................................................................................... مهیب صنعت یمال عملکرد یبررس

 16 ......................................................................................................................................... یمال یتوانگر

 17 .................................................................................................................. ییاتکا و ینگهدار قبول تیظرف

 25 ........................................................................................................یا مهیب یشرکتها یمال عملکرد یبررس

 26 ...................................................................................................................... (یاتکا) انیرانیا ییاتکا مهیب

 27 .......................................................................................................................... (اتکام) نیام ییاتکا مهیب

 29 ..................................................................................................................................... (ملت) ملت مهیب

 30 .................................................................................................................... (بخاور) انهیخاورم یزندگ مهیب

 32 .............................................................................................................................. (بپاس) پاسارگاد مهیب

 33 ................................................................................................................................. (بساما) سامان مهیب

 34 ............................................................................................................................ (یوآفر) نیکارآفر مهیب

 35 ................................................................................................................................. (آرمان) آرمان مهیب

 36 ...................................................................................................................................... (یود) ید مهیب

 37 .................................................................................................................................. (یوراز) یراز مهیب

 38 .................................................................................................................................... (زالبر) البرز مهیب

 39 ........................................................................................................................................... (ما) ما مهیب

 40 ..................................................................................................................................... (نینو) نینو مهیب

 41 ................................................................................................................................. (بنو) نو تجارت مهیب

 42 ............................................................................................................................(انیپارس) انیپارس مهیب

 43 .................................................................................................................................... (کوثر) کوثر مهیب

 44..................................................................................................................................... (ایآس) ایآس مهیب



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 45 .................................................................................................................................. (نیوس) نایس مهیب

 46................................................................................................................................. (وتعاون) تعاون مهیب

 47 ....................................................................................................................................... (دانا) دانا مهیب

 48 .................................................................................................................................. (ومعلم) معلم مهیب

 49 ................................................................................................................................. (وحافظ) حافظ مهیب

 50 ................................................................................................................................... (هنیم) هنیم مهیب

 50 ........................................................................................................................ (وحکمت) صبا حکمت مهیب

 51 ...................................................................................... بورس در یا مهیب یشرکتها یمال یصورتها یبند جمع

 54 ................................................................................................................ یا مهیب یشرکتها سهیمقا

 59 ...................................................................................................................... برتر یشرکتها لیتحل

 60 ........................................................................................................................ مهیب صنعت عملکرد

 60 ....................................................................................................................... بازار از مهیب یشرکتها سهم

 61 ................................................................................................. 1400 سال اول ماهه 9 در مهیب صنعت عملکرد

 62 ........................................................................................................................................ یمال یصورتها

 63 ............................................................................................................................. صنعت عملکرد لیتحل

 64 ............................................................................................ مهیب صنعت یدادهایرو نیمهمتر یبررس

 65 ...................................................................................................................... جهان در مهیب صنعت

 

 

 

 

  



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 مقدمه
ن از بهبود شاخص نشا نیو توسعه ا دیآیکشورها به حساب م شرفتیاز عوامل مهم توسعه و پ مهیامروزه صنعت ب

ردن ک نیگزیمشارکت در خسارت و جا مه،یب تیجامعه است. ماه کیافراد  یسطح زندگ یو ترق یوضع اقتصاد

نامطمئن  طیبه شرا یسخبا خطر، پا ابلهروش مق کیعنوان به مهیب ن،یاست. بنابرا نانیعدم اطم یجابه نانیاطم

 رین، ساآ رویشد و پ سیتأس ۱۳۱۴در سال  رانیا مهیبا نام ب مهیشرکت ب نیاول رانیو پرمخاطره است. در ا

 یری. ابتدا، تأثشودیر مبه سه صورت ظاه یمال یدر بازارها مهیصنعت گذاشتند. نقش صنعت ب نیها پا به اشرکت

 سکیکاهش ر یراب بانیپشت کیصورت اعمال کند که معموالً به یمال یبازارها ریبر سا تواندیصنعت م نیکه ا

است  گرمهیب اتیفاده از عملبا است یمنابع مال زیو تجه یآورنقش آن، جمع نی. دومرودیکار مبه یگذارهیسرما

در  مهیصنعت ب میمستق یگذارهیسرما ت،یو در نها رودیکار مبه میمستق ایو  میمستقریغ یگذارهیکه جهت سرما

را که  گذارانمهیوجوه ب مهیب یها. شرکتگرددینقش آن محسوب م نیترکشور، مهم یاقتصاد یهاتیفعال

 یمناسب اقتصاد یهاتیو در فعال رندیگیکار مسودآور به ییعنوان دارادارند به اریدر اخت یفن ریصورت ذخابه

 .کنندیم یگذارهیسرما
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 در سالهای گذشته کشور مهیبه صنعت ب ینگاه
، ۱۳۲۹سال  صنعت بوده است. در نیا یاصل گری، دولت باز۱۳۷۰دهه  لیتا اوا رانیا مهیشرکت ب سیو تأس ۱۳۱۴از سال 

 گرید یصخصو مهیهفت شرکت ب جیتدربه ۱۳۴۳شد و تا سال  سیتأس« شرق مهیب»به نام  یخصوص مهیشرکت ب نینخست

، ۱۳۷۰دهه  لید. در اواپرداختن تیشدند و به فعال سیساختمان و کار تأس د،یالبرز، ام ا،یآس ،یپارس، مل ا،یآر یهابه نام

ت و گرف یشیپ یاز بخش دولت ی، بخش خصوص۱۳۸۰و در اواخر دهه  افتی شیافزا مهیب یخصوص یهاشرکت تیفعال

ور است که مبالغ بر در کش یدیتول یهامهیدهنده حق بنشان ۱صنعت شد. نمودار  نیباعث شکست انحصار کامل در ا

 است. دهیگرد لیتورم تعد ساسا

 

 

 

ها شاخص نیترمن از جمله معروفهرش-ندالیشاخص هرف صنعت صحبت شد. نیاز شکسته شدن انحصار کامل در ا ترشیپ

شاخص  نی. هرچه اردیگیبرمرا در ۱۰،۰۰۰تا  ۱ نیب یامختلف از بازار است که بازه یهاجهت برآورد تمرکز و سهم بنگاه

ن بخش گرفت یشیبا پ مشخص است، ۲که در نمودار طوروده و هماندهنده انحصار کامل بکند نشان لیم ۱۰،۰۰۰به سمت 

 لیبازار تبد نیا شتر،یب یبازار در کشور شکسته شده و با گذشت زمان و ورود رقبا نیانحصار ا ،یاز بخش دولت یخصوص

 ۱،۰۰۰ ریبه ز کهیبوده و زمان ۱،۳۴۴بر با شاخص برا نیا ۱۳۹۹جانبه سست شده است. در سال با انحصار چند یبه بازار

 .استبا رقابت کامل  یدهنده بازاربرسد نشان
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هزار ۷.۸۱ یدیتول مهی، حق ب۱۳۹۹. در سال دهدیرا نشان م رانیدر ا یو خسارت پرداخت یدیتول مهی، حق ب۳نمودار 

سبت خسارت در ارقام، ن نیتومان گزارش شده است که با توجه به ا اردیلیهزار م ۴۳.6 یتومان و خسارت پرداخت اردیلیم

 درصد است. ۵۳/۴دوره  نیا
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 بازار سرمایهجایگاه بیمه در 
صنعت در حدود  یهاحضور دارند. ارزش بازار شرکت مهیشرکت ب یاز س شیاول و دوم بورس و فرابورس، ب یدر بازارها

سال  کیدرصد است. در  ۲۵طور متوسط گروه به نی. سهام شناور ادهدیم لیرا تشک هیدرصد از کل ارزش بازار سرما۳.6

را ثبت  یدرصد بازده ۳6دت م نیبورس و فرابورس در ا کهیحالردرصد بوده، د ۱۸۳طور متوسط گروه به یبازده ر،یاخ

عملکرد  دهدیساالنه شاخص کل به همراه شاخص صنعت ارائه شده است که نشان م یبازده ر،یجدول ز در .کرده است

 .بوده است ترفیاز شاخص کل ضع ۱۳۹۵-۱۳۹۲صنعت تنها در بازه 

 

  1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 2 241 326 72 26 1- 22 19- 110 48 بازدهی شاخص صنعت )درصد(

 10- 157 188 19 13- 24 18 9- 137 2 بازدهی شاخص کل )درصد(

 

ال تاکنون نشان داده شده است. شاخص صنعت در ح ۱۳۹۰شاخص صنعت و شاخص کل از سال  راتیی، تغ۴در نمودار 

را به ثبت  یدرصد ۴۹ساالنه  یدهطور متوسط بازبه هیسال گذشته، بازار سرما ۱۰واحد است. در  ۱۸۲،۴6۲حاضر برابر با 

 داشته است. یدرصد بازده ۵6طور متوسط هر سال به مهیرسانده و شاخص صنعت ب
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 وضعیت روند شاخص صنعت بیمه در بورس

 

 

 وضعیت شاخصهای ارزشگذاری صنعت بیمه در بورس 
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 جدول شاخصهای ارزشگذاری شرکتهای بیمه در بورس

 

 P/E ttm P/D P/B P/S P/S Monthly P/FCFF P/FCFE سهم ردیف

   8.0 1.6 1.0 23.1 13.0 ملت 1

 24.2 24.2 115.9 23.4 24.8 491.2 47.7 بپاس 2

   14.5 2.8 4.8 29.6 15.1 بساما 3

 2.6 2.8 3.6 0.8 1.1 19.8 3.4 البرز 4

    1.0 1.4  13.6 وتعاون 5

    3.3 5.4   آرمان 6

 23.0 23.0 2.0 0.4 0.9 14.6 4.7 آسیا 7

 63.6 63.6  34.1 7.6 83.8 17.9 اتکای 8

 5.5 5.5 4.0 1.0 5.7 27.1 21.7 پارسیان 9

 37.6 37.6  2.8    وحافظ 10

   1.5 0.3 0.9 94.8 20.1 دانا 11

 1.8 1.8 7.3 0.4 1.5 1.9 3.0 ودی 12

    1.2 1.2  106.2 ورازی 13

    0.0 0.1   وسرمد 14

    0.7 6.5 35.7  وسرمد 15

    0.8 1.7 5.2 10.4 وسین 16

 1.6 1.6 5.3 1.2 2.1 8.7 4.0 ما 17

 0.6 0.6 1.6 0.2 0.9 5.2 12.9 ومعلم 18

   4.7 0.8    میهن 19

 3.7 5.1 3.9 0.5 1.0 19.9 5.3 نوین 20

 19.1 18.7  2.0 2.7 32.9 10.5 وآفری 21

 9.0 22.0 11.6 1.3 2.2 22.3 8.5 کوثر 22

 17.6 17.6 15.5 12.9 2.2 5.2 6.0 اتکام 23

   23.0 2.2 4.7 82.8 53.0 بنو 24

 35.9 35.9  1.1 3.1 209.1  وحکمت 25

 2.8 2.8 12.7 3.2 1.8 37.8 29.4 بخاور 26

 0.8 0.8  0.5 0.4 100.0  ذیرهپ-باران 27

 4.4 4.4  2.8 2.2 38.6  باران 28
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 جمع بندی اطالعات مالی صنعت بیمه در بورس
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 شرکتهای بیمه ای در بورس معامالتی جدول وضعیت
ارزش بازار  بازار شرکت سهم ردیف

 )میلیارد ریال(

P/E-

ttm 
 90میانگین حجم  ارزش معامالت حجم قیمت بتا

 روزه

TSE  بیمه ملت ملت 1

IFB  بیمه پاسارگاد بپاس 2

IFB  بیمه سامان بساما 3

TSE  بیمه البرز البرز 4

IFB  بیمه تعاون وتعاون 5

-IFB بیمه آرمان آرمان 6

OTC 


TSE  بیمه آسیا آسیا 7

 اتکای 8
بیمه اتکایی 

 ایرانیان
IFB 

TSE  بیمه پارسیان پارسیان 9

-IFB بیمه حافظ وحافظ 10

OTC 


TSE  بیمه دانا دانا 11

IFB  بیمه  دی ودی 12

-IFB بیمه رازی ورازی 13

OTC 


IFB  بیمه سرمد وسرمد 14

-IFB بیمه  سرمد وسرمد 15

OTC 


-IFB بیمه سینا وسین 16

OTC 


TSE  بیمه  ما ما 17

IFB  بیمه معلم ومعلم 18

IFB  بیمه میهن میهن 19

IFB  بیمه نوین نوین 20

 وآفری 21
بیمه 

 کارآفرین
IFB-

OTC 


IFB  بیمه کوثر کوثر 22

 اتکام 23
بیمه اتکایی 

 امین
TSE 

 بنو 24
بیمه تجارت 

 نو
IFB 

 وحکمت 25
بیمه حکمت 

 صبا
IFB-

OTC 


 بخاور 26
بیمه زندگی 

 خاورمیانه
IFB 
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 تحلیل تکنیکال صنعت بیمه در بورس

 شاخص بیمه 

ز سال قبل برد و اصالحی که اشاخص صنعت بیمه هنوز مانند خیلی از صنایع کوچکتر بازار در فاز اصالحی به سر می 

می توان  شروع کرده را تکمیل نکرده است. با این حال چون به کف کانال بلندمدتی و نزولی خود ش نزدیک شده است

تری در این انتظار داشت که در آخرین مراحل نزولی در این موج منفی باشد و شاید در هفته های بعد نشانه های قوی

نه های قویتری واحد ایجاد شود و بعد از نشا ۴۵۷۵۰ید نیست قبل از آن باز هم کفی زیر سطح صنعت مشاهده شود. ولی بع

 را شاهد باشیم.

عامالت در کل بازار یکی از نشانه های مهمی که باید اتفاق افتد تا این صنعت هم روند مثبتی را تجربه کند، افزایش حجم م

 از جمله بیمه می شود.  می باشد که نهایتا به سرریز آن به صنایع کوچکتر
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 توضیحات شرکت

 البرز
نیست بزودی این  تومان ادامه داشته و بعید ۱۵۰۰تومان شروع کرده که تا زیر  ۳۰۰۰افت قابل توجهی را از محدوده ی 

 مثبت بود.ریزش تکمیل شود و دوباره به روند مثبت برگردد. فعال باید منتظر نشانه های 

 آسیا
ن تثبیت شود روند توما ۱۵۰تومان در نوسان است و شاید اگر دوباره باالی  ۱۵۰تا  ۱۳۰برای مدتی است که بین دو سطح 

 تومان بازگردد.  ۲۳۰میان مدتی این سهم هم عوض شود و بتواند دوباره به محدوده ی 

 خاورمیانه
ایی مثبت در این تومان از شتاب حرکتی ش کاسته است و کم کم می توان امید داشت نشانه ه ۲۰۰بعد از افت تا نزدیکی 

 ا می تواند رخ دهد. تومان بعد ۳۵۰سهم رخ دهد و دوباره روند مثبتی را در میان مدت تجربه کند. حتی برگشت به نزدیکی 

 پاسارگاد
نترل شده کر تحت تاثیر تصمیمات سهامدار عمده بوده و روند حرکتی ش به شدت در طی یک سال اخیر این سهم بیشت

 است و از این رو احتمال ادامه ی روند مثبت ش هنوز هم باالست.

 سامان
ده و طبیعتا چون تومان بو ۱۲۵۵تا  66۳روند این سهم در اصالح دو سال اخیر خنثی بوده و نوسان قیمت ش بین دو سطح 

یتا از این محدوده ی در کوتاه مدت با سقف این منطقه برخورد کرده است شرایط نزولی را باید انتظار داشت تا اینکه نها

 نوسانی خارج شود. 

 دانا
دا از آن این سطح تومان هم افت داشت و بع ۸۲تومان شروع کرد تا  ۲۸۰سال قبل اصالح بزرگ ش را از بعد از اینکه در 

دید این سهم خواهد حمایتی را حفظ نموده و اخیرا دوباره به آن واکنش مثبت نشان داده است و از این رو احتماال کف ج

 بود. 

 اتکایی ایرانیان
نزدیک شده است  تومان ۱۵۲۰تا  ۱۴۷۰با توجه به رشد مناسب در این ماه ها دوباره به سقف های قبلی ش در محدوده ی 

وجهی را می توان انتظار و بعید نیست با نشانه های مثبتی که دارد نهایتا از این منطقه عبور کند و در آنصورت رشد قابل ت

 داشت. 

 اتکایی امین
شکسته نشود و زیر  تومان دارد که به نظر فعال ۴۵۰این ماه ها داشته است و سقف مهمی در منطقه ی شرایطی خنثی را در 

 تومان هم وجود دارد.  ۳۵۰این سطح معامله شود و حتی امکان افت بیشتر به زیر 

 ما
الح کند و نهایتا از اصتومان هم  ۴۰۰با اینکه افت قابل توجهی داشته ولی هنوز هم نشانه ی مثبتی ندارد و شاید تا سطح 

 روی همین منطقه به سمت باال برگردد.

 ملت
تومان برگردد و  ۱۳۰تومان ساخته است دوباره به باالی  ۱۰۴اگر بتواند به از افت شدیدی که داشته و کفی که روی سطح 

 در باالی این سطح تثبیت شود، روند مثبتی در میان مدت را آغاز خواهد کرد. 

 میهن
در چند ماه اخیر  وتومان متوقف شده است  ۱۹6تومان، روی سطح  ۱۴۰۰با اینکه بعد از افت در دو سال اخیر از منطقه ی 

و همچنان باید  هم چندین بار به این سطح واکنش مثبت نشان داده است ولی تاییدی برای آغاز روند مثبت هنوز ندارد

 منتظر تاییدی قوی بود. 

