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پیش گفتار

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستای وظیفه قانونی خود هر ساله اطالعات الزم را از فعالیت کلیه موسسات بیمـه 

جمع آوری و به منظور رفع نیازهای سیاست گذاران، برنامه ریزان، پژوهشگران و فعاالن صنعت بیمه منتشر می نماید. این 

سالنامه به عنوان تنها مرجع معتبر رسمی و حاوی اطالعات کاملی از صنعت بیمه محسوب می شود که مجموعه ای از 

اطـالعات، جداول آماری، نمودارها و آمار توصیفی-تحلیلی در زمینه عملکرد صنعت بیمه کشور را در بر دارد.

  در این رابطه نکات زیر شایان ذکر است:

 در سال جاری به منظور سهولت استفاده کاربران، نسخه چاپی سالنامه آماری صنعت بیمه به صورتی موجزتر از سال های 

گذشته و حاوی آمارهای کالن تر صنعت بیمه منتشر می گردد. البته نسخه الکترونیکی این سالنامه به صورت مکانیزه با 

جزئیات آماری کامل و مشابه نسخه فیزیکی سال قبل از طریق پرتال بیمه مرکزی در دسترس عموم قرار دارد.

 سالنامه های آماری صنعت بیمه در سنوات گذشته بر اساس ارقام واگذاری بیمه اتکایی اجباری شرکت های بیمه تهیه 

می شد اما آمار سال های 1398-1393 )شامل: حق بیمه تولیدی و ذخیره حق بیمه، خسارت پرداختی و خسارت معوق و 

ضریب خسارت( بر اساس ارقام صورت های مالی که اطالعات آنها در بستر سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه 

)سنهاب( از سوی شرکت های بیمه ارسال شده، تهیه گردیده است. الزم به ذکر است منبع جدید اخذ اطالعات، صورت های 

مالی مصوب مجامع شرکت های بیمه است.

 آمار فعالیت بیمه ای هر کشور بر اساس عملیات بیمه ای مستقیم تهیه می شود و عملیات بیمه اتکایی به دلیل اجتناب 

از احتساب مکرر حق بیمه تولیدی در نظر گرفته نمی شود.

این سالنامه محصول تالش مجموعه همکاران عزیزم در صنعت بیمه است لذا اینجانب الزم می دانم از مدیریت های 

ذی ربط شرکت های بیمه، صندوق تأمین خسارت های بدنی و بیمه مرکزی به ویژه: دفتر برنامه ریزی و امور فنی و مرکز 

فناوری اطالعات و ارتباطات که با مشارکت صمیمانه خود انتشار این مجموعـه را میسر کرده اند تشکر نمایم. به عالوه از 

همکاران محترم در اداره تحلیل های آماری بیمه مرکزی جناب آقای محمدابراهیم عالئی و سرکار خانم ها آرزو بیگلری و 

نفیسه سادات محمودی قدردانی می نمایم.

در خاتمه، آمادگی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران را برای دریافت و استفاده از نظرات، پیشنهادها و انتقادات که به 

انتشار هر چه بهتر این سالنامه در سال های آتی کمک کند، اعالم می دارد.

                                                                                                                                                             

غالمرضا سلیمانی             

رئیس كل بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران        
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جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و همسو با پروژه های اقتصاد مقاومتی، احکام برنامه ششم توسعه 

و برنامه های دولت، سه پروژه راهبردی بیمه مرکزی ج.ا.ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین 

گردید که عملکرد اجرای آنها در سال 1398 به شرح زیر است.

 اهداف کمی پروژه

درصد تحقق اهداف پروژه
دستاورد ملموسزیر پروژه / برنامهاهداف

استقرار کامل سنهاب97/8درصد پیشرفت سنهاب
ایجاد کد یکتا برای صدور در رشته آتش سوزی و حمل ونقل؛

در 90 درصد شرکت ها صدور در رشته آتش سوزی و حمل ونقل 
مبتنی بر کد یکتا است.

افزایش سهم بخش 
غیردولتی در بازار بیمه 

کشور
)سهم شرکت های 

بیمه غیردولتی از کل 
حق بیمه بازار(

100

توسعه مشارکت 
شرکت های بیمه داخلی؛ 
بهادار سازی ریسک های 
بیمه ای و فروش آن در 

بازار بورس

تنظیم پیش نویس آیین نامه نحوه نظارت بیمه مرکزی ایران بر 
انتقال ریسک های بیمه ای به بازار سرمایه.

تنظیم متن قانونی در خصوص انتشار اوراق بهادار بیمه ای.

ارائه محصوالت جدید 
بیمه ای مورد نیاز شرایط 

فعلی کشور
صدور مجوز برای 19 طرح بیمه ای جدید.

پوشش ریسک ناشی از 
حوادث طبیعی

تصویب قانون »تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی«.

پروژه های راهبردی 
بیمه مرکزی 

ج.ا.ایران و عملکرد 
اجرای آن ها

جدول- 1

 عنوان پروژه:
توانمندسازی و توسعه 

صنعت بیمه
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 اهداف کمی پروژه

اهداف پروژه
درصد 
تحقق 
اهداف

زیر پروژه 
خروجی ملموس/ برنامه

افزایش ضریب نفوذ بیمه
)نسبت حق بیمه تولیدی کشور به تولید 

ناخالص داخلی(
افزایش 89

فعالین 
صنعت 

بیمه

صدور 8728 پروانه نمایندگی بیمه.
صدور 270 مجوز ارزیابی خسارت.

صدور 214 مجوز کارگزاران رسمی بیمه مستقیم. رشد درصدی حق بیمه سرانه
)رشد حق بیمه سرانه نسبت به سال قبل(

100

افزایش سهم بیمه های اختیاری در پرتفوی 
بازار بیمه کشور

)سهم بیمه های اختیاری از کل پرتفوی بازار 
بیمه کشور(

100

افزایش 
سهم 

بیمه های 
زندگی

تدوین پیش نویس چارچوب شرایط عمومی بیمه های زندگی با 
عناوین »خطر فوت« و »به شرط حیات« و »شرایط عمومی بیمه 

عمر مختلط«.
صدور مجوز ارائه پوشش خطر فوت در یک یا چند بیمه نامه 

عمر انفرادی مازاد بر مبلغ پنج میلیارد ریال.
صدور 4245 پروانه های نماینده فروش بیمه زندگی.

صدور پروانه فعالیت شرکت بیمه زندگی باران.
بررسی برنامه جامع عملیاتی شرکت بیمه زندگی ایساتیس 

شرکت بیمه زندگی معلم.

افزایش سهم بیمه های زندگی در بازار بیمه 
کشور

)نسبت حق بیمه بیمه های زندگی به کل 
حق بیمه بازار نسبت حق بیمه بیمه های 

زندگی به کل حق بیمه بازار(

84/5

اهداف کمی پروژه

درصد تحقق اهداف پروژه
خروجی ملموسزیر پروژه / برنامهاهداف

درصد پیشرفت اجرای بسته 
حمایت از کسب وکارهای نوآورانه 

بیمه ای
80

تدوین مقررات و 
تفاهم نامه های مربوط 

به استارت آپ ها، 
شرکت های نوآور و 

دانش بنیان

انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و بیمه مرکزی ایران.
تصویب و ابالغ تحت عنوان مکمل آیین نامه 
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم )شماره 92/2(.

راه اندازی سوئیچ بیمه ای 
برای مدیریت و نظارت 
بر فعالیت اینشورتک ها، 

استارت آپ ها و 
فین تک ها در صنعت 

بیمه

تهیه RFP و انتخاب پیمانکار و آماده سازی نسخه 
اولیه وب سرویس های مربوطه.

جــدول- 2

عنوان پروژه:
ارتقای نقش بیمه در 

تأمین رفاه و امنیت مردم و 
افزایش ضریب نفوذ بیمه

جــدول- 3

عنوان پروژه:
اجرا و تدوین بسته 

حمایتی توسعه و رشد 
فین تک ها در صنعت بیمه



  جایگاه جهانی صنعت بیمه كشور
طی ده سال اخیر

فصل اول
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در این فصل به منظور فراهم آوردن امكان مقایسه آمار صنعت بیمه كشور با سایر كشورهای جهان، ابتدا آمارصنعت 

بیمه در مناطق مختلف دنیا طی سال )1398(2019، سپس آمار صنعت بیمه كشور در مقایسه با بازار بیمه جهان و 

در نهایت مقایسه ایران با سایر كشورها طی یك دوره ده ساله ارائه گردیده است. )1(

 توضیحـات ضـروری {
 در جداول سری زمانی دوره ده ساله در نظر گرفته شده است.