 نوین
تومان رسیده است  ۳۰۰با اینکه نوین در ادامه ی روند اصالحی و در داخل کانالی نزولی به کف این منطقه در محدوده ی 

 یی قوی برای رشد باشیم. ولی هنوز تایید برای اتمام شرایط مثبت را نشان نداده است و شاید در هفته های بعد شاهد گواه ها

 پارسیان
هنوز تایید اتمام  تومان برای مدتی است که متوقف شده است ولی معامالتی ضعیف دارد و ۷۵۰با اینکه پارسیان روی سطح 

ته های بعد اصالح بزرگ در این سهم دیده نشده است. با این حال این سهم هم از شانس باالیی برای برگشت در هف

 برخوردار است. 

 سرمد
بزرگ ش تمام  و بعید نیست در حال کف سازی باشد و اصالحتومان واکنش مثبتی نشان داده است  ۳۹۰اخیرا وسرمد به 

 اشته باشد.دشده باشد و در نتیجه در هفته های بعد روند مثبت جدیدی را شروع کند و نشانه هایی قوی از برگشت 
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 بررسی عملکرد مالی صنعت بیمه
شاره م   ی،عملکرد مال سودآوری بنگاهها ا  زمینه بیشتر شده و   ها نهیکه درآمدها از میزان مخارج و هز یمعن نیبد کندیبه 

 ROA های توان به شاخص یوجود دارد از جمله م یبرای سنجش عملکرد مال ی. روشهای مختلفشودیسودآوری فراهم م

،ROE نسبت حاشیه سود ناخالص اشاره کرد،. 

 یم رآمدبرای کسااب د هاییسااازمان در اسااتفاده از دارا کی یابیارز یاساات که به چگونگ ییشااامل روشااها یمال عملکرد

. است  خالص هایییدرآمد قبل از کسر مالیات و ارزش دارا  ،یشامل درآمد عملیات  ی.(مثالهای عموم ۲۱۱۱، چاردیپردازد(ر

 .قرار گیرد یابیمورد ارز یبا استفاده از معیارهای متفاوت دیعملکرد شرکت با

  ۳۰از تعداد  فادهاساات ،با ۲۰۱۰-۱۲را در دوره  یبازار بیمه کشااور رومان یبر عملکرد مال عوامل اثر گذار( ۲۰۱۴)سااال  در

س  شامل اهرم مال  نیقرار دادهاند. ا یمتغیر مورد برر سالهای    یمتغیرها  شرکت بیمه،  ضو  بیمه، اندازه  در بازار بیمه،  تیع

اشیه توانگری   ح خسارت،  بیگذاری، ضر  هیسرما  یبازده ،ییسهم بیمه اتکا  ه،یرشد حق بیمه ناخالص، سهم از بازار، سرما   

صادی بودهاند.     سک یسهم نگهداری هر ر ، هاییدارا یبازده ،یمال شد اقت شان م  های افتهیو نرخ ر هد که اندازه د یآنها ن

 دارند. گریکدیرابطه مستقیم با  یشرکت و عملکرد مال

 ییکارا یابیرزا شاخصها برای   ییرا جهت شناسا   رانیر اشرکتهای بیمه د  ییکارا یابی(ارز ۲۰۱۳)و همکاران در سال   ییبو

برای  ییکارا جشسن  پژوهش عناصر  نیداده ها انجام داده اند. در ا یشرکتهای بیمه را با استفاده از تکنیک تحلیل پوشش    

  هنیه، هزبیمه صااادر حق و اداری به یعموم نههاییشاارکت بیمه، تعداد کارکنان، هز هایییشاارکت های بیمه شااامل دارا

صادره و بده  یکارمزد پرداخت سارت    هاییبه حق بیمه  سارت،  خشده، تعداد   پرداخت شرکت بیمه به عنوان ورودی و خ

شرکتهای بیمه، حق        سود خالص دوره  صادره،  سر مالیات به حق بیمه  شرکت   تولیدی از طر بیمه سود خالص بعد از ک ف 

 .ده استبو یبیمه و تعداد بیمه نامههای صادر شده به عنوان خروج
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 بای و مال یتعدای از نسبت های عملکردی با عنوان نسبت های عملیات ران،یا یبیمه مرکزی جمهوری اسالم یعال شورای

 بیمه ت هاینسبت ها در جهت راهبری شرک نیداده است که ا هیخود ارا ۱۱نامه شماره  ینیاهمیت مؤسسه بیمه را در آ

 :باشدیم لینسبت به شرح جدول ذ ۱6و مشتمل بر  دهیگرد ییاجرا ۱۳۹۳در سال 

 با اهمیت مؤسسه بیمه یو مال ینسبت های عملیات

 مؤسسه بیمه ینسبت توانگری مال 1

 نرخ رشد حق بیمه و خسارت مؤسسه بیمه به تفکیک انواع رشته های بیمه 2

 سهم از بازار مؤسسه بیمه به تفکیک انواع رشته های بیمه 3

 و کارگزاران به کل حق بیمه مؤسسه بیمه ندگانیبیمه تولیدی نمانسبت حق  4

 و نسبت حق بیمه صادره پس از کسر مجموع حق بیمه واگذاری اجباری)نگهداری مؤسسه بیمه  سهم 5

 )اختیاری به کل حق بیمه صادره

 خسارت مؤسسه بیمه به تفکیک انواع رشته های بیمه بیضر 6

به  صادره هبه حق بیم یهای صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداخت نهیکارمزد، هز نهیمجموع هز نسبت 7

 تفکیک رشته های بیمه

 و اداری به حق بیمه صادره یهای عموم نهینسبت هز 8

صدور  نهیهز های کارمزد، نهیو هز یاداری و عموم نههاییخسارت و نسبت مجموع هز بیضر) یترکیب بیضر 9

 (به حق بیمه صادره یو کارمزد مشارکت در منافع پرداخت

 هاییبه کل دارا گذاریها هینسبت کل سرما 10

 ای دورهبه متوسط بهای تمام شده ابتدا و انته هگذاریهای(نسبت درآمد سرما هگذاریهایسرما بازده 11

 یو غیرزندگ ی) به تفکیک بیمه های زندگهگذاریهایسرما

 )به تفکیک رشته های بیمه (سهم نگهداری یفن ریخسارت معوق به جمع ذخا نسبت ذخیره 12

 )به ذخیره حق بیمه (سهم نگهداری یاضینسبت ذخیره ر 13

 هایبه مجموع دارائ ییو بیمهگران اتکا ندگانینسبت مجموع مطالبات از بیمهگذاران، نما 14

 ها ییهای نقدی به کل دارا یینسبت دارا 15

 هاییبه کل دارا هایبدهنسبت کل  16
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 یتوانگری مال
ا  یبیانگر قدرت مال یتوانگری مال توانگری  حاشیه گری،و توان یقدرت مال یابیباشاد. در ارز  یبیمه گر در برآوردن کامل تعهداتش م

ا ی ار   یک ام ت ااهیم کلیدی است. حاشیه توانگری بیانگر میزان مازاد دارا  نیاز مه موسسه  یمال ییتوانا ایو  اسات  ها یبر بده یهایمف

 .(۱۳۹۴، یو حکیم یکمالیخان)شده خود است رفتهیهای پذ سکیبیمه برای پوشش ر

اساات که قادر  ارائه می دهد یک شاارکت بیمه در صااورتی دارای توانگری مالی ای المللی ناظران بیمه طبق تعریفی که انجمن بین

 .ن را فرمول بندی کردبا این همه به منظور کاربردی نمودن این تعریف باید آباشااد تعهدات خود در کلیه قرارداد ها را انجام دهد. 

عریفی قابل اجرا  واقعیت آن است که به علت ماهیت خاص فعالیت بیمه ای امکان تضمین توانگری وجود ندارد و برای دستیابی به ت   

ه به ماهیت را در نظر گرفت. همچنین با توجضروری است شرایطی که سبب مناسب بودن داراییها برای پرداخت خسارت می شوند      

بات مالی صنعت  گیری شاخص ث  تدوین و اندازه کسب و کار شرکتهای بیمه، باید به تصمیم درباره این موضوع پرداخت که آیا تنها     

صادره را درنظر گرفت     شور باید بیمه نامه های  سویه فوری )بیمه در ک تی هم باید توجه ی آیا اینکه به فعالیت های تجار (رویکرد ت

 .)رویکرد کسب وکار موفق(کرد 

سبه و فرمول توانگری مالی، آن را آنچنان         صنعت بیمه به خاطر نحوه محا صاحبنظران  ست که  ذکر این نکته به نظر دارای اهمیت ا

جهان شرکت های  معرف توان مالی شرکتهای بیمه و شایسته رتبه نمودن شرکت های بیمه از طریق آن نمی داند. امروزه در سطح      

ساس پارمترهای معتبر، اقدام می نمایند. این مهم مورد توجه بیمه     شرکتهای بیمه برا سبت به رتبه نمودن  مرکزی می  رتبه بندی ن

 ود تحریم ها ارتباط این شرکتهای در این راستا محدود گشته است.باشد که با توجه به وج
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 ظرفیت قبول نگهداری و اتکایی
( و ۵۵.۱و  ۵۵و مکمل آن )شااماره  میمسااتق مهیموسااسااات ب  ییاتکا یهامهینامه نحوه نظارت بر امور ب نییمطابق با آ

شماره   نییآ ۲۰ماده  ییضوابط اجرا  شورا    ۴۰.۵نامه  صوب  ساالنه ظرفیت قبول اتکایی    عال یم صورت  ی، بیمه مرکزی ب

ت های موظف می باشند فقط تا سرمایه تعیین   . مطابق با آئین نامه های موصوف شرک  شرکتهای بیمه را اعالم می نمایید 

شده ریسک را راسا تخت پوشش نگهدارند و می بایست به جهت اهمیت پوشش بیمه گذاران ، سرمایه مازاد برآن را تحت     

 بیمه گر دیگر یا شرکتهای اتکایی، تحت پوشش قرار دهند.

 تحلیلی
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   کرونا

سر     ۹۱-شیوع کووید  سرا سابقه در         جدر  سنها و محرکهای مالی بی سریع واک شد. اما توزیع  صادی  هان منجر به رکود اقت

تصادی قویتر و  بازگشت اق  ۹،منجر به  ۰۲۰۹مقیاس بزرگ، از جمله پرداختهای انتقالی به خانوارها و کسبوکارها در سال   

صدی در  در ۷/۳واقعی جهان پس از انقباض ( GDP) الص داخلی سریعتر شده است. پیشبینی میشود که رشد تولید ناخ       

 (. ۰۲۰۹، سوییسرید )برس ۰۲۰۹درصد در سال  ۸/۵به  ۰۲۰۲سال 

ست    بیمه ۹۱-در اثر کووید شهای متعددی روبرو ه شرکت های بمیه را درگیر     ندگران با چال سیع  که این مهم در طیف و

 شاره نمود.نمود که مهترین آنها را میتوان به موارد ذیل ا

شرکتهای           .۱ صلی  شبکه فروش که جز بازوان ا سط  شیوع ویروس کرونا عالوه به کاهش فروش تو یمه بدرآمد: با 

سیاری از بیمه های کاهش حق بیه      ضروروی بودن ب ست، باز بیمه بدلیل تعطیلی کسب و کارها و عدم  تولیدی  ا

ن باب میتوان  یمه اعالم نمیگردیدن. که از ایو به تبع ان حخسارتهای عیر ضروری یا شکل نگرفته یا به شرکت ب    

 گفت شرکتهای بیمه با موقعیت مناسب جهت بهبود صورت های مالی قرار گرفتن.

کارو  نیروی انسااانی: شاابکه فروش که منبع درآمد آن فروش بیمه می باشااد با کمبود درآمد، تعطیلی کسااب و  .۲

 ماری فوت نمودن/همچنین نیروهای انسانی شرکتهای بیمه درگیر و در آتر بی

شماره      .۳ شورای عالی بیمه به  صوب  سال     ۲6در آیین نامههای اولیه بیمههای درمان م صوب  ریهای ،بیما ۱۳۷۰م

رخ و نهای درمان تکمیلی قرار داشااته اساات، لیکن پس از حذف تعرفه )حداقل   اپیدمی جزو اسااتثنائات بیمه

سبت خسارت  نرخ به شرکتها با توجه به عملکرد و ن شرایط بیمههای درمان( توسط بیمه مرکزی و اختیار اعطای   

ن نامه و آیی ۹۱در سااال  ۷۴درصااد و متعاقبا تصااویب آیین نامههای بعدی بیمههای درمان به شااماره   ۸۵زیر 

ست     ۹۹شماره   ستثنائات آیین نامهها بیمههای درمان حذف شده ا شیو  .بند مذکور از ا ع کرونا بیمه با اینجال با 

ش خسارت در  ی مسئولیت اجتماعی همراه با جامع این مهم را پوشش داده اند که باعث افزای  گران نیز در راستا 

 رشته درمان بخاطر عدم وجود دیتا برا محاسبه نرخ موثر برای پوشش کرونا بوده اند.
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 برجام

یک، و  ئو بخشاای از جذابیت های کشااور و بالتبع صاانعت بیمه، ذاتی اساات. به این معنی که برگرفته از موقعیت  ئوپلت  

ست که البته در دوران تحریم، حوزه عمل آن محدود شده بود و با رفع تحریم ها قابلی      ستراتژیک کشور ا ت بالفعل شدن   ا

ش ریسااک تجاری، از جمله این موارد اساات. ذیگر شاااخص ها، مانند کاهرا دارد. برای مثال جذابیت ناشاای از اندازه بازار 

ضور و تعامالت ت         سی ارتقاء یافته و در نتیجه، عالقه به ح سیا سی نیز با توافقات  سیا شتر فراهم   مالی، اعتباری و  جاری بی

ازی، گنفتی و آمده اساات. برون داد این تعامالت در قالب فرصاات های جدید پیش رو به شااکل افزایش حجم پرو های   

نی، افزایش توسعه گردشگری و توریسم، توسعه حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی، انتقال و توزیع ریسک در سطح جها       

سرمایه گ   ذاری های داخلی درآمدهای بیمه ای در بلند مدت )ایجاد توازن در واگذاری و قبولی(، رونق اقتصادی و افزایش 

، توریسم و  و هواپیمایی (کشتی  در زمینه ریسک های انر ی، کشتیرانی )بیمه های    و خارجی، زمینه های توسعه فعالیت 

و توزیع   حمل و نقل قابل تصاااور اسااات. فرصااات های دیگر از جمله بحث انتقال تکنولو ی و دانش روز بیمه ای، انتقال

صنعت بی        صت های  شور(، از دیگر فر سک های بزرگ به خارج )با توجه به حادثه خیز بودن ک سابرجام  مه در دوران پری

 .است

 

   برونسپاری

س  ییبا اتخاذ راهبردها ی جاریسالها  نیا یط یمرکز مهیب ست انداز  ریدر م جهان   اتیبحرکت و تالش کرده از تجر یپو

 یمق بخش عاست که موجب   ییراهبردها نیتر یو اساس   نیاز مهمتر یکی یمقوله برون سپار  ر،یمس  نیبهره ببرد. در هم

شته های ت       شود  ینظارت م یساز  یفیو ک سارت در ر صدور مجوز برای ارزیابان خ ستا اقدام به  صی و    که در این را ص خ

ودن فرآیندهای اکچوئران فنی می باشد. به نظر شرکت های بیمه نیز در این راستا در تالش می باشند تا برون سپاری نم     

 عملیاتی خود، وارد فرآیند و جایگاه نظارتی گردند. 

 

 التحول دیجیت

شنا  تال،یجیتحول د ست که ا  ییعبارت آ صنا  نیا شن  عیروزها در  به  یهنوعب عبارت که نی. اشود یم دهیمختلف به کرات 

شدن همه فرا  یمعنا ستفاده از فناور   یندهایدگرگون  صدور، بازاریابی، بازد  در همه بخش یصنعت و ا ید های اولیه، ها ) 

 مهیست صنعت ب  ا یمدت باشد، یآن م ارزیابی خسارت، پایش اطالعات، کاهش فرآیندهای مازاد، افزایش ضریب نفود و  ...(  

ر نظر گرفتن  دشاارکتهای بیمه گر به دالیل از جمله بازار وساایع تر و کاهش هزینه های با  خود کرده اساات. ریرا هم درگ

 ردد.گر ذینفعان وارد این حوزه گردیده اند و پاندمی کرونا باعث گردید اهمیت این حوزه بر همگان روشن سای
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 شرکت( 17ترازنامه صنعت بیمه )شامل 
فصل سوم منتهی  دوره مالی

 1399/09به 

فصل چهارم منتهی به 

1399/12 

فصل اول منتهی 

 1400/03به 

فصل دوم منتهی 

 1400/06به 

منتهی به فصل سوم 

1400/09 

 39,590,869 47,909,622 45,005,007 31,980,649 31,441,382 موجودی نقد

 229,889,651 251,118,828 234,493,275 206,201,538 226,877,023 گذاران و نمایندگانمطالبات از بیمه

 27,425,145 26,442,892 21,007,571 24,691,609 21,802,858 گران اتکاییمطالبات از بیمه گران و بیمه

 167,466,595 167,833,295 164,345,788 162,944,192 156,785,213 سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی

 45,152,008 49,547,869 - 40,434,998 673,692 هاپرداختها و پیشسایر دریافتنی

 28,023,885 24,574,149 - 21,473,723 31,298 تسهیالت اعطایی به اشخاص

 428,540,860 423,846,248 - 345,684,356 8,565,466 در اوراق بهادار وسپرده های بانکی گذاریسرمایه

 12,339,749 11,615,888 - 11,079,836 83,011 سرمایه گذاری در امالک

 6,481,703 6,491,783 - 2,099,602 - سایر سرمایه گذاری ها

 1,609,693 1,609,693 1,557,439 1,560,938 1,977,154 فروش دارایی های نگهداری شده برای

 121,360,903 112,108,067 87,419,643 81,965,432 80,356,667 داراییهای ثابت مشهود

 1,688,655 1,432,517 1,373,696 1,359,483 1,084,116 داراییهای نامشهود

 3,272,608 2,967,181 2,927,996 2,322,298 2,934,975 سایر دارایی ها

 1,112,842,324 1,127,498,032 1,008,245,346 953,685,801 896,510,830 جمع داراییها

 31,938,697 37,353,611 28,309,672 24,529,822 17,685,278 گذاران و نمایندگانبدهی به بیمه

 28,832,013 44,342,574 53,839,551 53,783,225 62,324,550 گران اتکاییگران و بیمهبدهی به بیمه

 586,615 4,497,735 3,936,077 2,607,439 3,649,408 ذخیره مالیات بر درامد

 9,883,662 26,528,324 12,771,613 5,128,864 5,697,340 سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

 6,299,986 5,071,085 5,175,661 4,973,476 52,583 تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

 63,363,439 55,868,222 53,491,121 55,351,159 46,556,986 سایر حسابها و اسناد پرداختنی

 - - - - - بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه

 - - - - - های غیر جاری نگهداری شده برای فروشهای مرتبط با داراییبدهی

 119,075,523 131,165,009 129,085,290 122,816,807 128,555,223 ذخیره خسارت معوق

 14,463,037 11,939,253 6,527,297 6,781,248 8,957,127 های منقضی نشدهذخیره ریسک

 208,972,620 211,664,067 896,247 183,962,715 2,207,556 های اتیحق بیمه سال

 289,472,264 265,223,862 - 212,465,919 - عمر و تشکیل سرمایه ذخیره ریاضی بیمه

 - - - - - حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

 9,983,365 10,047,164 9,295,551 7,385,363 7,081,509 ذخیره مزایای پایان خدمت

 841,583,226 862,474,123 784,337,359 736,459,972 694,874,896 جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

 155,214,646 140,534,218 95,477,868 95,071,004 69,004,681 سرمایه

 13,405,897 16,440,307 - 1,000,000 4,930,000 وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

 - - 162,570 - - صرف سهام

 441,365 373,418 - 272,298 - صرف سهام خزانه

 8,630,328 8,900,391 7,493,928 7,093,616 6,044,926 اندوخته قانونی

 13,521,994 19,102,322 19,802,301 17,552,320 12,484,629 سرمایه ای اندوخته

 - - - - - اندوخته طرح و توسعه

 16,021,418 253,104 119,028 119,028 22,235,729 مازاد تجدید ارزیابی داراییها

(627,556)  - - اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکت های دولتی  - - 

 66,391,315 81,124,680 101,404,173 97,211,898 84,259,232 انباشته سود )زیان(

(1,170,010)  - سهام خزانه  -  (1,780,206)   (2,386,525)  

 271,259,098 265,023,909 223,907,987 217,225,829 201,635,934 جمع حقوق صاحبان سهام

 1,112,842,324 1,127,498,032 1,008,245,346 953,685,801 896,510,830 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 شرکت( 17گردش وجووه نقد صنعت بیمه ) شامل 

 دوره مالی
فصل سوم منتهی 

 1399/09به 

فصل چهارم منتهی 

 1399/12به 

فصل اول منتهی به 

1400/03 

فصل دوم منتهی به 

1400/06 

فصل سوم منتهی به 

1400/09 

 26,415,294 36,330,017 18,078,413 31,956,914 28,550,418 نقد حاصل از عملیات

 (178,089) (528,136) (26,496) (39,903) (251,631) مالیات بر درامد پرداختنی

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از 

 فعالیتهای عملیاتی
28,645,722 31,917,011 18,051,917 37,999,787 24,348,434 

دارایی های ثابت وجوه دریافتنی بابت فروش 

 مشهود
6,743 1,223,571 510 39,585 210,780 

وجوه پرداختنی بابت تحصیل دارایی های ثابت 

 مشهود
(3,853,587) (5,277,734) (5,721,354) (5,659,523) (4,173,290) 

های های نقدی حاصل از فروش داراییدریافت

 شده برای فروشنگهداری
439,126 - - 1,705,500 (1,396,365) 

 - (17) 17 - - وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

 (288,519) (133,235) (48,040) (424,000) (100,449) وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

وجوه دریافتنی بابت فروش سرمایه گذاری های 

 بلند مدت
15,179,756 13,994,802 22,076,755 3,050,028 18,013,803 

وجوه پرداختنی بابت تحصیل سرمایه گذاری های 

 بلند مدت
(18,704,571) (44,507,899) (18,347,304) (16,500,656) (32,431,691) 

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در 

 امالک
- 32,764 - 61,532 (1) 

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در 

 امالک
210,120 (1,626,294) - (1,446,877) (807,582) 

وجوه دریافتنی بابت فروش سرمایه گذاری های 

 کوتاه مدت
12,211,864 92,735,472 27,597,317 43,942,712 31,920,936 

وجوه پرداختنی بابت تحصیل سرمایه گذاری های 

 کوتاه مدت
(43,096,561) (92,365,519) (29,279,454) (62,059,825) (37,696,151) 

 (2,989,510) (4,831,469) - (3,553,788) (284,777) تسهیالت اعطایی به اشخاص

 1,537,714 2,951,772 - 1,638,998 591,595 استرداد تسهیالت اعطایی به اشخاص

های نقدی حاصل از سود تسهیالت دریافت

 اعطایی به دیگران
502,387 489,851 - 576,318 763,782 

 (427,482) 2,703,587 - 5,237,428 962,081 دریافتی سود سهام

 4,936,092 8,630,145 - (2,254,209) 8,803,058 سود دریافتنی بابت سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از 

 IFRSگذاری های سرمایهفعالیت
(28,649,204) (34,656,557) (3,721,553) (28,231,286) (21,721,252) 

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از 

 فعالیتهای تامین مالی
(3,482) (2,739,546) 14,330,364 9,768,501 2,627,182 

 187,981 37 - 81,279 119,984 وجوه دریافتنی حاصل از افزایش سرمایه

 8,721 12,807 - 34,683 - ز صرف سهامهای نقدی حاصل ادریافت

دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی وجوه 

 توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانه
- 744,369 - 373,298 32,082 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 

وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت 

 اصلی توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانه
- (1,634,928) - (1,173,332) (590,920) 

 1,000,000 (156,949) 156,949 4,922,917 7,917 وجوه دریافتنی حاصل از استقراض

 (500,000) (1,679,424) - 649,400 (649,400) بازپرداخت استقراض

 - 174,919 (202,905) - - سود پرداختنی بابت استقراض

های نقدی حاصل از انتشار اوراق دریافت

 مشارکت
- - - - - 

 - - - - - های نقدی بابت اصل اوراق مشارکتپرداخت

 - - - - - تبابت سود اوراق مشارکهای نقدی پرداخت

های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دریافت

 دین
- - - - - 

 - - - - - های نقدی بابت اصل اوراق خرید دینپرداخت

 (19,799) - - (20,671) (28,967) های نقدی بابت سود اوراق خرید دینپرداخت

های نقدی بابت اصل اقساط اجاره پرداخت

 ایسرمایه
- - - (165,000) 165,000 

 - - - - - ایهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهپرداخت

 (4,664,818) (6,482,852) (1,358,409) (2,837,736) (908,293) سود سهام پرداختی

جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از 

 IFRSهای تامین مالی فعالیت
(1,432,253) 1,939,313 (1,404,365) (8,946,521) (4,531,728) 

 (1,904,546) 821,980 12,925,999 (800,233) (1,435,735) خالص افزایش )کاهش( در وجه نقد

 41,905,652 45,005,007 31,980,649 32,821,409 33,978,708 مانده وجه نقد در ابتدای دوره

 (410,237) 2,082,635 98,359 (40,527) (283,798) تاثیر تغییرات نرخ ارز

 39,590,869 47,909,622 45,005,007 31,980,649 32,259,175 وجه نقد در پایان دوره

 8,047 1,816,650 468,833 (20,040,318) 22,713,424 مبادالت غیر نقدی

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 شرکت( 17شامل صورت سود و زیان صنعت بیمه )

 
فصل سوم  دوره مالی

منتهی به 

1399/09 

چهارم  فصل

منتهی به 

1399/12 

فصل اول منتهی به 

1400/03 

فصل دوم منتهی 

 1400/06به 

فصل سوم منتهی به 

1400/09 

 119,134,691 106,786,899 113,322,603 99,329,339 101,170,469 درامد حق بیمه

 (18,049,811) (21,236,427) (23,863,037) (21,602,757) (21,484,255) هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری

 101,084,880 85,550,472 89,459,566 77,726,582 79,686,214 درامد حق بیمه سهم نگهداری

 14,579,475 23,405,428 8,551,939 19,362,486 14,731,487 درامد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

 3,455,683 13,850,261 - 13,331,139 2,327,355 سایر درآمدهای بیمه ای

 119,120,038 222,072,368 - 139,113,903 91,759,569 درآمدهای بیمه ای

 (89,152,849) (93,922,931) (66,907,311) (77,091,990) (79,919,817) هزینه خسارت

 14,099,707 23,340,129 14,202,009 21,164,881 25,899,408 خسارت سهم بیمه گران اتکایی

 (75,053,142) (70,582,802) (52,705,302) (55,927,109) (54,020,409) هزینه خسارت سهم نگهداری

 (1,875,201) 1,100,972 - (2,202,318) (1,247,603) هزینه سهم مشارکت در منافع

 (3,457,075) (4,237,482) (3,157,656) (3,001,203) (3,053,999) ذخایر فنی افزایش( کاهش سایر)

 (20,927,972) (39,457,779) - (25,875,063) (14,895,681) سایر هزینه های بیمه ای

 (26,260,248) (45,783,788) - (32,141,151) (19,000,415) هزینه های بیمه ای

 17,806,648 53,433,416 - 33,019,408 22,361,551 سود )زیان( ناخالص فعالیتهای بیمه ای

 (10,508,416) (13,148,457) (11,037,715) (15,536,019) (6,583,373) هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

 6,507,800 20,772,935 - 18,128,161 5,959,659 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

 13,806,032 28,493,984 19,339,678 18,111,898 24,992,036 سود )زیان( عملیاتی

 (318,705) (562,545) (39,367) (278,840) (155,727) هزینه های مالی

خالص سایر درامدها و هزینه های غیر بیمه 

 ای

(504,736) 1,822,180 (632,127) 1,250,947 (65,195) 

 13,422,132 29,182,386 18,668,184 19,655,238 24,331,573 سود )زیان( قبل از کسر مالیات

 7,946 (881,848) (897,116) 373,881 (936,254) مالیات

 13,430,078 28,300,538 17,771,068 20,029,119 23,395,319 )زیان( خالص عملیات در حال تداومسود 

 - - - - - سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

            

 

 

 
 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 های مالی صنعت بیمهنسبت
منتهی به  1فصل  

1399-02 

منتهی به  2فصل 

1399-05 

منتهی  3فصل 

 08-1399به 

به منتهی  4فصل 

1399-11 

منتهی به  1فصل 

1400-02 

 (TTM/MRQسودآوری  )
TTM ۱۸.۸ %۲۳.۱ %۲۳.۲ %۱۹.۴ %۱۳.۰ حاشیه سود ناخالص% 

MRQ ۱۹.۲     حاشیه سود ناخالص% 

TTM ۲۰.۴ %۲۲.۵ %۲۲.۳ %۱۸.۱ %۹.۸ حاشیه سود عملیاتی% 

MRQ ۱۳.۹     حاشیه سود عملیاتی% 

TTM ۲۰.۸ %۲۳.۴ %۲۳.۳ %۲۰.۸ %۱۰.۸ حاشیه سود خالص% 

MRQ ۱۲.۸     حاشیه سود خالص% 

 %۹.۴ %۱۲.۷ %۱۴.6 %۱۴.۷ %۱۳.۷ بازده دارایی ها

 %۴۲.۰ %6۰.۴ %۷۴.۲ %۸۴.۲ %۹۰.۰ بازده حقوق صاحبان سهام

 %۹.۵ %۱۲.۵ %۱۴.۰ %۱۴.۱ %۱۲.۰ نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی

 %۱۹.۸ %۳۴.۸ %۳۴.۰ %۳۴.۴ %۳۴.۰ نسبت درامد های سرمایه گذاری به درآمد

 (TTM/MRQنسبت های بیمه ای  )

 ۰.۷6 ۰.۷۵ ۰.۸۲ ۰.۸۳ ۰.۸۵ ضریب خسارت

 ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۰ نسبت هزینه

 ۰.۹۷ ۱.۰۴ ۱.۰۳ ۱.۰۲ ۰.۹۸ نسبت ترکیبی

 ۰.6۲ ۰.۷۰ ۰.6۹ ۰.6۸ ۰.۷۷ نسبت عملیاتی

 ۰.۲۲ ۰.۲۳ ۰.۲۳ ۰.۲6 ۰.۲6 نسبت بیمه اتکایی

 (TTM/MRQاهرم/ریسک  )

 ۲.۲6 ۲.۴۴ ۲.۷6 ۳.۲۲ ۳.۸6 اهرم حق بیمه صادره

 ۰.۷۷ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۷۸ ۰.۸۰ جمع بدهی ها به جمع دارایی ها

 ۳.۲6 ۳.۵۰ ۳.۳۸ ۳.۴۵ ۳.۹۳ جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام

 (TTM/MRQوجوه نقد  )

 ۰.۱6۹ ۰.۱۸۷ ۰.۱۷6 ۰.۱۵۹ ۰.۰۹۲ نسبت وجه نقد آزاد شرکت به درآمد

 ۱.۱۴۱ ۰.۸۱۳ ۰.۸۰۰ ۰.۷۵۵ ۰.۷66 نسبت وجه نقد آزاد شرکت به سود خالص

 ۰.۰۹۱ ۰.۰۹۰ ۰.۰۸۱ ۰.۰۵۷ ۰.۰۸6 نسبت جریان نقد سهامداران به درآمد

 ۱.۱6۴     نسبت جریان نقد سهامداران به سود خالص

 ۰.۰۳۳ ۰.۰۲6 ۰.۰۲۴ ۰.۰۱۸ ۰.۰۱۲ نسبت مخارج سرمایه ای به درآمد

 ۰.۱۹6 ۰.۱۵۹ ۰.۱۰۹ ۰.۱۰۳ ۰.۰۸6 مخارج سرمایه ای به سود خالصنسبت 

 ۰.۲۰۲ ۰.۲۱۲ ۰.۲۰۰ ۰.۱۷۷ ۰.۱۰۴ نسبت وجه نقد عملیاتی به درآمد

 ۰.۱6۰ ۰.۱۵۷ ۰.۱6۵ ۰.۱۵۳ ۰.۱۳۸ نسبت وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی ها

 ۰.۰۰۷-     نسبت جریان نقد سرمایه گذاری به درآمد

 ۰.۳۰۹-     مالی به درآمد نسبت جریان نقد تامین

 (TTM/MRQمیلیارد )-ارزش گذاری  

 ۱۸6.۸۳۹ ۱۸۹.۴۴۹ ۱۵۵.۰۷۱ ۱۷۲.۰۹۸ ۱6۵.۲۷۴ ارزش بنگاه

 ۲6۵.۰۵۲ ۲۲۳.۹۰۸ ۲۱۷.۹۰۹ ۲۰۱.6۳6 ۱۵6.۵۲۸ ارزش دفتری

 ۱۱۸.۲۳۴ ۱۰۵.۳۷۱ ۱۰۱.6۱۵ ۸6.6۹۳ ۷۰.۳۹۴ وجوه نقد عملیاتی

 ۱۰۱.۹۹۴ ۸۸.۱۷۴ ۸۹.۳۹۰ ۷6.۳۱۰ 6۳.۳۲۲ وجه نقد آزاد شرکت

 ۱۰۴.۰6۹ - - - - وجه نقد آزاد سهامداران



 

   
 

 گزارش صنعت بیمه

 

 عملکرد مالی شرکتهای بیمه ایبررسی 
 رشد متغیرهای مالی صنعت بیمهنرخ 

 سهم ردیف

 سود خالص فصلی درآمد عملیاتی فصلی درآمد فصلی رشد سود سود خالص رشد درآمد عملیاتی رشد درآمد

 یکساله پنجساله سه ساله یکساله
سه 

 ساله
 پنجساله سه ساله یکساله پنجساله

رشد 

 ساالنه

رشد 

 فصلی

رشد 

 ساالنه

رشد 

 فصلی

رشد 

 ساالنه

رشد 

 فصلی
 %10.5- %21.9 %10.5- %21.9 %23.4- %84.1 %51.7 %92.1 %444.4 %56.9 %93.4 %448.4 %43.7 %42.0 %40.3 ملت 1

 %33.1- %10.9- %32.9- %456.6 %5.8- %53.5 %120.5 %212.2 %331.5 %189.5 %311.1 %534.7 %42.3 %45.7 %53.5 بپاس 2

 %79.2- %72.1- %76.9- %72.2- %13.5- %75.3 %99.4 %196.1 %860.5 %121.5 %257.4 %1309.7 %36.2 %36.3 %27.6 بساما 3

 %42.3- %60.6- %37.4- %61.9- %5.3- %112.1 %99.7 %207.6 %1545.7 %100.4 %204.6 %2259.0 %20.3 %26.7 %39.7 البرز 4

 %50.5- %4.4- %62.8- %37.2- %61.9 %67.4 %67.2 %135.2 %588.1 %66.4 %135.5 %578.8 %49.6 %40.0 %66.3 وتعاون 5

  %301.8  %304.8 %0.4 %35.7-       %6.7 %5.3 %21.6- آرمان 6

 %84.1- %71.4- %83.6- %70.0- %3.6- %46.8 %83.9 %157.9 %366.2 %82.7 %160.0 %369.8 %29.8 %33.9 %39.7 آسیا 7