 در كلیه جداول، ارقام آماری طی سال های اخیر بر اساس آخرین اطالعات به دست آمده بازنگری شده است.

 به دلیل تغییر در برابری نرخ ارز )دالر به ریال( از 12260 ریال در سال 1391 به حدود 25000 ریال در سال 1392، خالل 

این سال ها میزان حق بیمه تولیدی و حق بیمه سرانه كشور برحسب دالر روند افزایشی نداشته و در سهم ایران از 

بازار بیمه منطقه و جهان )همچنین رتبه جهانی یا منطقه ای كشور( تاثیر گذاشته است.

 حق بیـمه تـولیدی {
منظور مبالغ حق بیمه تولیدی، بیمه نامه هایی است كه طی دوره گزارش توسط موسسات بیمه صادر شده اند. 

این مبالغ در بیمه های  غیرزندگی  بر  مبنای  حق بیمه  صادره و در بیمه های زندگی بر مبنای  حق بیمه های وصولی 

)دریافتی( لحاظ می گردد.

 حق بـیمه سـرانه {
حق بیمه سرانه از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت هر كشور به دست می آید و بیانگر مقدار حق 

بیمه ای است كه به طور متوسط هر نفر پرداخت كرده است.

 ضـریب نـفوذ بـیمه {
برای مقایسه وضعیت  صنعت  بیمه  كشور  با  كل  اقتصاد از شاخص ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. این شاخص 

حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به  تولـید ناخالص داخلی )بر حسب قیمت جاری( است و بیانگر حركت سریع تر )یا 

آهسته تر( صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد كشور است.

نـام كـشورها

  جایگاه جهانی صنعت بیمه كشور
طی ده سال اخیر

 

مقدمه

 

تــعاریف         و 
مـفاهـیم

فصل اول

1. بـرای تهیـه اطـالعات این 
فصل از گزارش ساالنه نشریه 
زیگما استفاده شده است.
 sigma: world Insurance
 No.4/2020. Swiss-re
company
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 تـولید نـاخالص داخـلی {
تولید ناخالص داخلی )GDP(، ارزش كل كاالها و خدمات نهایی تولید  شده در كشور در یك بازه زمانی معین 

است كه بـا واحد پـول جاری كـشور اندازه گـیری می شود. منـظور از كاالهـا و خدمات نهایی، آن دستـه از كاالها 

وخدماتـی است كه در انتهـای زنجیره تولـید قرار گرفتـه اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری 

نمی شوند.

 رتبه {
به طور كلی در این سالنامه رتبه بندی نزولی مد نظر است، به این معنا كه رتبه اول برای هر قلم آماری )آیتم( به 

بیشترین رقم اختصاص می یابد.

 كشورهای منطقه چشم  انداز {
منطقه آسیای جنوب غربی مورد نظر در سند چشم انداز 2٠ ساله متشكل از 25 كشور در منطقه ی خلیج فارس)شامل: 

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، كویت، قطر، عمان، بحرین و یمن(، منطقه ی خاورمیانه كوچك)شامل: 

ایران، عراق، سوریه، مصر، تركیه، قبرس، فلسطین اشغالی(، منطقه ی آسیای مركزی )شامل: تركمنستان،ازبكستان، 

تاجیكستان، قزاقستان و قرقیزستان(، منطقه ی قفقاز)شامل: آذربایجان، ارمنستان و گرجستان( و منطقه ی غربی 

شبه قاره هند) شامل: افغانستان و پاكستان ( می باشد. با توجه  به آنكه آمار 12 كشور)یمن، عراق، سوریه، تركمنستان، 

ازبكستان، تاجیكستان، قرقیزستان، آذربایجان،ارمنستان، گرجستان، افغانستان و فلسطین( طی سال های اخیر 

در نشریه زیگما درج نشده است ، برای احتساب سهم ایران از مجموع حق بیمه های تولیدی در كشورهای چشم 

انداز از آنها صرف نظر شده است.
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عنوان
13971398

)2018()2019(

شاخص های 
اقتصادی *

)GDP 2926رتبه جهانی اقتصاد كشور )برحسب میزان

18,618,60523,853,286تولید ناخالص داخلی یا GDP به قیمت جاری )میلیارد ریال(

82.183.1جمعیت )میلیون نفر(

42,00050,125نرخ برابری ارز )دالر آمریکا به ریال(

شاخص های 
بیمه ای

457,312602,021حق بیمه تولیدی )میلیارد ریال(

34.331.6نرخ رشد حق بیمه تولیدی كشور بر حسب ریال )درصد(

10.912حق بیمه تولیدی )میلیارد دالر(

9.410.3نرخ رشد حق بیمه تولیدی كشور بر حسب دالر )درصد(

4038رتبه جهانی صنعت بیمه )بر حسب حق بیمه(

14.514.3سهم از حق بیمه های زندگی در كشور )درصد(

5.67.2حق بیمه سرانه )نسبت حق بیمه به جمعیت( )میلیون ریال(

133145حق بیمه سرانه )دالر(

2.462.52ضریب نفوذ بیمه )نسبت حق بیمه به GDP( )درصد(

* منبع: بانك مركزی ج.ا.ایران )رتبه جهانی اقتصاد و نرخ ارز از نشریه زیگما بهره برداری شده است(.

بخش اولنـام كـشورها

بررسی شاخص های صنعت بیمه در کشور 
طی دو سال اخیر

جدول-4 

مقایسه شاخص های 
 صنعت بیمه كشور

طی دوسال اخیر
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عنوان
13971398

)2018()2019(

بازار بیمه کشور

34.331.6نرخ رشد حق بیمه تولیدی کشور بر حسب ریال )درصد(

14.514.3سهم از حق بیمه های زندگی در کشور )درصد(

133145حق بیمه سرانه در کشور )دالر(

2.462.52ضریب نفوذ بیمه در کشور )درصد( *

بازار بیمه منطقه 
)چشم انداز(

15.115.7سهم ایران از حق بیمه های منطقه )درصد(

1.65.7-نرخ رشد حق بیمه تولیدی در منطقه )درصد(

27.427.3سهم از حق بیمه های زندگی در منطقه )درصد(

132134حق بیمه سرانه در منطقه )دالر(

2.01.9ضریب نفوذ بیمه در منطقه )درصد(

بازار بیمه جهان

0.180.19سهم ایران از حق بیمه های جهان )درصد(

24.02.3نرخ رشد حق بیمه تولیدی در جهان )درصد(

46.946.3سهم از حق بیمه های زندگی در جهان)درصد(

682818حق بیمه سرانه در جهان )دالر(

6.17.2ضریب نفوذ بیمه در جهان )درصد(

جدول - 5

ارزیابی جهانی صنعت بیمه 
كشور طی دو سال اخیر
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سهم از كل )%(رشد اسمی نسبت به سال قبل )%(مقدار )میلیارد دالر(منطقه

2,7503.743.7قاره آمریكا

1,7453.927.7قاره های آسیا و اقیانوسیه

1.127.5-1,729قاره اروپا و منطقه خاورمیانه

1.81.1-68قاره آفریقا

6,2932.3100.0جمع كل

رشد اسمی نسبت به سال قبل )%(مقدار )دالر(منطقه

2,72356.7قاره آمریكا

4172.5قاره های آسیا و اقیانوسیه

2.2-589قاره اروپا و منطقه خاورمیانه

3.7-52قاره آفریقا

81819.9جمع كل

بخش دومنـام كـشورها

وضعیت بازار بیمه جهان 
به تفکیک مناطق مختلف در سال 1398 )2019(

جدول - 6

 حق بیمه تولیدی

جدول - 7

حق بیمه سرانه 
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تغییر به واحدمقدار )درصد(منطقه

9.73.4قاره آمریكا

0.1-5.7قاره های آسیا و اقیانوسیه

5.70.01قاره اروپا و منطقه خاورمیانه

0.2-2.8قاره آفریقا

7.21.1جمع كل

نمودار - 2

سهم حق بیمه تولیدی مناطق مختلف 
جهان در سال 2019

درصد

آمریكا 43.7  

آفریقا 1.1  

 قاره های آسیا 
و اقیانوسیه

  27.7

 قاره اروپا
و منطقه خاورمیانه 

  27.5

نمودار - 1

حق بیمه تولیدی مناطق 
مختلف جهان در سال 2019

میلیارد دالر

قاره های آسیا قاره آفریقا 
و اقیانوسیه

قاره اروپا 
و منطقه 
خاورمیانه

قاره 
آمریكا

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

جدول - 8

ضریب نفوذ بیمه
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سال
جهان )میلیارد دالر(ایران )میلیون دالر(

كلغیر زندگیزندگیكلغیرزندگیزندگی

20104525,2565,7082,5161,8194,336

20115606,4627,0222,6121,9544,566

20128369,89610,7312,6261,9794,605

20135895,8676,4562,5452,0494,594

20148076,6457,4532,6562,0994,755

20159226,6337,5542,5472,0514,598

201612097,7178,9262,5822,1214,703

20171,3578,5969,9532,7242,2334,958

20181,5849,30410,8882,8823,2676,149

20191,72210,28812,0102,9163,3766,293

علت اصلی افت حق بیمه تولیدی كشور بین سال های 2012 تا 2013، تغییر در نرخ برابری ارز بوده است.   

نمودار - 3

سهم حق بیمه های  
غیرزندگی

جهان         ایران 

درصد
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

جدول - 9

 حق بیمه تولیدی 

مقایسه وضعیت بیمه ایران با جهان طی ده سال اخیربخش سوم
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سال
جهان )دالر(ایران )دالر(

كلغیر زندگیزندگیكلغیر زندگیزندگی

201067177364263627

201178693378283661

201211130141373283656

201387684357288645

2014108596368294662

2015128496347280627

20161597112348286634

201717106123357293650

201819114133370312682

201921124145379439818

علت اصلی افت حق بیمه سرانه كشور بین سال های 2012 تا 2013، تغییر در نرخ برابری ارز بوده است. 

نمودار - 4

حق بیمه سرانه

ایران         جهان 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

جدول - 10

حق بیمه سرانه

دالر
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سال
جهان )درصد(ایران )درصد( *

كلغیر زندگیزندگیكلغیر زندگیزندگی

20100.11.31.44.02.96.9

20110.11.31.43.82.86.6

20120.11.71.93.42.76.1

20130.21.61.73.52.86.3

20140.21.71.93.42.76.2

20150.31.82.13.52.86.3

20160.31.92.23.42.86.2

20170.32.02.33.42.86.1

20180.362.12.463.312.786.09

20190.362.162.523.353.887.23

*دلیل كاهش ضریب نفوذ بیمه كشور در سال 2013 )1392(، رشد كمتر حق بیمه تولیدی در مقایسه با رشد اسمی GDP است و پایین 
آمدن رشد حق بیمه تولیدی در بازار بیمه نسبت به سال قبل نیز متأثر از خروج پوشش های )بر خالف ضوابط و مقررات بیمه های بازرگانی( 

در درمان تكمیلی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان كشوری  از پورتفوی صنعت بیمه  است.    
  

نمودار - 5

ضریب نفوذ بیمه

2019201820172016201520142013201220112010

8

7

6

5

4

3

2

1

0

درصد

جدول - 11

ضریب نفوذ بیمه
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2010201120122013201420152016201720182019نام كشورها

كشورهای منطقه چشم انداز

5,7087,02210,7316,4567,4537,5548,9269,95310,88812,010ایران

7188199049461,0601,0487971,1191,3051,334كویت

8781,1971,5161,9942,6772,8132,9352,9411,3931,383قطر

560572636688720746724715755788بحرین

4,3704,9345,6466,7318,1299,7329,8289,7349,33710,081عربستان

5,9706,5147,1548,0348,9189,82811,94912,20411,90212,712امارات

6917338579471,0351,1501,0711,0631,0931,116عمان

1,1761,4361,5471,7461,9722,2702,4652,6142,9632,492پاكستان

9,22010,07910,87012,46011,59511,14013,07212,05410,45210,933تركیه

1,7201,7141,7891,8981,9742,1042,1251,6181,5651,899مصر

1,0801,1461,0271,0129597838479201,016999قبرس

11,01512,45211,55513,75516,34014,12715,14217,42718,52619,324فلسطین اشغالی

9501,1971,4191,6641,3191,1889451,0181,0171,223قزاقستان

كشورهای پیشرفته

1,162,1601,221,4711,271,8401,254,7761,270,7081,318,4851,349,9811,399,2222,368,3052,460,123آمریكا

571,359638,196626,703498,003476,515448,611451,433424,454438,412459,347ژاپن

300,242312,843329,413325,675337,799328,883290,855319,992380,850366,243انگلستان

283,221272,651237,605257,444269,607238,011237,417244,362266,275262,283فرانسه

234,970245,572232,435247,725255,121214,494214,793227,174244,755243,852آلمان

174,347160,787143,986168,852194,735167,736159,626159,271170,273167,838ایتالیا

115,061125,868152,976145,867158,881164,997176,909181,238180,386174,520كره جنوبی

113,694121,031126,629127,973127,042114,420113,329121,181129,364133,157كانادا

102,280108,81395,85499,43797,32579,71277,67079,86986,47483,657هلند

73,07282,40572,17971,97771,45961,08069,61170,48675,27471,002اسپانیا

214,626221,858245,486280,119328,439386,500466,131541,446574,890617,399چین

علت اصلی افت حق بیمه تولیدی كشور بین سال های 2012 تا 2013، تغییر در نرخ برابری ارز بوده است.

جدول - 12

حق بیمه تولیدی
)میلیون دالر(

مقایسه وضعیت بازار بیمه ایران با برخی  کشورها  طی ده سال اخیربخش چهارم
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2010201120122013201420152016201720182019نام كشورها

كشورهای منطقه چشم انداز

46444242454242424038ایران

79787475777674827173كویت

6770-69736458585453قطر

868787-88-83868688بحرین

47474645434041414241عربستان

45454443423939363837امارات

75807877767370707677عمان

63616063595854535356پاكستان

37383838393836394140تركیه

58585959606057626460مصر

65667174788180787979قبرس

34363737373232323232فلسطین اشغالی

68656360687176737876قزاقستان

كشورهای پیشرفته

1111111111آمریكا

2222222333ژاپن

3333344444انگلستان

4455555555فرانسه

5566666666آلمان

7777778888ایتالیا

9888887777كره جنوبی

8999999999كانادا

10101010101112141212هلند

13121414141515151416اسپانیا

6644433222چین

جدول - 13

رتبه حق بیمه تولیدی
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2010201120122013201420152016201720182019نام كشورها

كشورهای منطقه چشم انداز

7793141849696112123133145ایران

236289337284291269280201315318كویت

489--61953069694597912681,288قطر

577520557-585-527425450556بحرین

178177190233277314309296283294عربستان

1,2481,3801,46488197411021,1021,4361,3051,302امارات

261270264262266250262265234225عمان

6899111213131612پاكستان

122136146166153141164149127131تركیه

19212223242323161619مصر

1,3311,4351,1791,1671,12892391710421,1681,126قبرس

1,5341,6501,5061,7821,8342,1041,8312,0932,2072,269فلسطین اشغالی

607487101796753615566قزاقستان

كشورهای پیشرفته

3,7593,8464,0473,9924,0174,0964,1744,2164,4817,495آمریكا

4,3905,1695,1683,8883,7783,5543,7323,3123,4663,621ژاپن

4,4974,5354,3504,5114,8234,3594,0643,8104,5034,362انگلستان

4,1874,0413,5443,6693,9023,3923,3953,4463,6673,719فرانسه

2,9042,9672,8052,9763,0542,5632,5482,6872,9082,934آلمان

2,7662,5302,2222,6383,0782,5812,4992,6602,8522,764ایتالیا

2,3392,6612,7852,9053,1633,0343,3623,5223,4653,366كره جنوبی

3,4093,5293,5343,6453,5323,2093,1613,2603,4573,548كانادا

5,8456,6475,9855,9145,6894,7634,7174,6314,8904,822هلند

1,6501,7291,5571,5561,5321,3221,4821,5191,5881,508اسپانیا

158163179202235281337384406430چین

*علت اصلی افت حق بیمه سرانه كشور بین سال های 2012 تا 2013، تغییر در نرخ برابری ارز بوده است.