 %14.8 %62.2 %3.4- %50.6 %275.0 %62.6 %42.3 %76.6 %153.2 %45.0 %94.0 %182.6 %28.1 %42.5 %39.2 اتکای 8

     %33.2- %46.7 %14.7 %41.0 %58.0 %28.0 %69.7 %59.7 %21.4 %23.0 %30.3 پارسیان 9

     %26.8- %81.4       %33.8 %30.5 %103.2 وحافظ 10

 %151.8 %5.3- %126.5 %41.4- %1.5 %49.1  %46.2 %223.2  %44.6 %98.7 %36.1 %41.0 %45.6 دانا 11

 %251.1 %54.0- %347.0 %52.3- %55.2 %230.2 %96.0 %149.8 %169.9 %96.3 %161.5 %189.5 %68.3 %20.8 %0.1 ودی 12

 %103.0 %84.2-  %69.4- %9.8- %177.0 %9.7-      %19.6 %19.0 %39.5 ورازی 13

     %32.1- %148.7 %59.0 %101.6 %318.6 %56.7 %97.7  %57.9 %51.0 %39.2 وسرمد 14

     %32.1- %148.7 %59.0 %101.6 %318.6 %56.7 %97.7  %57.9 %51.0 %39.2 وسرمد 15

 %9.7 %46.5- %11.2 %44.9- %8.3 %53.5 %70.2 %165.7 %326.0 %69.6 %195.1 %404.3 %33.4 %44.0 %39.6 وسین 16

 %61.5- %7.8- %61.6- %22.8- %2.6- %100.2 %76.0 %136.1 %603.1 %74.7 %137.6 %626.6 %41.8 %54.8 %62.3 ما 17

 %74.5- %61.9- %112.6 %51.1- %62.8 %74.9 %46.9 %88.2 %455.9 %53.3 %91.6 %777.8 %32.9 %36.1 %29.4 ومعلم 18

     %12.7- %46.0       %7.2 %38.9 %16.5 میهن 19

 %57.9 %34.0- %238.0 %59.7- %39.2 %81.2  %161.0 %575.8  %169.1 %671.5 %35.0 %45.9 %38.8 نوین 20

 %47.2- %67.7 %56.8- %8.8 %13.7- %68.0 %66.1 %494.3 %262.7 %91.0  %644.9 %18.8 %26.8 %39.3 وآفری 21

 %9.3 %20.3 %26.0 %35.0 %60.4 %109.7 %89.3 %157.8 %411.8 %89.9 %162.8 %438.9 %35.2 %47.7 %47.8 کوثر 22

 %54.0- %5.2- %51.9- %12.0- %40.0- %98.0 %55.0 %58.0 %77.2 %58.0 %64.9 %104.3 %25.9 %31.5 %34.0 اتکام 23

  %96.9-  %68.0- %148.7 %93.4 %1950.1 %117.0 %181.7 %1882.7 %105.2 %154.9  %124.3 %90.6 بنو 24

     %8.1- %35.3  %11.0-   %12.2-  %1869.4 %73.0 %58.1 وحکمت 25

 %73.6- %48.2- %73.9- %47.6- %9.0 %700.6 %1525.6 %150.7 %335.0 %1524.2 %150.5 %364.0  %473.2 %277.4 بخاور 26



 

   
 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  (اتکای)بیمه اتکایی ایرانیان 

 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 119 998,128 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  بیمه صادره حق

 17- 148,941 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  خسارت پرداختی

 48 2,782,768 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  حق بیمه صادره

 85 952,641 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  خسارت پرداختی

 83 3,014,542 31/06/1400منتهی به  ماهه9 )زیان( عملیاتیسود 

 71 2,697,954 31/06/1400منتهی به  ماهه9 سود )زیان( خالص

 71 519 31/06/1400منتهی به  ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم
 

نین مقررات ارزی و تغییرات بعدی آن و همچ ۱۳۹6با توجه به افزایش نامتعارف نرخ ارز از اواخر سال  دالیل تغییرات:

ی گذشته این سال مال یر ارزعسود حاصل از تسبانک مرکزی مبنی بر شمولیت شرکتهای بیمه از از نرخ بازار ثانویه، 

و  بیمه مرکزی و حسابرس مستقل شرکت شرکت، افزایش قابل توجهی داشته است. لذا براساس توصیه های موکد

ت به افزایش ارز خودداری و نسب مذاکرات مجمع عمومی صاحبان سهام مقرر گردید شرکت از تقسیم سود ناشی از تسعیر

ون میلی ۴،۰۰۰،۰۰۰آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ سرمایه اقدام نماید. در این راستا در تاریخ

رکت ها به ( در مرجع ثبت شمیلیون ریال از محل سود انباشته 1,200,000میلیون ریال ) ۵،۲۰۰،۰۰۰ریال به مبلغ 

  ثبت رسید.

 
 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 بیمه اتکایی امین )اتکام(
 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 18 219,772 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  حق بیمه صادره

 36- 17,086 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  خسارت پرداختی

 50 590,658 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  حق بیمه صادره

 25 82,741 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  خسارت پرداختی

740,348 30/09/1400 به منتهی ماهه3 سود )زیان( عملیاتی  12-  

1,70757 30/09/1400 به منتهی ماهه3 سود )زیان( خالص  5-  

-5 193 30/09/1400 به منتهی ماهه3 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم  

 

 
ز قبولی، حق بیمه صادره شرکت عمدتا به دلیل استراتزی شرکت در قبولی ریسک، افزایش ظرفیت مجا دالیل تغییرات:

ی بیمه نامه ها افزایش حد قبولی مندرج در قرارداد واگذاری مازاد خسارت شرکت، افزایش سرمایه و خالص ارزش دارائیها

ختی در دوره است. همچنین علت افزایش خسارت پردابه دلیل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور رند رو به رشد داشته 

اسالمی  مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل، عمدتا به دلیل پرداخت خسارتهای مربوط به کشتیرانی جمهوری

 سبی ن، خسارت شرکت نفت و گاز پارس و قراردادهای ۱۳۹۸ایران، پرداخت بخشی از خسارتهای مربوط به سیل سال 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

ورد م معلم بوده است. علی رغم افزایش خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته، نسبت خسارت در دوره شرکت بیمه

 درصد کاهش یافته است.۳۲درصد سال گذشته به ۴۱گزارش از 

 

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها
 

 ن بیا امین اتکایی بیمه شرکت مدیرعامل کیایی، سیدمصطفی /کرد رشد درصد 77 امین اتکایی بیمه شرکت سود

 تا شرکت این ستاسی ابتدای از که داشته سود تومان میلیارد ۳۵۱ از بیش سرمایه، تومان میلیارد ۳۹۰با شرکت این کرد:

 .شد واهدخ تقسیم سهامداران بین آن درصد ۷۵ مدیره هیات پیشنهاد با که است نداشته سابقه سودی چنین تحقق کنون

 شده حققم سود مبلغ از منتشرشده، هایگزارش اساس بر /سهامداران بین ریالی میلیارد632 هزارو2 سود تقسیم 

 خواهد اختصاص ایسرمایه اندوخته حساب به ریال میلیارد۵۲6 و قانونی اندوخته به ریال میلیارد۸۳ حدود جاری، سال

 تقسیم پیشنهاد مدیرههیات که بود خواهد ریال میلیارد۱66 و هزار۳ حدود شرکت تقسیم قابل سود میزان بنابراین. یافت

 از پس که ودب خواهد تقسیم قابل سود از درصد۸۵ حدود مبلغ این. است کرده مطرح را ریالی میلیارد6۳۲ و هزار۲ سود

 .شد خواهد پرداخت سهام صاحبان به شده اعالم بندیزمان طبق عمومی مجمع در تصویب و بازنگری

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 (بیمه ملت )ملت

 مالیخالصه عملکرد 

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 97 2,202,511 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  حق بیمه صادره

 95 1,228,965 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  خسارت پرداختی

 28 19,058,666 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  حق بیمه صادره

 49 8,678,892 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  خسارت پرداختی

,2 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی 504 ,293 -  24  

,2 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص 504 ,328 -  34  

 95- 78 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

 

مشابه  نسبت به دوره ۳۰/۰۹/۱۴۰۰در خصوص کاهش سود خالص این شرکت برای دوره مالی منتهی به دالیل تغییرات: 

ین بازار کسب ا، تمامی شرکتها سود بسیار مناسبی از ۱۳۹۹سال قبل، با رشد کم سابقه بازار سرمایه در نیمه اول سال 

سرمایه گذاری را  میلیون ریال سود حاصل از ۲،۵۸۴،۰۰۷نصیب نماند و بالغ بر نمودند که بیمه ملت نیز از این بازار بی 

ریال رسیده  میلیون ۸۷۷،۲۸۸، این عدد به ۱۴۰۰کسب نمود که با توجه به روند نزولی بازار سرمایه در شش ماهه اول 

ه است که یال کاهش یافتمیلیون ر ۱،۷۰6،۷۱۹لذا سود خالص شرکت متاثر از روند کلی بازار سرمایه به مبلغ  است.

عملکرد  مهمترین دلیل کاهش سود نسبت به دوره مشابه قبل بوده است. هچنین با وجود کاهش درآمد سرمایه گذاری،

و روند  شرکت نسبت به دوره مشابه قبل در اکثر شاخصها شامل ترکیب پرتفوی مناسب و در پی آن کاهش ضریب خسارت

 ای، از وضعیت مطلوبی برخوردار است.مناسب سود ناخالص فعالیتهای بیمه 

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 ایران برتر شرکت صد بندیرتبه آخرین اساس ای/ بربیمه موسسات گروه اول رتبه ۱۰ میان در ملت بیمه حضور(IMI-

 جای ایبیمه موسسات گروه اول رتبه ۱۰ میان در ملت بیمه شد، اعالم صنعتی مدیریت سازمان سوی از که  (۱۰۰

 هایشرکت انواع وجود به وجهت با  IMI-100بندیرتبه در استفاده مورد هایشاخص گزارش، این اساس بر .گرفت

 .است شده لحاظ ها،شرکت این فروش رقم اساس بر ها،بانک و گذاریسرمایه ای،بیمه خدماتی، تولیدی،

 ول ماهه ا ۹درصدی در ۹6تحقق بودجه  از ملت بیمه مدیرعامل سال/ اول ماهه 9 در درصدی 96 بودجه تحقق

 اعالم و داد خبر لسا پایان تا میلیاردی هزار سه پرتفوی به رسیدن مسیر در ملت بیمه جدید گذاریهدفسال و نیز 

 است بوده قبل سال تولیدی بیمه حق کل معادل ۱۴۰۰ اول ماهه ۹ بیمه حق تولید»: کرد

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 

 

  (بخاور) بیمه زندگی خاورمیانه
 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 483 591,619 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  حق بیمه صادره

 4665 209,118 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  خسارت پرداختی

 522 2,950,890 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  حق بیمه صادره

 2486 845,790 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  خسارت پرداختی

 78- 279,329 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی

04,5527 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص  -  78  

512 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم  -88 

 

مشابه سال  نسبت به دوره ۳۰/۰۹/۱۴۰۰دلیل افزایش قابل توجه حق بیمه صادره تجعی دوره منتهی به  دالیل تغییرات:

عه جغرافیایی قبل، با توجه به عملیاتی شدن برنامه افزایش کمی و کیفی شبکه فروش و دفاتر نمایندگی این شرکت، توس

ادره این ، رشد حق بیمه ص۱۴۰۰میلیارد ریالی اعالمی شرکت برای سال ۴۰۰۰بودجه فروش شبکه فروش و با عنایت به 

 رکت همچنین دلیل اصلی کاهش سود ش شرکت تماما از محل فروشهای خرد نمایندگان این شرکت محقق گردیده است.

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

ل )سود میلیون ریا ۱،۱۱۰،6۵6نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش سود ناشی از معامالت سهام شرکتها به مبلغ 

ماهه سال جاری ۹میلیون ریال در  6۸،۵۴۸ماهه سال مالی قبل به مبلغ ۹میلیون ریال  ۱،۱۷۹،۲۰۴معامالت سهام از مبلغ 

 تقلیل یافته است( بوده است که این موضوع خود متاثر از شرایط کلی بازار سرمایه می باشد.

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 برگزار ۰۹/۰۹/۱۴۰۰در تاریخ  ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ی فوق العاده صاحبان سهام شرکت برای سال مالی منتهی به مجمع عموم ،

رح مجمع با افزایش سرمایه )به ش شد و طی آن درخصوص افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری شد. براین اساس

 جدول زیر( موافقت نمود:

 

رجع ثبت این شرکت، نزد م ۲۹/۱۲/۱۴۰۰عادی سالیانه منتهی به فزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری مجمع عمومی ا

 شرکتها به ثبت خواهد رسید.

 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  (بپاس) بیمه پاسارگاد

 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 44 6,280,141 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  حق بیمه صادره

 97 1,771,650 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  خسارت پرداختی

 44 49,108,726 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  حق بیمه صادره

 52 11,450,468 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  خسارت پرداختی

3418,1 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی , 316  9 

618,173,89 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص  9 

495 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم  9 

 

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها
 

 ۱۰/۰۸/۱۴۰۰براساس مجوز سازمان بورس اوراق بهادار و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ سرمایه/  افزایش ثبت ،

 میلیون ریال )مبلغ ۳۰،6۱۸،۰۰۰میلیون ریال به مبلغ ۲۰،۴۱۲،۰۰۰آگهی افزایش سرمایه این شرکت از 

رکتها به ثبت شخته( در مرجع ثبت میلیون ریال از محل اندو ۱،۸۳۷،۰۸۰میلیون ریال از محل سود انباشته، مبلغ  ۸،۳6۸،۹۲۰

 رسید.

 نظر از اول رتبه و ای بیمه موسسات گروه در عوامل کل وری بهره نظر از پاسارگاد بیمه شرکت توسط اول رتبه کسب 

 عوامل کل ریو بهره نظر از پاسارگاد بیمه شرکت ایران، برتر های شرکت بندی رتبه چهارمین و بیست درفروش/  بازده شاخص

 سازمان دیبن رتبه ترین تازه در .کرد کسب را اول رتبه فروش بازده شاخص نظر از همچنین و «ای بیمه مؤسسات گروه» در

 سال مینپانزده در پاسارگاد بیمه دارد، اختصاص ۱۳۹۹ سال در ایران برتر های شرکت معرفی به که کشور صنعتی مدیریت

 .آورد دست به برتر های شرکت بین در را اول رتبه توانست خود فعالیت

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  (بساما)بیمه سامان 

 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 52 2,414,694 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  حق بیمه صادره

 95 1,052,550 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  خسارت پرداختی

 77 20,330,900 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  بیمه صادره حق

 50 6,852,664 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  خسارت پرداختی

,1 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی 539,114  -78 

,1 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص 2,98046  -78 

- 712 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –)زیان( خالص هر سهمسود  87  

 

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 افزایش مجوز ،۳۰/۰۹/۱۴۰۰تاریخ در ایاطالعیه انتشار با بهادار اوراق و بورس سازمان /سرمایه افزایش مجوز صدور 

محل سود  میلیون ریال از ۲،۹۴۴،۹۸۱میلیون ریال به مبلغ  ۲،۰۵۵،۰۱۹از مبلغ  را شرکت این درصدی۱۴۳ سرمایه

 .کرد صادرانباشه و سایر اندوخته ها 

 

 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  (بیمه کارآفرین )وآفری

 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

347,393,0 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ناخالص بیمه حق درآمد  56 

75,65 30/09/1400 به منتهی ماهه9 (ناخالص) پرداختی مزایای و خسارت , 475  6 

052,142,8 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی  541  

,2 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص 90,2914  57  

262 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم  67  

 

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 تهتوانس خسارت نسبت حوزه در کارآفرین، بیمه شرکت کارآفرین/ بیمه در ای رشته خسارت نسبت بهترین کسب 

 سراغ کارآفرین بیمه که است شدهحاصل آنجایی از رخداد این. بگذارد نمایش به بیمه صنعت در را عملکردها بهترین از

 ۲6۴ و زاره چهار حدود شرکت امسال نخست ماههشش در .است رفته ریسک کم و تخصصی و ایحرفه هایرشته

 خسارت ریال یاردمیل ۲6۵ مبلغ تنها تولیدشده، بیمه حق میزان این مقابل در اما. است فروخته بیمه حق ریال میلیارد

 رخداد مگیرترینچش از یکی که است دادهرخ رشته این در درصدیشش خسارت نسبت درواقع. است شدهپرداخت

 .است

 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  (آرمان)بیمه آرمان 

 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

,1,321 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ناخالص بیمه حق درآمد 175  -30 

247 30/09/1400 به منتهی ماهه9 (ناخالص) پرداختی مزایای و خسارت , 284  74-  

-511 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی , 583  129-  

-498,13 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص  124-  

-39 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم  115-  
 

 رز می باشد.های عملیاتی بابت شناسایی سود حاصل از تسعیر ادرصدی سایر درآمدها و هزینه ۲۲کاهش دالیل تغییرات: 

و شناسایی سود  درصدی سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی، ناشی از پایان قرارداد با شرکت توسعه بصیر۳۹۳افزایش 

 حاصل از وجوه دریافتی بابت قرارداد مذکور می باشد.