جدول - 14

حق بیمه سرانه
)دالر(
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2010201120122013201420152016201720182019نام كشورها

كشورهای منطقه چشم انداز

73696466706968676464ایران

54524854535454585153كویت

8842-37383532312929قطر

393839-39-39434339بحرین

59595757545052535255عربستان

31302634323032293032امارات

51545455555657565860عمان

87878787858585868586پاكستان

66646263636260636567تركیه

84858585848484858485مصر

30293030303334333233قبرس

28262525262627252424فلسطین اشغالی

77737170727375757878قزاقستان

كشورهای پیشرفته

121410101091010123آمریكا

65411141413171616ژاپن

57977811121113انگلستان

8121614131617151315فرانسه

18191919212221202020آلمان

20232321202122212121ایتالیا

23222020191818141719كره جنوبی

15161715171719181818كانادا

2222476101012هلند

27252427282828282728اسپانیا

61616161575347464446چین

جدول - 15

رتبه حق بیمه سرانه
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2010201120122013201420152016201720182019نام كشورها

كشورهای منطقه چشم انداز

1.41.41.91.71.92.12.22.32.462.52ایران

0.50.50.50.50.60.90.90.711كویت

0.7--0.80.50.6111.52قطر

2.21.82-2.5-2.82.422.1بحرین

1.10.90.80.91.11.51.61.41.21.3عربستان

2.11.8222.22.42.93.72.93.1امارات

1.31.111.21.31.61.81.71.51.3عمان

0.70.70.70.70.80.80.90.90.90.9پاكستان

1.31.31.41.51.41.61.61.41.31.5تركیه

0.70.70.70.70.70.70.60.70.60.6مصر

4.74.74.54.64.24.24.14.44.24.1قبرس

-5.25.24.84.74.75.44.755فلسطین اشغالی

0.70.70.70.80.60.70.70.70.60.7قزاقستان

كشورهای پیشرفته

88.18.27.57.37.37.37.17.111.4آمریكا

10.11111.410.310.811.49.58.68.99ژاپن

12.411.811.310.810.61010.29.610.610.3انگلستان

10.59.58.98.69.19.39.298.99.2فرانسه

7.26.86.76.56.56.26.1666.3آلمان

8.176.77.38.68.78.28.38.38.3ایتالیا

11.211.612.11111.311.412.111.611.210.8كره جنوبی

7.376.7777.47.57.27.57.7كانادا

12.413.21311.61110.710.49.69.29.2هلند

5.45.45.35.25.15.15.65.45.25.1اسپانیا

3.83333.23.64.24.64.24.3چین

*دلیل كاهش ضریب نفوذ بیمه كشور در سال 2013 )1392(، رشد كمتر حق بیمه تولیدی در مقایسه با رشد اسمی GDP است و پایین 
آمدن رشد حق بیمه تولیدی در بازار بیمه نسبت به سال قبل نیز متأثر از خروج پوشش های )بر خالف ضوابط و مقررات بیمه های 

بازرگانی( در درمان تكمیلی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان كشوری  از پورتفوی صنعت بیمه  است.

جدول - 16

ضریب نفوذ بیمه 
)درصد(
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2010201120122013201420152016201720182019نام كشورها

كشورهای منطقه چشم انداز

73726667626262575251ایران

86878786868081828078كویت

8882-81888679797264قطر

586663-51-51525958بحرین

79818080787372737774عربستان

58625862565447424543امارات

76787776746967697273عمان

85858383808280808179پاكستان

77747270707173727571تركیه

83828185838586848384مصر

33323534373740383939قبرس

29303033332835292988فلسطین اشغالی

84838282858484838483قزاقستان

كشورهای پیشرفته

1813131416161618175آمریكا

87687710111113ژاپن

3477898869انگلستان

7101111111111101012فرانسه

21191721222324222320آلمان

17171917121314141315ایتالیا

6555465556كره جنوبی

19181820181515171516كانادا

42345879911هلند

27262628293126252628اسپانیا

39454647444039363838چین

جدول - 17

رتبه ضریب نفوذ بیمه 
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نمودار - 6

حق بیمه تولیدی در ایران و 
چند کشور منتخب

ایران            ترکیه           امارات           عربستان          پاکستان           مصر

میلیارد دالر

نمودار - 7

حق بیمه سرانه در ایران و 
چند کشور منتخب

دالر

ایران            ترکیه        عربستان          پاکستان           مصر
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نمودار - 8

ضریب نفوذ بیمه در ایران 
و چند کشور منتخب

درصد

ایران            ترکیه           امارات           عربستان          پاکستان           مصر





 بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه
در کشور طی دو سال اخیر

فصل دوم
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در این فصل آمار صنعت بیمه کشور به تفکیک شرکت ها و رشته های بیمه طی دو سال اخیر موردبررسی قرارگرفته 

است.

مرجع آمار جداول عملکرد "حق بیمه - خسارت - ضریب خسارت" در این فصل، صورت های مالی حسابرسی شده 

شرکت های بیمه و مرجع آمار جداول "تعداد بیمه نامه صادره - تعداد خسارت پرداختی"، اطالعات واکشی شده 

توسط مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی )در قالب سامانه سنهاب( از پایگاه های دادٔه شرکت های بیمه 

است. همچنین آمار جداول "تعداد بیمه شدگان رشته های اشخاص" )بیمه های: حوادث، درمان و زندگی( بر مبنای 

آمار دریافتی از شرکت های بیمه است.

  

حق بیمه تولیدی {
منظور مبالغ حق بیمه تولیدی بیمه نامه هایی است که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادرشده اند. این 

مبالغ در بیمه های غیرزندگی بر مبنای حق بیمه صادره و در بیمه های زندگی بر مبنای حق بیمه های وصولی )دریافتی( 

لحاظ می گردد.

خسارت پرداختی {
خسارت هایی که طی دوره مورد بررسی توسط شرکت های بیمه پرداخت شده است "خسارت پرداختی" نامیده 

می شود.

ذخیره حق بیمه {
عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه ای.

 

حق بیمه عاید شده {
حق بیمه عاید شده، حاصل جمع حق بیمه تولیدی و تفاضل ذخیره حق بیمه ابتدا و انتهای سال است و بیانگر آن 

است که چه میزان از حق بیمه های تولیدی به دلیل انقضای مدت بیمه نامه ها نصیب شرکت بیمه شده است.

توضیح 1: طبق آئین نامه شماره 58/2 )مکمل آئین نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه( که توسط شورای عالی بیمه در 

 

مقدمه

 

 تعاریف و 
مفاهیم
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تاریخ 02/26/ 1391 به تصویب رسیده است، از حق بیمه عاید شده رشته شخص ثالث و مازاد، عوارض قانونی )سهم 

پرداختی به نیروی انتظامی، سازمان راهداری و اورژانس کشور، وزارت بهداشت و صندوق تأمین خسارت های 

بدنی( کسر می گردد.

توضیح 2: در محاسبه حق بیمه عاید شده رشته زندگی، از مجموع ذخایر این رشته )شامل ذخیره ریاضی و ذخایر 

زیررشته های غیراندوخته دار(، مبالغ ذخیره ریاضی کسر می گردد. 

خسارت معوق {
عبارت است از حاصل جمع برآورد خسارات واقع شده اعم از اعالم شده یا اعالم نشده در آخر سال مالی پس از کسر 

سهم بیمه گر اتکائی که پرداخت نشده است. 

خسارت واقع شده {
عبارت است از مجموع خسارت های پرداختی دوره مالی به عالوه مابه التفاوت خسارت معوق پایان و ابتدای دوره مالی.

ضریب خسارت {
عبارت است از حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده برحسب درصد. این ضریب نشان می دهد 

که چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه گذاران پرداخت شده یا خواهد شد. در 

محاسبه این شاخص، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری - عمومی دخالتی ندارد اما هزینه ارزیابی - کارشناسی 

خسارت در آن لحاظ می گردد.

عمر  مستمری،  عمر  عمر،  تمام  )ازجمله:  دار  اندوخته  زیررشته های  شامل  زندگی  بیمه های  ازآنجاکه  توضیح: 

لذا به دلیل آنکه  و سرمایه گذاری( و غیراندوخته دار )ازجمله: عمر زمانی، مانده بدهکار، کارکنان دولت( است، 

از مجموع  زندگی صرفًا  بیمه  در محاسبه ضریب خسارت  دارند،  ماهیت پس اندازی  اندوخته دار  زیررشته های 

زیررشته های غیراندوخته دار استفاده می شود.

  تعداد بیمه نامه صادره {
کل تعداد بیمه نامه هایی است که توسط شرکت های بیمه، اعم از انفرادی و گروهی در هر رشته بیمه صادر می شود. 