ان و بازار اخت خسارتهای سنواتی در راستای احقاق حقوق زیان دیدگشرایط حاکم بر کشور و شیوع ویروس کرونا و پرد

 د.نامساعد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار علت اصلی کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال قبل می باش

 

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 رخمجمع عمومی فوق العاده موبراساس مجوز سازمان بورس اوراق بهادار و تصمیمات  /سرمایه افزایش ثبت 

 ازال )میلیون ری ۲،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ۱،۵۰۰،۰۰۰ ، آگهی افزایش سرمایه این شرکت از۰۱/۱۰/۱۳۹۹

 ( در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید.نقدی آورده و مطالبات محل

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  (دی)وبیمه دی 

 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 نسبت به تغییرات

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 617 7,556,787 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  حق بیمه صادره

 88 5,218,666 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  خسارت پرداختی

 46- 20,676,453 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  حق بیمه صادره

 77 31,094,588 30/09/1400مالی تا پایان از ابتدای سال  خسارت پرداختی

 93- 200,517 31/06/1400دوره منتهی به  سود )زیان( عملیاتی

 86- 434,704 31/06/1400دوره منتهی به  سود )زیان( خالص

 86- 725 31/06/1400دوره منتهی به  ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

 

وج کرونا و مراجعه مپرتفوی این شرکت مربوط به درمان بوده و عمال با وجود چند با توجه به اینکه عمده   دالیل تغییرات:

لیاتی این بیمه شدگان به مراکز درمانی، ضریب خسارت این رشته نسبت به دوره گذشته بیشتر شده، در نتیجه سود عم

 شرکت با افزایش خسارت، کاهش پیدا کرده است.

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  (رازی)و بیمه رازی
 عملکرد مالیخالصه 

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

240,3613,0 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ناخالص بیمه حق درآمد  58 

 16 7,121,322 30/09/1400 به منتهی ماهه9 (ناخالص) پرداختی مزایای و خسارت

27,9904 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی  87-  

12,2835 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص  9 

 8 27 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

 

میلیون  ۲،۸۰۰،۰۰۰سهام بانک آینده مبلغ  %۵بابت ابطال قرارداد فروش  ۱۳۹۹در دوره شش ماه سال  دالیل تغییرات:

ت در دوره شش غیرعملیاتی تحت عنوان هزینه ابطال قرارداد شناسایی شده بود و به همین دلیل عملکرد شرکریال هزینه 

وزه های کت بیمه رازی و ورود به حبا زیان مواجه گردید. با مشاهده ترکیب پرتفوی سال جاری شر ۱۳۹۹ماهه سال 

ته ت وضعیت مناسب تری نسبت به قبل داشجدیدی از بازار بیمه گری، مشخص می گردد که فعالیت بیمه گری شرک

 است.

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  بیمه البرز )البرز(

 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 19 5,174,863 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  حق بیمه صادره

 98 3,862,622 30/09/1400به دوره یک ماهه منتهی  خسارت پرداختی

 66 46,554,050 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  حق بیمه صادره

 73 22,824,431 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  خسارت پرداختی

 36- 8,389,789 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی

 35- 8,421,049 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص

 35- 292 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم
 

، عمدتا این شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ماهه منتهی به ۹کاهش سود دوره   دالیل تغییرات:

لیون ریال می ۳،۷۰۵،۲۳۹ارزی شرکت به مبلغ ناشی از کاهش سود شناسایی شده حاصل از تسعیر داراییها و بدهی های 

رمایه در سال سو مابقی آن بابت کاهش سود ناشی از معامالت خرید و فروش سهام بورسی متاثر از شرایط حاکم بر بازار 

 بوده است. ۱۴۰۰

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 خستن ماهه شش البرز بیان کرد: در بیمه شرکت مدیرعامل جاری/ سال در البرز بیمه پورتفوی درصدی 98 رشد 

 ماهه شش در البرز بیمه .دهد رشد درصد ۹۸ را خود شده کنترل و هدفمند پرتفوی است توانسته البرز ۱۴۰۰ سال

 بیمه ذاریگ سرمایه نامه آئین در مندرج های نصاب به توجه و قانونی های چارچوب حفظ رویکرد با ۱۴۰۰ سال اول

 از یکی .است نموده موجود های ظرفیت همه از استفاده و متنوع سبد با گذاری سرمایه انجام به اقدام ایران مرکزی

 است. فروشی خرد بر تمرکز البرز بیمه موفقیت دالیل

 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  ما() بیمه ما
 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 ۵۲ ۲،6۷۴،6۵6 ۳۰/۰۹/۱۴۰۰دوره یک ماهه منتهی به  حق بیمه صادره

 ۷۹ ۱،۰۳۰،۸۰۰ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰دوره یک ماهه منتهی به  خسارت پرداختی

 ۷۲ ۱۸،6۸۰،۸۴۹ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰از ابتدای سال مالی تا پایان  حق بیمه صادره

 ۴۵ 6،۵۰۰،۳6۵ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰از ابتدای سال مالی تا پایان  خسارت پرداختی

,۳ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به منتهی ماهه۹ عملیاتیسود )زیان(  ۴۸۷،۹۸۵  ۱۹ 

,۳ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به منتهی ماهه۹ سود )زیان( خالص ۴۳۵،۵۰6  ۱۷ 

 6 ۷۲۱ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به منتهی ماهه۹ ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

رکیب بهینه و تافزایش سود عملیاتی این دوره ناشی از افزایش حق بیمه تولیدی، کاهش ضریب خسارت دالیل تغییرات: 

 پرتفوی بوده است.

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 رخ براساس مجوز سازمان بورس اوراق بهادار و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مو /سرمایه افزایش ثبت

 ازیال )میلیون ر ۵،۰۰۰،۰۰۰میلیون ریال به مبلغ  ۴،۰۰۰،۰۰۰، آگهی افزایش سرمایه این شرکت از ۱۵/۰۹/۱۳۹۹

 مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید. ۱۹/۱۰/۱۴۰۰( در تاریخ سود انباشته محل

 ریسک مک های رشته جذب بر تمرکز و ریسک بهینه مدیریت با آذرماه/ ابتدایی روزهای در 99 فروش کل از عبور 

  ۱66۰ از بل،ق سال مشابه مدت به نسبت درصدی ۷۳ رشد با "ما" بیمه شرکت تولیدی بیمهحق ای، بیمه پرتفوی در

   از بیش فروش با ۱۴۰۰ آذرماه نهم تاریخ تا "ما" بیمه شرکت  عمومی، روابط گزارش .کرد عبور تومان میلیارد

 بیشتر ۹۹ سال فروش کل از رقم این که کرد صادر بیمه حق ریال میلیون۱66۴۵۸۱۴ نامه، بیمه  فقره  ۱۱۴۸۵۰۷

 .است

 
 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  بیمه نوین )نوین(
 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 31 1,729,238 30/09/1400 به منتهیدوره یک ماهه  صادره بیمه حق

 38 850,347 30/09/1400 به منتهی ماهه یک دوره خسارت پرداختی

 43 15,346,006 30/09/1400 پایان تا مالی سال ابتدای از صادره بیمه حق

 37 6,361,298 30/09/1400 پایان تا مالی سال ابتدای از خسارت پرداختی

751,232,8 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی  -67 

,1 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص 404 , 348  - 36  

 63- 535 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

 

ری در دوره نه با توجه به روند منفی بازار سرمایه و سهام و کاهش شاخص بورس مبلغ سود سرمایه گذا تغییرات: دالیل 

یلیون ریال(، م ۴،۷۵۲،۱۷۰میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل )مبلغ ۱،۳۴6،۷۴۹ماهه سال جاری معادل 

 درصدی مواجه شده است.۷۲شرکت با کاهش سود 

 یدادها و اطالعیه هااخبار, رو

 افزایش مجوز ،۲6/۱۰/۱۴۰۰تاریخ در ایاطالعیه انتشار با بهادار اوراق و بورس سازمانسرمایه/  افزایش مجوز صدور 

محل سود  میلیون ریال از 6،۰۰۰،۰۰۰میلیون ریال به مبلغ ۲،6۲۴،۰۰۰ از مبلغ  را شرکت این درصدی۱۲۸ سرمایه

 .کرد صادره تانباش

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  نو )بنو(بیمه تجارت 

 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 25- 1,116,191 30/09/1400 به منتهی ماهه یک دوره صادره بیمه حق

 112 1,051,890 30/09/1400 به منتهی ماهه یک دوره خسارت پرداختی

 38 12,599,329 30/09/1400 پایان تا مالی سال ابتدای از صادره بیمه حق

 145 6,568,208 30/09/1400 پایان تا مالی سال ابتدای از خسارت پرداختی

521 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی , 671  93-  

42,8851 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص  -95 

 95- 25 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

 

نو نیز از این  بازار سرمایه با رشد کم سابقه ای روبرو بود و شرکت بیمه تجارت ۱۳۹۹در شش ماهه نخست سال  دالیل تغییرات:

ماهه اول سرمایه در شش  میلیارد ریال از این بازار سود کسب نمود، لیکن با توجه به وضعیت بازار۲،۲۳۲بازار بی بهره نماند و مبلغ 

از این بابت  میلیارد ریالی از این بازار شده که مهمترین علت کاهش سود)زیان( خالص شرکت۱۵۹، این شرکت متحمل زیان ۱۴۰۰

 می باشد.

یال رمیلیارد ۵۱۱اخالص فعالیت های بیمه ای)بدون درنظرگرفتن درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای( از مبلغ نسود)زیان(   -۲

نه های درمانی، میلیارد ریال رسیده است. این کاهش عمدتا مربوط به افزایش تعرفه های هزی۴۵6درصد کاهش به مبلغ ۱۰با تنها 

اشد. شایان ذکر بو افزایش خسارت های رشته اتومبیل )به دلیل افزایش ترددهای بین شهری( می افزایش بیماران مبتال به کرونا 

نابع بیمه ای( مبت عملیات بیمه ای خود )بدون در نظر گرفتن درآمد سرمایه گذاری از محل است که عموما شرکت های بیمه از با

 سود کسب نمی کنند.

میلیارد ریال بود، لیکن به جهت آنکه  ۱،۰۳۰ز فروش دو فقره از زمین های این شرکت ) میرود و خزرشهر( مبلغ سود حاصله ا -۳

مبلغ  درصدی بیمه تجارت نو( بوده است، ۹۹.۹۸تجارت سهند ویسمن )شرکت درصد مالکیت زمین میرود در اختیار شرکت ۵۰

یان( میلیارد ریال سود شناسایی شده شرکت سهند ویسمن در صورتهای مالی تلفیقی منعکس می گردد و وضعیت سود)ز ۴۸۵

 خالص در صورتهای مالی تلفیقی وضعیت مناسب تری خواهد داشت.

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 بیمه پارسیان )پارسیان(

  عملکرد مالی خالصه

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 35 4,755,533 30/09/1400 به منتهی ماهه یک دوره حق بیمه صادره

 81 3,023,363 30/09/1400 به منتهی ماهه یک دوره خسارت پرداختی

 32 31,525,660 30/09/1400 پایان تا مالی سال ابتدای از صادره بیمه حق

 38 17,025,140 30/09/1400 پایان تا مالی سال ابتدای از خسارت پرداختی

62,003,30 31/06/1400دوره منتهی به  سود )زیان( عملیاتی  10 

161,8 31/06/1400دوره منتهی به  سود )زیان( خالص , 594  4 

 4 372 31/06/1400دوره منتهی به  ریال –سود )زیان( خالص هر سهم
 

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 ۲۰ رشدآذرماه  در توانست شرکت این اجباری/ هایرشته به پارسیان بیمه چسبندگی کاهش و عملکردی جهش 

 بیمه .تداش رشد درصد ۱۲ تنها شهریور به نسبت مهر در که است حالی در .کند تجربه قبل ماه به نسبت را درصدی

 دیگر سمت به ثثال شخص بیمه از و کردهاصالح بیمه از را خود پرتفوی که است کرده تالش ۱۴۰۰ پاییز در پارسیان

 پرداخت حوزهدر هستیم. شرکت پرتفوی در ثالث شخص بیمه سهم کاهش شاهد آذرماه و آبان مهر، در. دهد سوق هارشته

 چسبندگی هشکا از نشان است که یافتهکاهش کل از ثالث شخص بیمه خسارت سهم و افتاده اتفاق همین نیز خسارت

 .است شده تقویت وپربازده ده سود هایرشته در شرکت پرتفوی مقابل در. دارد ثالث شخص بیمه به

 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  بیمه کوثر )کوثر(

 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 66 7,023,009 30/09/1400 به منتهی ماهه یک دوره حق بیمه صادره

 89 3,070,515 30/09/1400 به منتهی ماهه یک دوره خسارت پرداختی

 52 42,408,554 30/09/1400 پایان تا مالی سال ابتدای از حق بیمه صادره

 56 20,563,198 30/09/1400 پایان تا مالی سال ابتدای از خسارت پرداختی

67,91 30/09/1400 ماهه منتهی به9 عملیاتیسود )زیان(  , 959  -38 

 46- 7,028,019 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص

614 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم  -79 

 

روش ناشی از فعلت کاهش سود این شرکت نسبت به دوره مشابه طی صورتهای مالی کاهش درآمد  دالیل تغییرات: 

د. الزم به ذکر سرمایه گذاری ها نسبت به دوره مالی مشابه با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه طی سال گذشته می باش

ز پارسیان است بخشی از درآمد سرمایه گذاری های این شرکت طی سه ماهه چهارم به واسطه مجامع شرکت های نفت و گا

 شرکت ی اینگردد. همچنین بخشی از منابع ناشی از فروش سرمایه گذاری ها و شرکت سرمایه گذاری غدیر محقق می

والد اسفراین فشده که سهامدار شرکتهای اپال سنگان پارسیان و  در شرکت آپادانا ایساتیس سرمایه گذاری ۱۳۹۹طی سال 

 است و سود آن طی سنوات آتی شناسایی خواهد شد.

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 مات مجمع عمومی فوق العاده براساس مجوز سازمان بورس اوراق بهادار و تصمی سرمایه/ افزایش ثبت

لیون ریال می  ۱6،۸۸۵،۰۳۱میلیون ریال به مبلغ   6،۴۸۵،۰۳۱، آگهی افزایش سرمایه این شرکت از ۱6/۰۸/۱۴۰۰مورخ

 به ثبت رسید.مرجع ثبت شرکتها  ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ ( در تاریخو اندوخته ها سود انباشته محل )از

 ۱۴۰۰ سال ماه۹ در کوثر بیمه شرکت تولیدی بیمهحق گذشت/ تومان هزارمیلیارد4 از کوثر بیمه ماهه9 فروش، 

 نوآوری و ریزیبرنامه معاون .رسید تومان میلیارد۱6۵هزارو۴ مبلغ به قبل، سال مشابه مدت به نسبت رشد درصد۵۰ با

 ترتیب به غیرزندگی هایرشته سهم کوثر، بیمه شرکت پرداختی خسارت و تولیدی بیمهحق از مدت، این طی کوثر، بیمه

 انر ی، مهندسی، هایرشته مدت، این در. است بوده درصد ۱۴ و ۱۵ ترتیب به زندگی هایبیمه سهم و درصد، ۸6 و ۸۵

 .اندداشته هارشته سایر میان در گذشته، سال مشابه مدت به نسبت را فروش رشد بیشترین شرکت باربری و درمان

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 

  بیمه آسیا )آسیا(

 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 59 11,123,790 30/09/1400 به منتهی ماهه یک دوره حق بیمه صادره

 78 6,787,932 30/09/1400 به منتهی ماهه یک دوره خسارت پرداختی

 45 88,096,411 30/09/1400 پایان تا مالی سال ابتدای از حق بیمه صادره

 42 41,099,328 30/09/1400 پایان تا مالی سال ابتدای از خسارت پرداختی

,5 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی 75078,0  6-  

-6 5,077,872 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص  

 6- 210 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –)زیان( خالص هر سهمسود 

 

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 ابطرو گزارش به /درصدی 48 رشد با آسیا بیمه تومانی میلیارد 4700 مثبت تراز ثبت:1400 ماهه نه عملکرد 

 این ،۱۴۰۰ سال ماه آذر پایان به منتهی آسیا، بیمه شرکت فعالیت گزارش ترین تازه براساس  و آسیا بیمه عمومی

 سال مشابه دوره به نسبت که کند تولید بیمه حق تومان میلیارد ۸۱۰ هزارو هشت جاری سال ماه نه در توانست شرکت

 بیمه سارتخ تومان میلیارد ۱۱۰ هزارو چهار زمانی، دوره این در همچنین و است داشته رشد درصد ۴۵از بیش گذشته

 این نابراین،ب. دهد می نشان را افزایش درصد ۴۲ گذشته سال مشابه دوره به نسبت که کرد جبران را شرکت این گذاران

 بیشتر تومان دمیلیار ۴۲۸ و کرده عبور گذشته سال ماه ۱۲ رکورد از توانست ماهه، نه دوره این در بورسی بیمه شرکت

 .نماید تولید بیمه حق ۱۳۹۹ سال ازکل

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 

  بیمه سینا )وسین(

 عملکرد مالیخالصه 

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

58,219,07 31/06/1400 به منتهی دوره ناخالص بیمه حق درآمد  21 

,3 31/06/1400 به منتهی دوره (ناخالص) پرداختی مزایای و خسارت 11,1176  25-  

,2 31/06/1400دوره منتهی به  سود )زیان( عملیاتی 09,1195  44-  

,2 31/06/1400دوره منتهی به  سود )زیان( خالص 984,405  44-  

624 31/06/1400دوره منتهی به  ریال –سود )زیان( خالص هر سهم  44-  

 

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 سال دومین برای سینا بیمه توانگری مرکزی، بیمه اعالم و ارزیابی اساس بر /سینا بیمه مالی توانگری یک سطح کسب

 و محوریامهبرن رویکرد گرفتن پیش در با توانست خود فعالیت جدید دوران در شرکت این .گرفت قرار یک سطح در پیاپی

 آن جایگزین را فنی نرخ با دیاقتصا پرتفوی و داده کاهش را دهزیان هایرشته سهم گذاری،سرمایه و مالی ساختار اصالح