این تعداد، الحاقیه بیمه نامه هایی که قبالً صادرشده اند را شامل نمی شود.

آمار  لذا  می شود،  صادر  گروهی  به طور  دیگر  برخی  و  انفرادی  به صورت  بیمه نامه ها  از  برخی  آنکه  به  توجه  با 

تعداد بیمه شدگان تحت پوشش بیمه نامه های گروهی در محاسبات دخالت داده نشده اند. بلکه در آمار تعداد 

بیمه نامه های صادره )اعم از گروهی و انفرادی( صرفًا تعداد قراردادها مدنظر است.

تعداد خسارت پرداختی {
آمار تعداد خسارت پرداختی، بیانگر تعداد مواردی )پرونده هایی( است که شرکت های بیمه در رشته های بیمه ای 

فعالیت  از  حجمی  چه  سال  یک  طی  بیمه  رشته های  که  می دهد  نشان  همچنین  کرده اند؛  پرداخت  خسارت 

شرکت های بیمه را برای پرداخت خسارت به خود اختصاص داده اند. البته در بیمه های درمان، آمار تعداد خسارت 

پرداختی بر اساس حواله های پرداختی )به جای پرونده ها( شمارش می گردد.
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بخش دولتی {
ازآنجاکه طی سال های 88-1387 سهام سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا به بخش خصوصی واگذار شد، بخش 

دولتی از سال 1389 به بعد، منحصر به فعالیت شرکت بیمه ایران است.

بخش غیردولتی {
البرز، دانا،  در سال موردبررسی، منظور از بخش غیردولتی در صنعت بیمه، مشتمل بر شرکت های بیمه: آسیا، 

پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، امید، حافظ، دی، سامان، ایران معین، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، 

کوثر، ما، متقابل کیش، آرمان، آسماری، متقابل اطمینان متحد قشم، تعاون، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا، زندگی 

خاورمیانه و زندگی باران است. شرکت بیمه باران در ابتدای سال 1399 پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی اخذ 

نموده است.

الزم به ذکر است، بیمه های خاورمیانه و باران، شرکت های تخصصی بیمه زندگی هستند. همچنین آمار فعالیت 

شرکت های بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان با توجه به ماهیت فعالیت در این گروه )بخش غیردولتی( ذکر 

نشده است. همچنین پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در بهمن ماه 1393 در رشته های بیمه خودرو و انواع  بیمه 

زندگی ابطال شده است.

معرفی شرکت های بیمه {
در حال حاضر شرکت بیمه دولتی ایران و 24 شرکت بیمه غیردولتی، آسیا، البرز، دانا، معلم، پارسیان، توسعه، رازی، 

کارآفرین، سـینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا، 

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

متحد قشم و آسماری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشغول انجام فعالیت بوده اند. البته دو بیمه خاورمیانه و 

باران، شرکت های تخصصی بیمه زندگی محسوب شده و دو شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز درزمینٔه 

عملیات اتکایی فعالیت می نمایند. بدین ترتیب درهمان ابتدای سال 1399 )پایان سال 1398(، تعداد 33 شرکت 

بیمه در کشور فعالیت می نمایند. در جدول زیر نام شرکت های بیمه، نوع مالکیت، حوزه فعالیت، تاریخ صدور 

پروانـه فعالیت هر یک و رشته های فعالیت آنها ذکر شده است.
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نوع فعالیتپروانه فعالیتحوزه فعالیتنوع مالکیتنام شرکت بیمه ردیف

تمام رشته های بیمه1314/08/15کل کشوردولتیایران1

تمام رشته های بیمه1338/04/30کل کشورغیردولتیآسیا2

تمام رشته های بیمه1338/04/28کل کشورغیردولتیالبرز3

تمام رشته های بیمه1368/09/15کل کشورغیردولتیدانا4

تمام رشته های بیمه1382/02/28کل کشورغیردولتیپارسیان5

تمام رشته های بیمه )*(1382/02/28کل کشورغیردولتیتوسعه )*(6

تمام رشته های بیمه1382/02/28کل کشورغیردولتیرازی7

تمام رشته های بیمه1382/02/28کل کشورغیردولتیکارآفرین8

تمام رشته های بیمه1382/02/28کل کشورغیردولتیسینا9

تمام رشته های بیمه1382/09/04کل کشورغیردولتیملت10

تمام رشته های بیمه1383/02/12مناطق آزاد و ویژهغیردولتیامید11

عملیات بیمه اتکائی1383/02/12کل کشور و مناطق آزاد و ویژهغیردولتیاتکائی امین12

تمام رشته های بیمه1383/03/13مناطق آزاد و ویژهغیردولتیحافظ13

تمام رشته های بیمه1383/12/04کل کشورغیردولتیدی14

تمام رشته های بیمه1383/12/11کل کشورغیردولتیسامان15

تمام رشته های بیمه1384/10/26مناطق آزاد و ویژهغیردولتیایران معین16

تمام رشته های بیمه1384/12/14کل کشورغیردولتینوین17

تمام رشته های بیمه1385/11/29کل کشورغیردولتیپاسارگاد18

1386/12/26کل کشورغیردولتیمعلم )**(19
تمام رشته های بیمه)**(

تمام رشته های بیمه1387/11/16کل کشورغیردولتیمیهن20

عملیات بیمه اتکائی1388/12/25کل کشور و مناطق آزاد و ویژهغیردولتیاتکائی ایرانیان21

تمام رشته های بیمه1389/07/27کل کشورغیردولتیکوثر22

تمام رشته های بیمه1390/04/15کل کشورغیردولتیما23

بیمه مسئولیت مالکین 1390/05/12مناطق آزاد و ویژهغیردولتیمتقابل کیش24
شناورها

تمام رشته های بیمه1390/11/18کل کشورغیردولتیآرمان25

متقابل اطمینان 26
بیمه مسئولیت مالکین 1391/11/16مناطق آزاد و ویژهغیردولتیمتحد قشم

شناورها

تمام رشته های بیمه1391/11/16مناطق آزاد و ویژهغیردولتیآسماری27

تمام رشته های بیمه1392/04/20کل کشورغیردولتیتعاون28

تمام رشته های بیمه1392/08/01کل کشورغیردولتیسرمد29

تمام رشته های بیمه1395/02/06کل کشورغیردولتیتجارت نو30

بیمه زندگی و مستمری1395/11/17کل کشورغیردولتیزندگی خاورمیانه31

تمام رشته های بیمه1395/12/18کل کشورغیردولتیحکمت صبا32

بیمه زندگی و مستمری1399/01/19کل کشورغیردولتیزندگی باران33

* پروانه فعالیت این شرکت در بهمن ماه سال 1393 در بیمه های خودرو )شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل( و انواع بیمه زندگی ابطال شده است.
** پروانه فعالیت این شرکت در رشته های غیرزندگی در تاریخ 1383/٠4/16 صادر گردید که در مورخ 1386/12/26 به کلیه رشته های بیمه اعم از زندگی و 

غیرزندگی تعمیم داده شد.

جدول - 18

مشخصات کلی 
شرکت های بیمه
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معرفی رشته های بیمه {
رشته های بیمه اصلی قابل عرضه در کشور عبارتند از: بـیمـه زندگی و بیمه های غیرزندگی که شامل: بیمه آتش سوزی، 

بیمه بـاربری، بیمه حوادث، بـیمه حوادث راننده، بیمه بدنـه اتومبیل، بیـمه شخص ثالث و مازاد، بیمه درمان، بیمه 

کشتی، بیمه هواپیما، بیمه مهندسی، بیمه پول، بیمه مسئولیت، بیمه اعتبار، بیمه نفت و انرژی و سایر انواع بیمه 

که درمجموع 16 شاخه اصلی است. الزم به ذکر است، اکثر این رشته ها خود متشکل از رشته های مختلفی هستند.

با آمارهای بین المللی، دسته بندی بیمه های  در سالنامه آماری صنعت بیمه برای فراهم آوردن امکان مقایسه 

زندگی - غیرزندگی مدنظر قرارگرفته است. همچنین منظور از بیمه هـای اشخاص، بیمـه های زندگـی )عمر(، حادثـه 

و درمان است و سـایر رشته هـای بیمـه، یعنی: آتش سوزی، باربـری، اتومبـیل )ثالث، راننده و بدنه(، کـشتی، 

هواپـیما، مـسئولیـت، مهنـدسی، نفت و انرژی، پول و اعتبار را با عنوان بـیمه های اموال - مسئولیت نام گذاری 

می کنند. جدول بعد تقسیم بندی رشته های بیمه را نشان می دهد.
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انواع بیمه هاعناوین اصلیردیف دسته بندی کلی

عمر زمانی، عمر و پس انداز، عمر مانده بدهکار، تمام عمر )انفرادی(، عمر کارکنان بیمه عمر1بیمه های زندگی
دولت، عمر مستمری، عمر تأمین فرزندان، سایر بیمه های عمر گروهی و ...