 شش از پس ۹۹ سال در سینا بیمه که طوری به شد عملکردی هایشاخص روزافزون رشد موجب رویکرد این اتخاذ و کند

 بیمه شگزار اساس بر همچنین .کرد تثبیت را موقعیت این نیز جاری سال در و گرفت قرار توانگری یک سطح در سال

 ۱۳۹۹ الس در عدد این که حالی در شده، اعالم درصد ۱۲۳ معادل ۱۴۰۰ سال برای سینا بیمه توانگری نسبت مرکزی،

 .بود درصد ۱۱۵ معادل

 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 
 

  بیمه تعاون )وتعاون(

 خالصه عملکرد مالی
 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 _ 877,119 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  حق بیمه صادره

 _ 480,825 30/09/1400منتهی به دوره یک ماهه  خسارت پرداختی

 _ 7,672,508 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  حق بیمه صادره

 _ 3,458,440 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  خسارت پرداختی

8,88244 31/06/1400دوره منتهی به  سود )زیان( عملیاتی  2 

38,7134 31/06/1400دوره منتهی به  سود )زیان( خالص  1-  

-2 292 31/06/1400دوره منتهی به  ریال –سود )زیان( خالص هر سهم  
 

نه حسابرسی کاهش سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نسبت به میانگین شش ماهه و سود و زیان ساالدالیل تغییرات: 

پرده شده ناشی از عدم تحقق سود ناشی از فروش سهام به جهت وضعیت بازار و افت قیمت سهام و همچنین کاهش س

 اشد.بجهت خرید ساختمان می ه ها های سرمایه گذاری در بانک نسبت به دوره و سال گذشته و به جهت مصرف سپرد

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  بیمه دانا )دانا(

 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 16 7,877,394 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  حق بیمه صادره

 44 5,033,766 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  خسارت پرداختی

 23 63,047,259 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  حق بیمه صادره

 24 41,080,798 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  خسارت پرداختی

7,22349 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی  51  

6812,77 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص  7 

 7 203 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

 

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 هایکتشر بین در بیمه حق تولید شاخص در دانا بیمه سهامی شرکتبیمه/ حق تولید دوم جایگاه در دانا بیمه 

 .است کرده کسب را دوم جایگاه بیمه صنعت خصوصی و بزرگ

 مجمع این در انا،د بیمه عمومی روابط گزارش بهالعاده/ فوق عمومی مجمع در دانا بیمه سرمایه افزایش تصویب 

 آرای اکثریت اشد،ب برگزار شرکت این سرمایه افزایش باره در گیریتصمیم هدف جاری با ماه دی ۲۹ روز صبح که

 .ردک پیدا افزایش تومان میلیارد هزار ۲ به نزدیک به تومان میلیارد ۴۰۰ مبلغ از شرکت سرمایه مجمع،

 

 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 بیمه معلم )ومعلم(

  خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 36- 2,100,680 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  حق بیمه صادره

 46 2,390,594 30/09/1400دوره یک ماهه منتهی به  خسارت پرداختی

 36 29,358,628 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  حق بیمه صادره

 61 26,743,414 30/09/1400از ابتدای سال مالی تا پایان  خسارت پرداختی

630 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی ,097 -  89  

3554,56 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص  -  82  

 82- 132 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

 

ه گذاری محقق از آنجا که روند سودآوری در صنعت بیمه عمدتا از طریق درآمدهای غیرعملیاتی و سرمای دالیل تغییرات:

بی عاید نموده، بورسی شرکت بازده مناس می گردد، لذا با عنایت به روند حرکتی بازار سرمایه در دو سال گذشته پرتفوی

ورتهای صلیکن در سال جاری با توجه به افت قیمت سهام و شاخص بورس این مهم صورت نگرفته است. همانطور که در 

نابع بیمه ، درآمد سرمایه گذاری از محل م۳۰/۰۹/۱۴۰۰مالی میان دوره ای مشخص است، در گزارش نه ماهه منتهی به 

 لیون ریال بوده که این موضوع در بازه مشابه سال جاری محقق نگردیده است.می ۵،۷۷۲،۱۹6ای 

 اخبار, رویدادها و اطالعیه ها

 رعایت رمنظو به سرمایه افزایش ،۱۴۰۰/۱۰/۱۴ مورخ جلسه در شرکت بیمه معلم مدیره هیأت سرمایه/ افزایش تصویب 

 مالی توانگری سطح افزایش اتکائی، قبولی مجوز اخذ و نگهداری سهم افزایش مالی، ساختار اصالح مرکزی، بیمه الزامات

 سود محل از لریا میلیون ۷،۵۰۰،۰۰۰ به ریال میلیون ۴،۱۹۴،۷۲۲ از مرحله دو طی گذاریسرمایه ظرفیت افزایش و

 .نمود مصوب را سهامداران نقدی آورده و مطالبات و انباشته

 «سال ،بر اساس گزارش بیمه مرکزی /بیمه های شرکت «خسارت ضریب» جدول ذیل و صدر در «باران» و «معلم 

 النامهس .اند بوده بیمه های شرکت «خسارت ضریب» جدول ذیل و صدر در باران بیمه و معلم بیمه شرکت دو گذشته

 سارتخ ضریب بیشترین درصد، ۱۴۰٫۵ خسارت ضریب با معلم بیمه شرکت که دارد حکایت این از مرکزی بیمه آماری

 ضریب ،۱۳۹۹ تا ۱۳۹۵ سالهای طی که است شرکتی تنها معلم بیمه. است کرده خود آن از بیمه های شرکت میان در را

 قمر کمترین که شده محاسبه درصد ۰٫۲ نیز باران بیمه شرکت خسارت ضریب .است داشته «صعودی پیوسته» خسارت

 .است شده برآورد درصد ۸۲٫۳ گذشته سال در نیز بیمه صنعت خسارت ضریب متوسط. است بوده گذشته سال در



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 

  بیمه حافظ )وحافظ(

 خالصه عملکرد مالی

 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

34983,8 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ناخالص بیمه حق درآمد  79 

7472,94 30/09/1400 به منتهی ماهه9 (ناخالص) پرداختی مزایای و خسارت  61  

63,93 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( عملیاتی  412  

513 5,338 30/09/1400 به منتهی ماهه9 سود )زیان( خالص  

513 44 30/09/1400 به منتهی ماهه9 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم  

 

 هعرض سهامداران مهلت حقوق حداکثری تأمین منظور بهسرمایه/  افزایش عمومی نویسی پذیره مهلت تمدید 

 ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مورخ شنبه سه روز اداری وقت پایان تا روز ۱۵ مدت به شرکت این نشده استفاده های تقدم حق عمومی

 .گرددمی تمدید

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

  بیمه میهن )میهن(

 خالصه عملکرد مالی
 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

 ۳۰- ۳۳۳،۰۹۷ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰دوره یک ماهه منتهی به  صادره حق بیمه

 ۳- ۴۲۱،۵۱۴ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰دوره یک ماهه منتهی به  خسارت پرداختی

 ۴۹ ۳،۷۴۱،6۵6 ۳۰/۰۹/۱۴۰۰از ابتدای سال مالی تا پایان  حق بیمه صادره

 ۴۲ ۲،۷۲6،۰۹۴ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰از ابتدای سال مالی تا پایان  خسارت پرداختی

-۸۸،۱۲۹6 ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به منتهی ماهه۹ عملیاتی سود )زیان(  ۸-  

-۰۴۱،۹66 ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به منتهی ماهه۹ سود )زیان( خالص  -۴ 

 ۴- ۴۴۱- ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به منتهی ماهه۹ ریال –سود )زیان( خالص هر سهم
 

 
 

 بیمه حکمت صبا )وحکمت(
 مقدار  دوره شرح

 )میلیون ریال(

 تغییرات نسبت به

 مدت مشابه سال قبل )درصد( 

,۱ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به منتهی ماهه۹ ناخالص بیمه حق درآمد ۹۴۴ , ۸۷6  ۲۹ 

,۹۷۳ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به منتهی ماهه۹ (ناخالص) پرداختی مزایای و خسارت 6۸۴  ۹۲ 

-6۳۳ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به منتهی ماهه۹ سود )زیان( عملیاتی ,۲۸۷ ۲۸۰-  

-۳۱۹،۹۹۸ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به منتهی ماهه۹ سود )زیان( خالص  ۲۸۵-  

-۲۱۳ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به منتهی ماهه۹ ریال –سود )زیان( خالص هر سهم  ۲۸۴-  
 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 جمع بندی صورتهای مالی شرکتهای بیمه ای در بورس

 

حاشیه  TTM سهم ردیف

 سود ناخالص

MRQ 

حاشیه سود 

 ناخالص

TTM 

حاشیه سود 

 عملیاتی

MRQ 

حاشیه سود 

 عملیاتی

TTM 

حاشیه سود 

 خالص

MRQ 

حاشیه سود 

 خالص

بازده 

 دارایی ها

بازده حقوق 

صاحبان 

 سهام

نسبت سود قبل 

از بهره و مالیات 

 به دارایی

ضریب 

 خسارت

 %۵۵.۸ %۴.۴ %۱۴.۰ %۴.۲ %۳۳.۳ %۲۳.۸ %۳۳.۳ %۲۴.۱ %۴۰.۷ %۲۴.۰ ملت 1

 %۷۲.۸ %۱۷.۵ %6۷.۲ %۱۷.۵ %۳۰.۴ %۴۵.۱ %۳۰.۴ %۳۹.۲ %۲۷.۵ %۳۵.۲ بپاس 2

 %۷۱.۷ %6.6 %۳۲.۳ %۷.۱ %۴.۵ %۳۱.۰ %6.۲ %۳۰.۰ %۱۵.۲ %۳۴.۳ بساما 3

 %6۳.۱ %۱۱.۷ %۳۵.۳ %۱۲.6 %۲۴.۱ %۳6.۴ %۱۸.۸ %۳۴.۹ %۲6.۷ %۳۵.۳ البرز 4

 %6۹.۰ %۴.۹ %۱۹.۴ %۴.۸ %۸.۳ %۸.۸ %۷.۹ %۸.6 %۱۷.۰ %۱۴.۱ وتعاون 5

 %۷۲.۲ %۷.۵- %۳۸.۸- %۷.۳- %۸.۷- %۱۲.۲- %۷۴.۱- %۱۲.۷- %۱۵.۹ %۲۱.۲ آرمان 6

 %۷6.۳ %۴.۷ %۲۱.۲ %۴.۷ %۸.6 %۸.۷ %۴.۰ %۸.6 %۱۱.۲ %۱۵.۱ آسیا 7

 %۳۴.۱ %۴۰.۳ %۵۲.۳ %۳6.۲ %۱۴۸.۱ %۱6۹.۸ %۱۷۹.۹ %۱۹۳.۵ %۱۵۸.۷ %۱۳۹.۸ اتکای 8

 %۷۰.۴ %۳.۳ %۲۵.۹ %۲.۸ %۱۲.۵ %6.۱ %۱۵.۳ %۷.۳ %۲۵.۴ %۱6.۴ پارسیان 9

 %۷۱.۰ %۱۸.۲-   %۱۸.۰- %۲۴.۹ %۲۸.۲- %۲۴.6 %۲۸.۵- %۴۳.۰ %۳.۳- وحافظ 10

 %۸۱.۰ %۱.۰ %۱۱.۴ %۱.۱ %۱.۷ %۱.6 %۲.۰ %۱.۵ %۱۱.۰ %۱۱.۰ دانا 11

 %۸۷.۷ %۸.6 %۴۲.۵ %۷.۷ %۱۷.6 %۲۲.۲ %۱۸.۲ %۲۵.۷ %۱6.۲ %۳۴.۱ ودی 12

 %۵۲.۸ %۰.۱- %۱.۳ %۰.۵ %۲.۰ %۴.۳- %۲.۷ %۱۰.۴ %۹.۵ %۲۰.۴ ورازی 13

 %6۵.۱ %۴.۸- %۸۳.۲- %۱۵.۳- %۰.۵ %۵.۰ %۱.۵ %۳.۴- %۱6.۵ %6.6 وسرمد 14

 %6۵.۱ %۴.۸- %۸۳.۲- %۱۵.۳- %۰.۵ %۵.۰ %۱.۵ %۳.۴- %۱6.۵ %6.6 وسرمد 15

 %۸۷.۳ %۵.۱ %۱۹.۲ %۴.۷ %۲6.۳ %۱۳.۰ %۲6.۲ %۱۲.6 %۳۸.۳ %۱۱.۹ وسین 16

 %۸۸.۴ %۱۱.۷ %6۱.۲ %۱۱.۸ %۲۴.۴ %۳۰.۱ %۲۵.۰ %۲۹.۹ %۲۳.۳ %۲۸.۳ ما 17

 %۷۵.۷ %۰.۸ %6.۵ %۰.۷ %۰.6- %۸.۳ %۱.۴ %۸.۲ %۷.۱ %۱۵.6 ومعلم 18

 %۸۹.۴ %۲۴.۹-   %۲۳.۸- %۲.۸- %۳۱.6- %۲.۲- %۳۳.۸- %۱۱.۴ %۱۵.۵- میهن 19

 %6۴.۳ %۳.۴ %۲۱.۳ %۴.۹ %۱6.۲ %۲۵.۰ %۳.۱- %۲۴.۲ %۳۰.۸ %۲۸.۰ نوین 20

 %۷۳.۲ %۴.۷ %۳۱.۴ %۴.۹ %۱6.۳ %۱6.۳ %۱۴.۵ %۱۱.6 %۲۰.۵ %۱۷.۱ وآفری 21

 %۷۳.۰ %۹.۸ %۲۹.6 %۸.۲ %۱۱.۰ %۲۴.۲ %۱۵.۲ %۲۵.۷ %۲۰.۹ %۲۰.۵ کوثر 22

 %۲۴.۳ %۲۹.۰ %۴6.۲ %۲6.۹ %۱۹6.۷ %۱۷۸.۳ %۱۴۳.۰ %۱۸۸.۸ %۸۲.6 %۱۰6.۳ اتکام 23

 %66.۱ %۱.۷ %۸.۸ %۲.۸ %6.۱ %۲۱.۴ %۱.۹- %۱۷.۵ %۱۲.۱ %۲۱.۷ بنو 24

 %6۸.۴ %۱۰.۸- %۲۹.۵- %۱۰.۰- %۸.۷ %۱.۲ %۱۴.۳- %۱.۳ %۳۳.۱ %۲۲.۲ وحکمت 25

 %6۹.۸ %۳.6 %6.۲ %۳.6 %۷.۴ %6۹.۸ %۷.۴ %6۹.۸ %6.۷ %۱۳.۸ بخاور 26

-باران 27

 پذیره

۵.۸% ۲6.۳% ۲۰.۴% -۴۱.۹% ۲۰.۴% -۴۱.۹% -۸.6% -۱۷.6% -۸.6% ۱۰6.۹% 

 %۱۰6.۹ %۸.6- %۱۷.6- %۸.6- %۴۱.۹- %۲۰.۴ %۴۱.۹- %۲۰.۴ %۲6.۳ %۵.۸ باران 28



 

   
 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 

 سهم ردیف
نسبت 

 هزینه

نسبت 

 ترکیبی

نسبت 

 عملیاتی

نسبت 

بیمه 

 اتکایی

جمع بدهی ها به 

 جمع دارایی ها

جمع بدهی ها به حقوق 

 صاحبان سهام

اهرم حق 

بیمه 

 صادره

نسبت وجه 

نقد آزاد 

شرکت به 

 درآمد

نسبت وجه نقد 

آزاد شرکت به 

 سود خالص

 %۱۸.۰- %۰.۰ %۲۱6.۸ %۱۴۷.۱ %۵۹.۵ %۲۸.۴ %۵۳.۵ %۱۰۴.۱ %۱۲.۵ ملت 1

 %۱۹۷.۵ %۴.۵ %۱۵۷.۳ %۲66.۲ %۷۲.۷ %۲۰.۱ %۵۳.6- %۷۷.۳ %۱۹.۵ بپاس 2

 %۲۴.۱- %۲۰.۹- %۱۵۷.۵ %۴۲۹.۰ %۸۱.۱ %۱۹.۳ %۴.۸ %۹۹.۱ %۲۵.۲ بساما 3

 %۱۲۱.۴ %۳۸.۲ %۱۵۷.۵ %۱۸۱.۲ %6۴.۴ %۱۵.۰ %۳۳.۸ %۷۰.۷ %۹.۹ البرز 4

 %۱۸۱.۹- %۵.۹ %۲۸۳.۹ %۲۰۴.۱ %6۷.۱ %۱۳.۳ %۷۸.۴ %۹۹.۷ %۱6.۷ وتعاون 5

  %6.۵- %۱۴۴.۲ %۴۷۰.۱ %۸۲.۵ %۲۷.۵ %۷۷.۷ %۸۹.۴ %۱۳.۱ آرمان 6

 %۲۰.۳ %۱۵.۷ %۳6۲.۱ %۳۸۳.۰ %۷۹.۳ %۱۳.۷ %۷۲.6 %۹۴.۰ %۱6.۷ آسیا 7

 %۴.۰- %۱۵.۳ %۲۹.۳ %۴۳.۸ %۳۰.۴ %۴.۰ %6۵.۳ %۱۵۸.۴ %۱۲۴.۳ اتکای 8

 %۳۹6.۰ %۷.۰ %۴۹۲.۲ %۹۰۸.۵ %۹۰.۱ %۱۷.۹ %۷۰.۲ %۷۸.6 %۱۵.۵ پارسیان 9

  %۰.۲- %۳۷۳.۱-  %۱۰۵.۲ %۱۷.۱ %۱۱۵.۵ %۱۱۷.۳ %۲۱.۰ وحافظ 10

 %۳۰۷.۴- %۳.۳- %۱۳۸۳.6 %۱۲۲۹.۰ %۸۰.۳ %۱۴.۸ %۸۸.۰ %۹۴.۲ %۱۳.6 دانا 11

 %۱۷۱.۳ %۳۸.۵ %۱۰۴.۱ %۴6۳.6 %۸۲.۳ %66.۲ %۳۴.۲ %۷6.۳ %6.۴ ودی 12

 %۳6۷.۲- %۰.۵- %۱۳۷.6 %۱6۳.۴ %6۲.۰ %۳۰.۷ %۴۳.۹ %6۵.۷ %۱۷.۵ ورازی 13

  %۱.۹ %۲۵۳.۰ %۵۳۹.۱ %۹۲.۰ %۲۰.۷ %۷۹.۹ %۸۱.۷ %۱۴.۸ وسرمد 14

  %۱.۹ %۲۵۳.۰ %۵۳۹.۱ %۹۲.۰ %۲۰.۷ %۷۹.۹ %۸۱.۷ %۱۴.۸ وسرمد 15

 %۱۲۹.6- %۳.۸- %۲۳۴.۰ %۳۲6.۱ %۷6.۵ %۲۲.۵ %۵۵.۵ %۱۰۰.۹ %۱۳.۷ وسین 16

 %۲۴۰.۱ %6۵.۲ %۲۱6.۲ %۴۴۹.۷ %۸۱.۸ %۲۰.۰ %۱۳.۰- %۹۴.۸ %۲۷.۸ ما 17

 %۲۱۵۹.۴ %۹.۸ %۳۹۲.۳ %۸۸۷.۸ %۸۹.۹ %۲۷.۲ %۱۱۳.۴ %۱۳6.۸ %۱۲.6 ومعلم 18

  %۱.۵- %۳۹۲.۳-  %۱۲6.۳ %۲۳.۴ %۱۱۰.۹ %۱۲۳.۲ %۱۴.۷ میهن 19

 %۱۰۳.۴ %۳۲.۵ %۱۵۸.۱ %۳۵۱.۲ %۷۷.۸ %۳۳.۹ %۴۰.6 %۹۳.۴ %۱۸.۰ نوین 20

 %۵۵.۹ %۱.۸ %۱۸6.۴ %۵۰۹.6 %۸۳.6 %۲۷.6 %۸.۱ %۱۱۱.۸ %۳۹.۲ وآفری 21

 %۳۸.۸ %۳۹.۲ %۱۹۱.۱ %۲۷۹.۰ %۷۳.6 %۱۸.۷ %۴۲.۲ %۸۱.۲ %۱۳.۳ کوثر 22

 %۳۳.۸ %۱6.۵ %۲۴.۳ %۵۵.۳ %۳۵.6 %6.6 %۸.۲ %۷۳.۸ %۴۲.6 اتکام 23

 %۲۴۷.۰- %۸.6- %۱۷۷.۲ %۲۴۰.۳ %۷۰.6 %۲۲.۷ %۵۳.۵ %6۹.۰ %۱۲.۹ بنو 24

  %6.۸- %۱6۸.۲ %۳۱۷.۳ %۷6.۰ %۱۴.۵ %6۷.۳ %6۸.۱ %۱6.۴ وحکمت 25

 %۱۰۳۲.۷ %۴۵.۰ %۴۷.۹ %۱۲۸.۸ %۵6.۳ %۲۱.۰ %۲۲۵.۵- %6۹.۲ %۳۳.۹ بخاور 26
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۷.۷% ۱۸۵.۹% -۷۸۰.۵% ۲۱.۷% ۵۱.۵% ۱۰6.۳% ۸6.۰% 6۲.۹%  
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 گزارش صنعت بیمه

 

 

 

نسبت  سهم ردیف

جریان نقد 

سهامداران 

 به درآمد

نسبت جریان 

نقد سهامداران 

 به سود خالص

نسبت مخارج 

سرمایه ای به 

 درآمد

نسبت 

مخارج 

سرمایه ای 

به سود 

 خالص

نسبت وجه 

نقد عملیاتی 

 به درآمد

نسبت جریان نقد 

سرمایه گذاری به 

 درآمد

نسبت جریان نقد 

 تامین مالی به درآمد

نسبت وجه نقد 

جمع عملیاتی به 

 بدهی ها

 %۲.۹ %۴.۲- %۳.۱- %۱۴.۱ %6۵.۹ %۱۴.۱ %۱۸.۰- %۱.۲ ملت 1

 %۴۰.۹ %6۴.۲- %۲.۰- %۹.۴ %۱۳.6 %۴.۹ %۱۹۷.۵ %۸۱.۲ بپاس 2

 %۱۴.۵ %۱۳.۹ %۱.۱- %۷.۸- %۸۷.۱ %۱۵.۳ %۲۵.۵- %۰.۴ بساما 3

 %۲۷.۲ %۳۷.۹- %۰.۹- %۳۹.6 %۱۷.۱ %۱.۴ %۱۲۹.6 %۴6.۵ البرز 4

 %۱6.۷ %۲۸.۲- %۷.۵ %۱۸.۱ %۴۴۰.۵ %۱۲.۲ %۱.۰- %۱۳.۷ وتعاون 5

 %۱۱.۸- %۴.۳- %۲۸.۵ %۱.۷- %6.۰- %۴.۸   %۲۷.۰- آرمان 6

 %۲.۳ %۲.۲- %۰.۹- %۱۷.۰ %۱۷.۹ %۱.۳ %۲۰.۳ %۱.۷ آسیا 7

 %۰.۴ %۱۵.۷ %۳۱.۴- %۱۵.۷ %۰.۳ %۰.۴ %۲۸.۱ %6۲.۴ اتکای 8

 %۱۰.۸ %۸.۷- %۰.6- %۷.۵ %۳۰.۰ %۰.۵ %۳۹۴.۲ %۱۲.۱ پارسیان 9

 %۵.۳ %۱۱.۳   %۳.۰ %۲.۷- %۳.۲   %۱۴.۹- وحافظ 10

 %۱.۴- %۱.۹- %۳.۰ %۱.۵- %۱۹۵.۷ %۱.۸ %۳۰۷.۴- %۱.۵ دانا 11

 %۱۴.۳ %۲۱.۴- %۲.۲- %۴6.۸ %۴۵.۱ %۸.۴ %۱۷۱.۳ %۴۲.۵ ودی 12

 %۱.۱- %۰.۴ %۴.۵ %۰.۴ %۲۳۲.۱ %۱.۱ %۴۹6.۱- %۷.6- ورازی 13

 %۹.۴ %۱۷.۵- %۳.۱ %۷.6 %۲۲.۵- %۵.۷   %۱۰.۴ وسرمد 14

 %۱.۰ %۴۲.۳- %۳.۱ %۷.6 %۲۲.۵- %۵.۷   %۱۰.۴ وسرمد 15

 %۱۰.۹ %۱۲.۷- %۰.۷- %۸.6 %۱۲۹.6 %۱۲.۴ %۴۴.۲ %۰.۴ وسین 16

 %۳۵.۲ %6۱.۴- %۳.۰- %6۵.۵ %۰.۹ %۰.۴ %۲۴۰.۱ %6۸.۲ ما 17

 %۱۸.6 %۲.6- %۰.۹- %۱۱.۴ %۷6.۰ %۱.۷ %۲۱۵۹.۴ %6.6 ومعلم 18

 %۱۱.۰- %۰.۴- %۰.۰ %۲.۲- %۳.۰ %۰.۷-   %۲.۲- میهن 19

 %6.۸ %۲۵.۱- %۰.۴- %۳۴.۲ %۹۵.۰ %۱.۷ %۱۴۳.۲ %۱۷.۹ نوین 20

 %۳.۵ %۱.۷- %۱.۲- %۳.۴ %۴.۷ %۱.6 %۵۴.۸ %۲.۸ وآفری 21

 %۰.۹ %۱۲.۸- %6.۷ %۴۰.۹ %۱۲.۸ %۱.۸ %۹۴.۷ %۱6.۹ کوثر 22

 %۲۲.۰ %۰.۴- %۲۰.6- %۱۷.۳ %۰.۴ %۰.۸ %۳۳.۸ %6.۰ اتکام 23

 %۱۳.۳- %۱۳.۲ %۴.۳- %۱۱.۳- %6۰.۸- %۲.۷- %6.۲ %۲.۰ بنو 24

 %۲.۱- %۳.۸ %۰.6- %۵.۴- %۱۱.۴- %۱.۴   %۱.۷ وحکمت 25

 %۷۲.۵ %۱۰.6- %۱۳.۲- %۴۷.۸ %۳۳.۳ %۲.۷ %۱۰۳۲.۷ %۵۹.۸ بخاور 26
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 گزارش صنعت بیمه

 

 مقایسه شرکتهای بیمه ای 
 

 نسبت توانگری بازار شرکت

 مالی 
EPS سود خالص 

 (1400)نه ماهه  

 حق بیمه

 صادره 

 خسارت پرداختی

 744,583 2,596,131 2,697,954 519 663 دوم فرابورس اتکایی ایرانیان

 238,185 1,319,747 1,875,751 193 549 دوم بورس اتکایی امین

 8,678,892 19,058,666 2,405,328 78 386 بورس( اصلی تابلوی) اول ملت

 845,790 2,950,890 274,550 125 385 فرابورس اول زندگی خاورمیانه

 11,450,468 49,108,726 18,173,896 594 334 فرابورس دوم پاساگاد

 6,852,664 20,330,900 1,462,980 712 269 فرابورس دوم سامان

 5,657,574 7,393,043 2,490,291 262 262 فرابورس زرد پایه کارآفرین

 742,428 1,321,517 -98,134 -39 243 فرابورس زرد پایه آرمان

 5,218,666 7,556,787 434,704 725 241 فرابورس اول دی

 7,121,322 13,060,342 512,283 27 238 فرابورس زرد پایه رازی

 3,862,622 5,174,863 8,421,049 292 222 بورس( اصلی تابلوی) اول البرز

 1,030,800 2,674,656 3,605,534 721 203 بورس( فرعی تابلوی) اول ما

 850,347 1,729,238 1,404,843 535 188 فرابورس اول نوین

 1,051,890 1,116,191 152,884 25 163 فرابورس دوم تجارت نو

 3,023,363 4,755,533 1,861,495 372 155 بورس( فرعی تابلوی) اول پارسیان

 3,070,515 7,023,009 7,028,019 416 155 فرابورس دوم کوثر

 6,787,932 11,123,790 5,077,872 210 133 بورس( اصلی تابلوی) اول آسیا

 3,611,117 8,219,075 2,504,498 426 123 فرابورس زرد پایه سینا

 480,825 877,119 438,713 292 121 فرابورس دوم تعاون

 5,033,766 7,877,394 812,776 203 120 بورس( اصلی تابلوی) اول دانا

 2,390,594 2,100,680 554,563 132 117 فرابورس دوم معلم

 472,947 983,843 5,338 44 110 فرابورس زرد پایه حافظ

 421,514 333,097 -661,940 -441 101 فرابورس دوم میهن

 973,486 1,449,687 -319,998 -213 100 فرابورس زرد پایه حکمت صبا

 

( ریال میلیون به ارقام ) 
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 10.9 - 24.6 1.3 15.0 13.9 - - - 6.3 27.9 ایرانیان اتکایی

 11.3 - 48.7 7.8 8.4 - - - - 5.2 18.5 اتکایی امین

 17.8 14.9 9.2 4.3 2.7 14.7 24.9 4.7 1.3 1.2 4.3 ملت

 - 100.0 - - - - - - - - - زندگی خاورمیانه

 1.1 63.0 2.2 3.3 1.7 5.2 17.1 3.0 0.1 0.9 2.4 پاساگاد

 0.1 49.8 2.2 4.6 1.3 23.1 8.6 2.8 0.4 3.8 3.2 سامان

 1.1 4.5 3.3 6.9 1.2 59.0 15.9 2.9 0.4 0.4 4.6 دی

 3.1 4.6 4.3 7.0 3.2 34.3 25.1 6.5 0.4 2.5 9.2 البرز

 0.7 20.0 1.6 4.3 1.1 12.1 19.9 4.3 1.4 1.7 32.7 ما

 0.4 18.1 1.0 6.7 1.9 32.4 18.7 4.8 0.3 6.5 9.3 نوین

 9.7 10.8 2.7 10.6 2.2 26.3 26.7 3.5 0.5 3.4 3.7 تجارت نو

 0.7 8.6 5.0 5.8 2.8 13.3 47.2 9.8 0.0 2.2 4.5 پارسیان

 2.4 14.8 7.1 4.7 2.1 23.5 30.4 3.6 2.8 1.3 7.3 کوثر

 0.1 7.2 3.5 4.0 0.8 19.0 42.6 14.6 0.6 4.1 3.5 آسیا

 0.9 12.3 0.6 7.0 1.4 24.8 38.0 8.8 0.3 1.1 4.7 تعاون

 0.2 7.5 2.9 3.2 2.4 25.6 45.9 7.0 1.3 1.5 2.4 معلم

 1.1 5.1 0.3 7.7 5.4 41.4 27.9 4.9 0.2 2.9 3.0 میهن
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 2.2 - 2.1 0.1 3.2 0.3 - - - 1.5 2.1 اتکایی ایرانیان

 0.5 - 0.9 0.1 0.4 - - - - 0.3 0.3 اتکایی امین

 24.5 2.2 5.5 1.9 4.0 2.0 1.5 1.5 4.0 2.0 2.2 ملت

 - 2.3 - - - - - - - - - زندگی خاورمیانه

 4.1 24.0 3.3 3.9 6.5 1.8 2.7 2.6 0.6 3.7 3.3 پاساگاد

 0.1 49.8 2.2 4.6 1.3 23.1 8.6 2.8 0.4 3.8 1.8 سامان

 1.6 0.7 2.1 3.4 1.9 8.5 1.1 1.0 1.3 0.7 2.6 دی

 3.1 4.6 4.3 7.0 3.2 34.3 25.1 6.5 0.4 2.5 11.7 البرز

 1.0 2.9 0.9 1.9 1.7 1.6 1.2 1.4 4.4 2.8 16.8 ما

 0.4 2.2 0.5 2.4 2.2 3.5 0.9 1.3 0.7 8.7 3.9 نوین

 8.8 1.1 1.0 3.2 2.1 2.3 1.1 0.8 1.0 3.7 1.3 تجارت نو

 1.7 2.1 4.9 4.3 6.9 2.9 4.8 5.3 0.2 6.1 3.9 پارسیان

 7.2 4.9 9.4 4.7 7.1 6.9 4.1 2.6 19.7 4.9 8.5 کوثر

 0.5 4.9 9.6 8.5 5.8 11.6 12.0 22.1 8.3 31.6 8.6 آسیا

 0.5 0.7 0.1 1.3 0.8 1.3 0.9 1.2 0.4 0.7 1.0 تعاون

 0.8 3.7 5.7 4.8 11.9 11.2 9.2 7.6 13.0 8.3 4.1 معلم

 0.3 0.1 0.0 0.7 1.6 1.1 0.3 0.3 0.1 0.9 0.3 میهن

ترکیب پرتفوی شرکتها در نه ماهه 
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 تحلیل شرکتهای برتر
 جهانگردی، و توریسم ونقل،حمل نظیر هاییحوزه در صنایع از برخی فعالیت در رکود یا توقف باعث کرونا ویروس گیریهمه

 کاهش و اقتصاد شدن ترکوچک صنایع، از برخی ورشکستگی و نابودی دیگر، سوی از. است شده آن نظایر و رفاهی خدمات

 مواجه جدی رقابت با بازار، سهم افزایش و حفظ برای را بیمه هایشرکت رو این از و کرده تشدید را بیمه صنعت درآمد

 هایشرکت رتفویپ متوازن رشدعدم به منجر عموما که ملی پول ارزش وکاهش تورمی رکود و موارد این وجود. است کرده

 بنابراین. شودمی موجب را بیمه هایشرکت و صنعت حقیقی شدن ترکوچک است، شده تورمی تغییرات با متناسب بیمه

 هایاخصش بررسی اما است، بوده کشور بیمه صنعت برای سختی بسیار سال گذشته سال که گفت توانمی مجموع در

 .ستا گذشته سنوات با درقیاس حتی عملکردی درحوزه شرکت مطلوب رشد بیانگر گذشته درسال هاشرکت عملکردی

 بیمه هایشرکت لتی،غیردو بخش در. دارد اختیار در را بازار سومیک حدود دولتی بیمه تنها عنوان به ایران بیمه شرکت

 ترینگران ،(P/E) سود به قیمت نسبت اساس بر. دارند اختیار در را بازار سهم بیشترین پارسیان و البرز پاسارگاد، دانا، آسیا،

 بهترین نمایندگان، و گذارانبیمه از مطالبات وصول دوره لحاظ به. است البرز بیمه سهم ترینارزان و پاسارگاد بیمه سهم

 ۷ معادل روز ۲۱۱ که است پارسیان بیمه به متعلق عملکرد ترینضعیف مقابل در است، پاسارگاد بیمه به متعلق عملکرد

 و البرز هایبیمه وضعیت ایبیمه فعالیت ناخالص سود اساس بر. دارند قرار ماه۵ تا ۴ محدوده در هاشرکت سایر. است ماه

 به. هستند منفی پاسارگاد بیمه مانند حتی و ندارند خاصی ایبیمه ناخالص سود هاشرکت سایر و است مناسب پارسیان

 دارای پارسیان و دانا هایهبیم و دارد مناسبی وضعیت پاسارگاد بیمه صادره، بیمهحق به گذاریسرمایه درآمد نسبت لحاظ

 تفاوت و است درصد۹ تا ۷ بین اداری و عمومی هایهزینه نسبت. هستند فوق هایشرکت میان در عملکرد ترینضعیف

 بیمه. دارد را نسبت بیشترین پاسارگاد بیمه صادره، بیمهحق به خالص سود اساس بر. ندارد وجود هاشرکت بین چندانی

 محل از خالص دسو اصلی بخش مجموع در. داناست بیمه به متعلق نیز عملکرد ترینضعیف. است بعدی جایگاه در البرز

 ۷۰ محدوده در هاتشرک سایر و دارد پاسارگاد بیمه را عملکرد بهترین خسارت، ضریب اساس بر. است گذاریسرمایه سود

 وضعیت عملکرد، هایشاخص لحاظ به پاسارگاد بیمه مجموع در(. است برآوردی خسارت ضریب اقالم) هستند درصد۸۰ تا

 نسبت لحاظ با. است فوق هایشرکت میان در سهم ترینگران باال، (P/E) سود به قیمت به نسبت دلیل به اما دارد مناسبی

P/ E  درآمد نسبت ای،بیمه فعالیت ناخالص سود مناسب نسبت وضعیت به توجه با و( ۱۰) بازار متوسط از کمتر 

 .هستند صنعت این در ارزان نمادهای آسیا و البرز بیمه هایشرکت اداری، و عمومی هزینه و بیمهحق به گذاریسرمایه
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 بازارسهم شرکتهای بیمه از 
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 1400ماهه اول سال  9عملکرد صنعت بیمه در 

  یمه تولیدی و بهزار میلیارد تومان است. تغییرات حق  ۴۱و  ۹/۷۹مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود

 درصد رشد بوده است.  ۹/۴۵و  ۲/۳6خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود 

    شته های بیمه )با س   6/۷۰رشد حق بیمه تولیدی اکثر ر صد  تا  ۳/۳6ست )بین  اهم از حق بیمه( باالتر از رشد بازار بیمه بوده  در

سهم        ۳/۸6 سایر انواع و بدنه اتومبیل )در مجموع با  شته های: نفت و انر ی، درمان،  صد(؛ به جز ر سهم از حق     در ۴/۲۹در صد 

صل از       شته و در ا شد منفی دا صد کاهش حق بیمه برخوردار بوده  ۱/۴بیمه؛ البته بیمه پول ر شد حق    در ست( که ر بیمه آنها   ا

 پایین تر از بازار بیمه است.