بیمه های 
غیرزندگی

آتش سوزی: صنعتی، غیر صنعتی، منازل مسکونی، انبارها، واحدهای تجاری، طرح بیمه آتش سوزی2
جامع بیمه روستائیان

بیمه باربری3
باربری کاالهای وارداتی، باربری کاالهای صادراتی، باربری داخلی، باربری 
 محموالت نفتی، باربری پتروشیمی، باربری عتبات عالیات، باربری حج عمره

 و تمتع، باربری جنگ

بیمه حوادث4
حوادث زمانی، حادثه و پس انداز، حادثه و تشکیل سرمایه، حوادث خانواده، 

حوادث حج و زیارت و مسافران، حوادث تحصیلی و مهدکودک، حوادث کارکنان 
دولت، حوادث گروهی، حوادث انفرادی، حوادث تمام عمر و مستمری، سایر 

5

بیمه های اتومبیل

حوادث راننده

بدنه اتومبیل6

شخص ثالث، مازاد ثالث7

درمان خانواده، درمان مسافران عازم خارج از کشور، درمان مسافرین ورودی، بیمه درمان8
درمان حجاج و زوار، درمان تکمیلی سازمان ها، درمان تکمیلی بازنشستگان

بدنه کشتی، کانتینر، مسئولیت )P&I(بیمه کشتی9

بدنه هواپیما، مسئولیت هواپیما )مسافر، خدمه، جامع(بیمه هواپیما10

تمام خطر نصب، مقاطعه کاری، شکست ماشین آالت، کامپیوتر و تجهیزات بیمه مهندسی11
الکترونیکی، عدم النفع، عیوب پنهان ساختمان

پول در صندوق، پول در حال حملبیمه پول12

بیمه مسئولیت13

مسئولیت مدنی عمومی، مسئولیت های حرفه ای )پزشکان، وکال، مهندسان، مدیران 
و ...( مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی و بین المللی، مسئولیت کارفرما )در 
قبال کارکنان(، مسئولیت )تولیدکنندگان( محصول، مسئولیت سازندگان ابنیه، 

مسئولیت اماکن عمومی و تفریحی )هتل، سینما، استخر، پارک و ...(

اعتبار صادرات کاال- خدمات، اعتبار داخلی )تسهیالت بانکی(بیمه اعتبار14

آتش سوزی و مهندسی نفت و انرژیبیمه نفت و انرژی15

سایر انواع بیمه16
دام های صنعتی و گاوداری ها، اسناد و مدارک، تأمین حق الوکاله، نوزادان، کشت 
گلخانه ای، نشر کتاب، هزینه ابطال بلیط هواپیما، نوسانات نرخ ارز، صداقت و 

امانت، شکست شیشه، دام و طیور و پرورش زنبورعسل و آبزیان و ...

جدول - 19

انواع رشته های بیمه
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بیمه زندگی {
نوعی بیمه است که در آن بیمه گر متعهد می شود مبلغ معینی به صورت سرمایه و یا مستمری به بیمه گذار و یا 

ذی نفعانی که او تعیین کرده است پرداخت کند. بیمه گذار می تواند برحسب شرط دریافت مزایای بیمه نامه زندگی 

)حیات و یا فوت بیمه شده(، نحوه دریافت مزایا )یکجا و یا مستمری(، زمان دریافت مزایا و نحوه پرداخت 

حق بیمه، هر نوع بیمه نامه ای را که پاسخگوی نیازهایش باشد، خریداری نماید.

انفرادی و گروهی صادرشده و بیمه شدگان را تحت پوشش قرار می دهند.  بیمه نامه های زندگی به دو صورت 

رایج ترین بیمه نامه انفرادی در این رشته، "بیمه نامه عمر و پس انداز" است که عالوه بر جنبه پس انداز و تشکیل 

سرمایه، خطر فوت را تحت پوشش قرار می دهد. مـزایای بیـمه نامه های انفرادی می تواند به شرط فوت بیـمه 

شده به بـازماندگان او )یـا ذی نفع بیمه نامه( تعلق یـابد. یکی از نـمونه های بیمـه نامه های گروهی "بیمه نامه عمر 

کارکـنان دولت" اسـت که کارمـندان یک سـازمان دولتـی را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه های غیرزندگی {
این  غیرزندگی" شناخته می شوند.  "بیمه های  عنوان  )عمر(، تحت  زندگی  بیمه های  به جز  بیمه  رشته های  تمام 

مجموعه شامل انواع اصلی: بیمه آتش سوزی، بیمه باربری، بیمه حوادث، بیمه های اتومبیل )بیمه شخص ثالث 

و مازاد، بیمه حوادث راننده و بیمه بدنه اتومبیل(، بیمه درمان، بیمه کشتی، بیمه هواپیما، بیمه مسئولیت، بیمه 

مهندسی، بیمه نفت و انرژی، بیمه پول، بیمه اعتبار و سایر انواع بیمه است.

بیمه آتش سوزی {
بیمه گر در چارچـوب مقررات مصوب شـورای عالی بیمـه تعهد می کند که خسارت های وارد شده به علت وقوع 

آتش سوزی، انفجار و صاعقه به اموال بیمه شده را جبـران کند. در این نوع بیمه نامه می توان خطرهای دیگر مثل 

زمین لرزه، سیل، توفان، نشت آب، ترکیدگی لوله، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز و سقوط هواپیما بر روی 

اموال و اماکن را نیز با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.

بیمه باربری {
بیمه گر در چارچـوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد می کند که خسارت های وارد شده به اموال بیمه شده 

را در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه جبران کند. این رشته را می توان بـه سه بیمه باربری کاالهای وارداتی، صادراتی 

  B،A و باربری داخلی تقسیم کرد که دامنه خطرهای تحت پـوشش آن برحسب استفاده از یکی از مجموعه شرایط

یا C متفاوت است.

بیمه حوادث {
بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد می کند که غرامت جانی ناشی از حوادث >>فوت، نقص 

عضو و ازکارافتادگی<< را به بیمه شده پرداخت نماید. در این نوع بیمه با توافق و دریافت حق بیمه اضافی، هزینه 

پزشکی و غرامت روزانه نیز تحت پوشش قرار می گیرد. بیمه نامه در این رشته ها به صورت انفرادی و گروهی صادر 

می شود.
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بیمه حوادث راننده {
بیمه گر در چارچوب شرایط بیمه نامه متعهد می شود درصورتی که راننده وسیله نقلیه مقصر حادثه به علت وقوع 

حوادث رانندگی دچار صدمه بدنی )اعم از جرح یا نقص عضو( شود یا فوت کند، هزینه معالجه یا غرامت فوت را 

بر اساس شرایط و مبالغ تعیین شده در بیمه نامه پرداخت نماید.

بیمه بدنه اتومبیل {
بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد می کند که خسارت های وارده به وسیله نقلیه بیمه شده 

ناشی از حوادث مختلف )از قبیل سرقت، آتش سوزی، انفجار، تصادف، سقوط، واژگونی و به طورکلی برخورد اتومبیل 

به هر جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد جسم دیگری با اتومبیل بیمه شده( را جبران کند.

بیمه شخص ثالث و مازاد {
بیمه گر در چارچوب قانون و مقررات مصوب تعهد می کند که چنانچه دارنده وسیله نقلیه بیمه شده به علت وقوع 

حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارت های مالی یا جانی وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، این خسارت ها 

را بر اساس شرایط بیمه نامه تا سقف تعهد پرداخت نماید. با پرداخت حق بیمه اضافی، پوشش بیمه مازاد ثالث 

جانی و مالی قابل دریافت است.

بیمه درمان {
بیمه گر در چارچوب مـقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد می کند که هزینه معالجات پزشکی بیمه شدگان را تا 

مقدار معینی پرداخت نماید. این بیمه برای داخل کشور به صورت گروهی و خانوادگی صادر می شود که بیمه درمان 

سازمان های دولتی و بیمه درمان بازنشستگان از آن جمله اند.