  ۱درصد رسیده است. ۳/۵۱ماهه نخست سال گذشته( به حدود  ۹واحد افزایش )در مقایسه با  ۴/۳نسبت خسارت بازار با 

 ۳ بیمه داشتند %(، نسبت خسارتی باالتر از بازار ۵/۵۵%( و بدنه اتومبیل )با  6/۱۰۴%(، درمان )با  ۱6۳کشتی )با  رشته. 

  ت.درصد بوده اس ۷/۷۱و  6۸سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب حدود 

  درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار  ۱/۱6و  ۱۸، ۷/۳۴رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب  ۳سهم

  ۲است.

  میلیون فقره خسارت پرداخت شده است. ۷/۳۷نامه صادر و میلیون بیمه  ۵/۵۰حدود  

 درصد  ۱/۳۲درصد و  ۲/۵ماهه اول سال قبل، به ترتیب  ۹های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به تعداد بیمه نامه

 رشد داشته است. 

  درصد بوده  ۸/۱۹۵تا  ۷/۰درصدی تعداد بیمه نامه صادره بازار به واسطه رشد این تعداد در اکثر رشته های بیمه بین  ۲/۵رشد

مه نامه های درصد در تعداد بی ۴/۳و  ۸/۴درصد در بازار و کاهش  ۱/۰رشته مهندسی و پول در مجموع با سهم  ۲است )به جز 

 صادره(. 

  ان با سهم عمده درصدی این تعداد در بیمه درم ۱/۳۴ارد خسارت پرداختی بازار، بیشتر به دلیل رشد درصدی تعداد مو ۱/۳۲رشد

 درصد( از تعداد خسارتهای پرداختی بازار بیمه بوده است. ۱/۹۴)
 تغییرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مقدار عنوان

 درصد رشد 2/36 هزار میلیارد تومان  9/79 بیمه تولیدی حق

 درصد رشد 2/5 میلیون فقره  5/50 تعداد بیمه نامه صادره 

 درصد رشد 9/45 هزار میلیارد تومان 41 خسارت پرداختی

 درصد رشد 1/32 میلیون فقره  7/37 تعداد موارد خسارت پرداختی

 واحد افزایش  4/3 درصد 3/51 نسبت خسارت

 خسارتدرصد از   7/71 درصد از حق بیمه 68 سهم بخش غیردولتی 

 سهم رشته های عمده

 3از پرتفوی حق بیمه 

 درصد   18 درمان

 درصد  7/34 شخص ثالث و مازاد

 درصد  1/16 زندگی

                                                             
 یشرکتها یعموم -های اداریبیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینههای معوق، ذخایر حقبیمه تولیدی برحسب درصد(، مبالغ خسارتنسبت )حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق نیدر محاسبه ا 1

از عملکرد آنها در دسترس  یمطلوب یابیتواند ارز یماهه نم ۹مدت  نیادر  "خسارت بتنس" ثیاز ح مهیب یآمار عملکرد شرکتها و رشته ها یذکر است، بررس انیشود. شادر نظر گرفته نمی مهیب

 شان را نشان بدهد. یواقع تیقرار داده و فعال
 موضوع را مورد توجه قرار داد. نیا دیبا مهیبازار ب یسهم از پورتفو لیهمراه است، لذا در تحل یادیز راتییسال معموالً با تغ کیکمتر از  یزمان یدر دوره ها مهیب یسهم شرکت ها و رشته ها 2
 راتییسال معموالً با تغ کیکمتر از  یزمان یدر دوره ها مهیب ی( و رشته هایردولتیو غ یموضوع را مورد توجه قرار داد که سهم شرکت ها )بخش دولت نیا دیبا مهیبازار ب یسهم از پورتفو لیدر تحل ۳

 همراه است. یادیز



 

 

 گزارش صنعت بیمه
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سهم رشته های بیمه از حق بیمه تولیدی صنعت  
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بیمهترازنامه صنعت

جمع داراییها جمع بدهیهای جاری و غیر جاری جمع حقوق صاحبان سهام



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 

 

 تحلیل عملکرد صنعت

 ریال میلیارد هزار۷۸۴ از بیش بورسی هایشرکت. است بوده ریال میلیارد هزار۸۱۷ از بیش ۱۳۹۹ سال در کشور تولیدی بیمهحق

 دهه یک طی که است رمتو و ارز قیمت رشد داخلی، ناخالص تولید رشد از تابعی تولیدی بیمهحق رشد. داشتند تولیدی بیمهحق

. است کشور رد بیمه نفوذ ضریب افزایش معنای به و است تورم برابر دو به نزدیک که داشته رشد درصد۳۹ متوسط طور به گذشته

 رسیده ۱۳۹۹ سال رد ریال میلیارد هزار۱۱۱ به ۱۳۸۹ سال در ریال میلیارد هزار۱ /۳ از کمتر از بیمه صنعت خالص سود مقابل در

 درآمد رشد است، داشته درصدی۲۹ تنها رشد گریبیمه هایفعالیت سود که حالی در. دهدمی نشان را درصدی۵۵ رشد که

 یک این طی بیمه هایرکتش سودآوری باالی رشد اصلی عامل ۱۳۹۹ سال در سرمایه بازار وضعیت خصوصبه و هاگذاریسرمایه

 و درصد۸ بیلاتوم بدنه درصد،۲۹ درمان درصدی،۳۲ سهم با ثالث بیمه به مربوط بیمه هایشرکت درآمد عمده. است بوده دهه

 شامل را کشور تولیدی بیمهحق درصد۹۰ جمعا رشته هفت این. است درصد۵ با هرکدام عمر و مسوولیت سوزی،آتش حوادث،

 هایرشته که دهدمی نشان هارشته این خسارت ضریب بررسی همچنین. هستند اجباری «ثالث» جمله از هارشته این عمده. شوندمی

 با حوادث و مسوولیت عمر، سوزی،آتش هایرشته و هستند دهزیان شدیدا عمال درصد،۱۰۰ از بیش خسارت ضریب با درمان و ثالث

 .شوندمی محسوب سودده هایرشته درصد6۰ از کمتر خسارت ضریب
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سود و زیان صنعت بیمه

درآمدهای بیمه ای هزینه های بیمه ای عملیاتی( زیان)سود  خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 
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جریان وجوه نقد صنعت بیمه

وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی( خروج)جریان خالص ورود  IFRSنقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری ( خروج)جریان خالص ورود 

IFRSنقد حاصل از فعالیت های تامین مالی ( خروج)جریان خالص ورود  در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 

وجه نقد در پایان دوره



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 بررسی مهمترین رویدادهای صنعت بیمه
 هایبیمه مدیر ،"بیژنی سعید" دارد/ را اول جایگاه اختیاری های بیمه در فروش نظر از درمان تکمیل نامهبیمه 

 فروش، اهجایگ ازنظر و است بیمه صنعت پراهمیت های رشته جزء درمان تکمیل بیمه  :کارآفرین بیمه شرکت اشخاص

 هاینامهیمهب در و است بازار از سهم درصد ۱۹ حدود آن سهم که دارد ثالث شخص نامه بیمه از بعد را رتبه دومین

 نسبتا ضریب که بوده درصد ۸6 حدود ۹۹ سال در رشته این خسارت ضریب و دارد درفروش را اول جایگاه اختیاری

 .است باالیی

 

 3 سه: هارکرداظ سامان، اتکایی بیمه شرکت مدیرعامل شود/می اختیاری اتکایی بیمه به تبدیل بیمه حق درصد 

 اجباری هایبیمه قح با مقایسه در که شودمی اختیاری اتکایی بیمه حق به تبدیل کشور بازار بیمه حق تولید کل درصد

 را هاریسک و کرده مکک مرکزی بیمه به توانندمی اتکایی، بیمه هایشرکت هرحال به اما است ناچیزی مبلغ اتکایی

 .دهند قرار خود پوشش تحت
 

 

 املمدیرع مقام قائم "مهدوی مهدی" /است درصد 40 سرمایه بازار در بیمه های شرکت گذاری سرمایه حداکثر 

 سرمایه بازار در یگذار سرمایه ازمحل بیمه صنعت زایی درآمد عمده: آنالینچابک با وگو درگفت سرمد، بیمه شرکت

 ازآنجا و بود بازارسرمایه در ایبیمه هایشرکت برای خوبی هایسال ،۹۹ سال و ۹۸ سال از نیمی دلیل، همین به بوده

 .شدند زیان و ضرر دچار بسیاری و نیافتاد خاصی اتفاق هیچ امسال ولی آوردند بدست خوبی درآمدهای

 

 یعموم مجمع آیین در مرکزی بیمه کل رئیس /1400 سال در بیمه حق تومان میلیارد هزار 110 از بیش جذب 

 در بیمه نعتص مجموعه و مرکزی بیمه در ساالری شایسته نظام تقویت اینکه بر تاکید با مرکزی بیمه سالیانه عادی

 اظهار است، شده تهیمن عمومی، رضایتمندی ایجاد و وریبهره سطح افزایش به امر همین که دارد قرار هابرنامه صدر

 پیش و دهدمی نشان را تومانی میلیارد هزار ۸۲ قبول قابل رقم ۱۳۹۹ سال در بیمه صنعت تولیدی بیمه حق: داشت

 .یابد افزایش تومان میلیارد هزار ۱۱۰ باالی به ۱۴۰۰ سال در که ایمکرده بینی

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 صنعت بیمه در جهان
 /در را گرانبیمه دتش به فراگیر هایخسارت ۱۹-کووید گیریهمه دوره در اثرات همه گیری کرونا بر صنعت بیمه 

 S&P بیمه صنعت کل در. پرداختندمی کارگران غرامت جبران به که ایبیمه هایشرکت ویژهبه داد، قرار تاثیرتحت جهان

 آمریکا الرید میلیارد6 /۸ خسارت خاطربه عمدتا که است مانده عقب S&P۵۰۰ شاخص از درصد۲۵ ،۲۰۲۰ سپتامبر از

 برآورد دالر اردمیلی 6۳۰۰ جهان در تولیدی بیمه حق هاگزارش آخرین طبق ۲۰۲۱ سال در.  است ۱۹-کووید به مربوط

 هایینامهبیمه بیمه،قح مبالغ از منظور. باشد زندگی بیمه به متعلق آن دالر میلیارد ۲۸۰۰ شودمی بینیپیش که شده

 بیمه حق بنایم بر غیرزندگی هایبیمه در مبالغ این.  اندشده صادر بیمه موسسات توسط گزارش دوره طی که است

 در تولیدی بیمه حق یراتتغی روند. شودمی لحاظ( دریافتی) وصولی هایبیمه حق مبنای بر زندگی هایبیمه در و صادره

 چین دوم رتبه در و آمریکا ولا رتبه در دنیا در بیمهحق تولیدکننده ترینبزرگ.  است مالحظهقابل یک شماره نمودار

 دالری لیاردمی ۱۵۰۰ تولید چین و دالری میلیارد ۲۳۰۰ تولید آمریکا ۲۰۲۰ سال در شده منتشر آمار آخرین طبق. است

 داشته درصدی ۲۲ درش چین و درصدی ۵6 رشد آمریکا ۲۰۳۰ سال تا که است امر این از حاکی هابینیپیش و داشتند

 .برسد دالر میلیارد ۱۸۰۰ و ۳۷۰۰ به ترتیب به کشور دو این تولیدی بیمه حق و باشد

 توسعه و رشد برای را خودشان گرانبیمه اینسایت، دیلویت گزارش براساس /گیردمی اوج میالدی 2022 سال در بیمه 

 از بهتر ۲۰۲۱ لسا در کلی صورت به بیمه صنعت وضعیت که دهدمی نشان نمودار این. کنندمی آماده ۲۰۲۲ سال در

 .شد خواهد بهتر هم گذشته سال دو از بیمه صنعت اندازچشم ۲۰۲۲ سال در و بوده ۲۰۲۰ سال

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 توجه با را ۲۰۲۲ سال در بیمه صنعت اندازچشم هاآن. است بیمه و اقتصاد عرصه در فعاالن از نظرسنجی حاصل نمودار این

 از حاصل درآمدهای که دارند انتظار پاسخگویان از سومیک از بیش. اندکرده بینیپیش گذشت، که سالی از خود تجربه به

 روندی جهان سرتاسر در هم بیمه برای تقاضا. کند پیدا افزایش چشمگیر شکلی به ۲۰۲۲ سال تا ایبیمه هایفعالیت

 کرد خواهد تجربه را صعودی

 کرونا ویروس جدید سویه شیوع از خبر هارسانه که بود( آذر ۳) نوامبر ۲۴ روز /بیمه صنعت به اومیکرون شوک 

 شیوع رفت،می پیش شدن عادی سمت به کرونا واکسن تزریق با جهان کهحالی در. دادند رو اومیکرون به موسوم

 کرونا ویروس مهم و جدی سویه دومین این .استکرده ترپیچیده را شرایط اومیکرون، تا گرفته دلتا از جدید هایسویه

 مختلف وکارهایکسب برای شرایط هم شد منتشر دلتا سویه که زمانی. شودمی شناسایی گذشته سال یک طی که است

 اینسایدر اینشورنس هایبررسی .استکرده را کار همین هم اومیکرون سویه اکنون. شد پیچیده بیمه صنعت جمله از

 تازه این اما. کرد سقوط بازار شد، تایید اومیکرون شیوع خبر اینکه محض به دهدمی نشان آمریکا در استریتوال بازار از

 بحران تواندمی اومیکرون به موسوم جدید سویه انتشار دلیل به کرونا بیماری به ابتال میزان افزایش.است راه ابتدای

 جنوبی آفریقای در کرونا ویروس به هفتگی ابتالی میزان که دهدمی نشان نمودار این. کند گذشته از ترسخت را کرونا

 .استکرده پیدا افزایش اومیکرون، سویه شیوع محض به

 

 اهالی که است خاطر همین به. باشد داشته بیشتری سرایت سرعت تواندمی اومیکرون یعنی جدید سویه ترتیب این به

  هایگونه و کرونا ویروس شیوع از صنایع همه هرچند.هستند نگران اکنون بیمه صنعت ویژهبه مختلف صنایع و وکارکسب



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 این شیوع که خاطراست همین به. است ترجدی قدری بیمه صنعت با رابطه در مورد این اما بینندمی آسیب آن جدید

 .استگذاشته منفی اثر ایبیمه هایشرکت سهام ارزش روی بیماری

 از بیش ایبیمه هایشرکت ارزش سهام، بازار در مختلف هایشرکت سهام کاهش بر عالوه که دهدمی نشان نمودار این

 .استیافته کاهش اومیکرون سویه شیوع از پیش هاشرکت سایر

 

 هایسویه کهزمانی تا و نداشته چندانی توفیق هنوز کرونا واکسن که دهدمی نشان بیمه صنعت و بازار به اومیکرون شوک

 .داشت بازارها در بهبود به چندانی امید تواننمی شوند،می میدان وارد دیگری از پس یکی کرونا جدید

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گزارش صنعت بیمه

 

 

 

 

به شرکت مطالعات  همه حقوق مادی و معنوی این گزارش

از  اقتصادی آریا سهم تعلق دارد و هر گونه کپی برداری

آریاسهم ممنوع و قابل آن بدون مجوز کتبی شرکت 

 .پیگرد قانونی است

آدرس دفترمرکزی: تهران, خیابان شریعتی, باالتر از خیابان 

کوچه ذکائی,  ,عبداله انصاری, روبروی پمپ بنزینخواجه 

4ساختمان سحر , طبقه   

22888715-6و  22871135-6تلفنهای تماس:   

 