همچنین بیمه نامه مسافران عازم به خارج از کشور ازجمله: بیمه حجاج و زوار )با پوشش هزینه های درمان و 

حادثه در هنگام مسافرت مشروط بر آنکه منشأ بیماری و حادثه از داخل کشور نباشد(، که به صورت انفرادی توسط 

شرکت های بیمه دارای مجوز صادر می شود و شرکت های کمک رسان: آکسا، َمفری، ِاواسان، ِاس اٌ اس و... به 

موجب قرارداد منعقده با بیمه گر متعهد به ارائه پوشش ها و سایر خدمات مندرج در شرایط بیمه نامه به شخص 

بیمه شده طی مدت بیمه می باشند. به عالوه، بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به کشور که هزینه های 

درمان و حادثه اتباع خارجی ای که به صورت قانونی وارد کشور می شوند و ملزم به اخذ بیمه نامه مسافرتی از 

شرکت های بیمه دارای مجوز در این رشته جهت جبران هزینه های تشخیصی- درمانی و غیرپزشکی و ارائه سایر 

خدمات مندرج در بیمه نامه در مدت اقامت در ایران می باشند را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه کشتی {
بیمه گر در چارچـوب شرایط بیمه نامه متعهد می شود که خسـارت وارده به بدنه و تجهـیزات کشتی یا از بین رفتن 

آن براثر وقوع حوادثی مانند تصادف، آتش سوزی، غرق شدن و به گل نشستن، همچنین هزینه های نجات و سهم 

مالک کشتی از زیان های همگانی را در حدودی که در بیمه نامه مشخص شده است پرداخت نماید.
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بیمه هواپیما {
بیمه گر در چارچوب شرایط بیمه نامه هواپیما متعهد می شود که خسارت وارده به بدنه هواپیما یا از بین رفتن آن 

براثر حوادثی مانند سقوط، تصادم، آتش سوزی و دزدی هوایی را، در حدودی که در بیمه نامه مشخص می شود 

پرداخت نماید.

بیمه مهندسی {
بیمه گر در چـارچوب شرایط بیمه نامه مهـندسی تعهد می کند که خسارت ها یا زیان های ناشی از طراحی، سـاخت، 

نصب و نگهداری سازه ها و ماشین آالت را که مسئولیت آنها بـه مهندسان مربوط است، بر اساس شرایط بیمه نامه 

جبران کند. در این نوع بیمه، زیان های ناشی از خرابی ماشین آالت هم تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. بیمه 

کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی، و بیمه عیوب پنهان ساختمان نیز از انواع این رشته محسوب می شود.

بیمه پول  {
حادثه  و  )مسلحانه(  سرقت  بروز  براثر  که  زیان هایی  می کند،  تعهد  پول  بیمه نامه  شرایط  چارچوب  در  بیمه گر 

)آتش سوزی، انفجار، سیل و...( به پول موجود در صندوق )بانک ها، مؤسسات مالی و...( یا در حال جابجایی وارد 

می شود جبران کند. به طورکلی بیمه پول به دو رشته پول در حال حمل و پول در صندوق تقسیم می شود.

بیمه مسئولیت  {
بیمه گر در بیمه نامه مسئولیت تعهد می کند، خسارت هایی را که بیمه گذار به طور ناخواسته به اشخاص ثالث وارد 

نماید. بیمه مسئولیت مدنی عمومی بیمه مسئولیت  آنها شناخته می شود، پرداخت  می کند و مسئول جبران 

حرفه ای )پزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و...(، بیمه مسئولیت حمل ونقل داخلی و بین المللی، بیمه مسئولیت 

کارفرما در مقابل کارگر از انواع این رشته بیمه است.

بیمه اعتبار {
بیمه اعتبار به دو بخش داخلی و صادرات کاال- خدمات تقسیم می شود. بر اساس مقررات مصوب شورای عالی 

بیمه منظور از اعتبار داخلی، ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاه های اقتصادی، در قبال ارائه کاال 

و خدمات، یا بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند و به صورت تسهیالت مالی در 

اختیار مشتریان قرارگرفته و مطالبات ناشی از این فعالیت ها، در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می گیرند. 

طبق مقررات، قراردادهای بیمه اعتبار داخلی به صورت گروهی و فقط با اشخاص حقوقی مشروط بر اینکه فعالیت 

اقتصادی آنها متضمن ریسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی آنها باشد منعقد می شود. تأمین 

مطالبات بیمه گذار یا ذی نفع در رابطه با فروش کاالی صادراتی در قالب قراردادهای گشایش  اسناد )L-C( و واگذاری 

اسناد در مقابل پرداخت )D/P( و واگذاری اسناد در مقابل تضمین )D/A( موضوع بیمه اعتبار صادرات است.

بیمه نفت و انرژی {
در بیمه نفت و انرژی ریسک های شرکت های نفتی در بخش های مختلف، همچون سکوهای نفتی، پاالیشگاه های 

نفت و گاز، پتروشیمی ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، مقاطعه کاری و اشتباه در طراحی و نصب، حریق 
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تجهیزات و امکانات، زیان های ناشی از عدم سود و بهره وری بر اثر توقف عملیات و ریسک های مرتبط با کارکنان 

این شرکت ها تحت پوشش قرار می گیرد. فعالیت این رشته بیمه معموالً به بخش آتش سوزی نفت و انرژی و 

مهندسی نفت و انرژی تقسیم می شود.

سایر انواع بیمه {
بیمه دام صنعتی و گاوداری ها، بیمه اسب، بیمه شترمرغ ازجمله رشته های تشکیل دهنده عنوان "سایر انواع" 

بررسی  با سایر رشته های بیمه جداگانه  اندک بودن مقدار حق بیمه در مقایسه  به دلیل  این رشته ها  هستند. 

نمی شوند.

بخش اول

مبلغ حق بیمه تولیدی و تعداد بیمه نامه صادره

در سال 1398، مبلغ حق بیمه تولیدی در حدود 602 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال گذشته 31/6 

درصد افزایش دارد.

34/1 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار بیمه طی این سال به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، 22/9 درصد 

به بیمه درمان و 14/3 درصد به بیمه زندگی تعلق دارد.

سهم  بررسی  در  است. همچنین  بوده  درصد  تولیدی 67/7  از حق بیمه  غیردولتی  بخش  سهم  سال 1398،  در 

شرکت های بیمه، تعداد 9 شرکت بیمه به ترتیب: ایران 32/3% )بخش دولتی(، آسیا 9/8%، دانا 7/9%، دی %6/8، 

پاسارگاد 5/4%، البرز 5/2%، پارسیان 4/7%، کوثر 4/1% و معلم 3/9%، درمجموع 80/1 درصد از حق بیمه تولیدی 

بازار را به خود اختصاص داده و 19/9 درصد مابقی حق بیمه، توسط 20 شرکت بیمه دیگر تولید شده است. بر این 

اساس، میزان انحصار )شرکتی( در بازار بیمه طی سال 1398 حدود 9/6 درصد کاهش یافته و طبق فرمول هرفیندال-

هیرشمن )مجموع مجذورات سهم شرکت های بیمه در بازار( به عدد 1389 رسیده است که حاکی از شبه رقابتی 

بودن بازار بیمه کشور است. شایان ذکر است، چنانچه شاخص هرفیندال معادل 10،000 باشد، نشان دهنده انحصار 

کامل در بازار بیمه بوده و اگر کمتر یا مساوی 1000 باشد، رقابت کامل در بازار بیمه را نشان می دهد.

در سال مورد بررسی بالغ  بر 63 میلیون بیمه نامه صادرشده که نسبت به سال قبل 2/7 درصد افزایش پیدا کرده 

است. این رشد از یک سو متأثر از رشد )2/7 درصدی( این تعداد در بیمه های شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده 

)هر یک با سهم 36/4 درصد از تعداد بیمه نامه های صادره در بازار( بوده است و از سوی دیگر، ناشی از عملکرد 

شرکت های بیمه دانا و پارسیان )به ترتیب با سهم 8/1 و 4/4 درصد از تعداد بیمه نامه های صادره صنعت و رشد 

36/3 و 5/8 درصدی آنها در مقایسه با سال قبل( است.
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نمودار - 9

نمودار سهم رشته های 
بیمه از حق بیمه تولیدی 

در سال 1398

نمودار - 10

نمودار سهم شرکت های 
بیمه از حق بیمه تولیدی 

در سال 1398 

شخص ثالث ومازاد
%34.1



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

50

نمودار - 11

نمودار سهم بیمه زندگی
 از حق بیمه تولیدی 
طی پنج سال اخیر

درصد

  

نمودار - 12

نمودار سهم بخش 
غیردولتی در صنعت بیمه 

طی پنج سال اخیر
درصد

سهم از حق بیمه   سهم از خسارت 
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نمودار - 13

نمودار میزان انحصار 
)شرکتی( در بازار بیمه

طی پنج سال اخیر

ازآنجاکه در رشته های بیمه اشخاص )حوادث، درمان و زندگی(، بیمه نامه ها به دو صورت انفرادی و گروهی صادر 

می شود، لذا افراد متعددی تحت پوشش این رشته های بیمه قرار می گیرد که آمار تعداد بیمه شدگان هر یک از این 

رشته ها بیشتر از آمار تعداد بیمه نامه های صادره آنها است.

بررسی آمار سال 1398 حاکی از آن است که به ترتیب تعداد 57/1، 27/2 و 14/8 میلیون نفر تحت پوشش بیمه های 

حوادث، زندگی و درمان بوده اند که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 13/4 درصد کاهش، 8/5 درصد افزایش 

و تقریبًا ثابت بوده است. علت اصلی کاهش بیمه شدگان رشته حوادث به واسطه عملکرد شرکت بیمه البرز با سهم 

27/7 درصد از کل این تعداد در بازار بیمه و کاهش 30/8 درصدی آن در مقایسه با سال قبل بوده است. همچنین 

علت اصلی افزایش تعداد بیمه شدگان رشته زندگی در پی فعالیت شرکت بیمه ایران با سهم 53/1 درصدی از کل 

این تعداد در صنعت بیمه و افزایش 30/4 درصدی در مقایسه با سال گذشته است.

 

تعداد 
بیمه شدگان 

رشته های 
اشخاص
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بخش دوم

خسارت پرداختی و تعداد موارد خسارت پرداخت شده

در سال 1398، شرکت های بیمه درمجموع 344/1 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده اند که در مقایسه با سال 

قبل 19 درصد رشد داشته است.

همچنین سهم بخش غیردولتی از خسارت پرداختی صنعت بیمه 64/4 درصد است و 35/6 درصد دیگر به شرکت 

بیمه ایران )بخش دولتی( اختصاص دارد.

40/5 درصد از خسارت پرداختی در بازار بیمه طی این سال به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، 30/5 درصد به 

بیمه درمان و 7/7 درصد به بیمه زندگی مربوط می شود.

در سال موردبررسی، 54/2 میلیون فقره خسارت پرداخت شده که نسبت به سال گذشته 10/9 درصد کاهش یافته 

است. این کاهش در تعداد موارد خسارت پرداختی، به دلیل کاهش )9/5 درصدی( این تعداد در بیمه درمان با 

سهم عمده )94/8 درصدی( از تعداد خسارت های پرداختی بازار بیمه بوده است. این موضوع نیز ناشی از ثبت این 

اطالعات در شرکت بیمه دی با سهم 40/3 درصدی از تعداد خسارت های بازار و کاهش 15/7 درصدی در مقایسه 

با سال گذشته است.
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نمودار - 14

 نمودار حق بیمه تولیدی
و خسارت پرداختی
طی پنج سال اخیر

نمودار - 15

 نمودار تعداد
 بیمه نامه صادره

 و تعداد خسارت پرداختی 
طی پنج سال اخیر

هزار میلیارد ریال

میلیون فقره
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بخش سوم

ضریب خسارت

ضریب خسارت عبارت است از: حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده برحسب درصد که نشان 

می دهد چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه گذاران پرداخت شده یا خواهد 

شد. بر این اساس، ضریب خسارت بازار بیمه در سال 1398 به 83/8 درصد رسیده است.

تعداد 5 رشته کشتی، باربری، شخص ثالث-مازاد، حوادث راننده و درمان )به ترتیب با حدود 133/8، 111/8، 107، 

97/4 و 85/4 درصد( ضریب خسارتی باالتر از بازار بیمه داشتند.

همچنین ضریب خسارت 11 شرکت بیمه: ملت 113/9%، میهن 96/5%، ایران معین 96.3%، رازی 93/3%، نوین 

93/3%، معلم 91/6%، البرز 90/8%، ایران 87/3%، آسیا 85/8%، تجارت نو 85/3% و سرمد 84/6% باالتر از سطح 

بازار بوده است.

نمودار - 16

نمودار ضریب خسارت 
بازار بیمه

90طی پنج سال اخیر

88

86

84

82

88.8
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 رشته بیمه

ضریب خسارت )درصد(خسارت پرداختی )میلیارد ریال(حق بیمه تولیدی )میلیارد ریال(

سال 1397

سال 1398
 سال

1397 

سال 1398

سال 1398
مبلغ

نرخ رشد
)%(

سهم از
بازار)%(

مبلغ
نرخ رشد

)%(
سهم از
بازار)%(

20,375.526,224.928.74.45,248.28,379.359.72.451.2آتش سوزی

4,984.67,667.953.81.31,451.92,643.782.10.8111باربری .8

4,169.85,109.622.50.81,657.91,678.11.20.536.6حوادث

22,044.726,201حوادث راننده .918.94.412,122.319,148.958.05.597.4

28,249.643,725.854.87.314,741.122,879.255.26.663.7بدنه اتومبیل

 شخص ثالث
 و مازاد

146,731.9205,344.339.934.1117,862.5139,295.918.240.5107

119,642.3137,790.415.222.995,950.1105,092.89.530.585.4درمان

3,617.35,897.563.01.01,592.41,969.423.70.6133.8كشتی

19.10.230.3-2,754.25,257.590.90.9747.2604.5هواپیما

0.20.633.7-9.71.82,080.92,077.7-11,803.210,660.8مهندسی

27.80.023.519.2443.00.0154.4-136.998.9پول

19,715.027,494.339.54.610,971.612,829.316.93.759.7مسئولیت

13.8-110.30.0-3.5-1.686.55,361.30.0133.4اعتبار

6,477.314,036.5116.72.3655.1826.426.20.251.1نفت و انرژی

8.9-20.00.01-71.394.232.10.0232.626.1سایر انواع

 جمع 
غیر زندگی

390,775.3515,690.932.085.7265,150.7317,46719.792.385.6

66,536.286,330.229.714.323,967.426,639.511.17.748.9زندگی)عمر(

457,311.5602,021.131.6100.0289,118.2344,106.519.0100.083.8بازار بیمه

جدول - 20

آمار حق بیمه تولیدی، 
خسارت پرداختی و ضریب 
خسارت در رشته های بیمه 

طی دو سال اخیر
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 رشته بیمه

تعداد خسارت پرداختی )فقره(تعداد بیمه نامه صادره )فقره(

سال 1397

سال 1398

سال 1397

سال 1398

نرخ رشدتعداد
)%(

سهم از
نرخ رشدتعدادبازار)%(

)%(
سهم از
بازار)%(

4.35.249,54155,03611.10.1-3,429,7683,282,146آتش سوزی

6.80.0-2.70.91,5361,432-578,439562,823باربری

5.80.2-0.044.4114,096107,527-2,762,1012,761,037حوادث

22,328,74922,925,3172.736.430,30133,79411.50.1حوادث راننده

3,649,6223,727,2852.15.9480,349497,6393.60.9بدنه اتومبیل

شخص ثالث و 
22,328,74922,925,3172.736.41,003,5681,040,3683.71.9مازاد

9.594.8-2,529,0992,847,33312.64.556,730,41751,344,746درمان

29.60.00-5,5516,0639.20.01226159كشتی

39.30.000-1,1751,1780.30.00214085هواپیما

58,65499,69470.00.24,2735,35925.40.01مهندسی

8.50.0053196209.70.000-3,1512,883پول

0.50.2-1,621,8071,784,45810.02.887,23286,829مسئولیت

31.20.00210,34011,3379.60.02-1,393958اعتبار

6091,05372.90.00223626512.30.000نفت و انرژی

10.90.000-0.30.01229204-3,2413,231سایر انواع

9.198.2-59,302,10860,930,7762.796.758,512,51553,184,876جمع غیر زندگی

56.71.8-2,071,0632,071,7810.033.32,255,389976,502زندگی)عمر(

10.9100.0-61,373,17163,002,5572.7100.060,767,90454,161,378بازار بیمه

جدول - 21

آمار تعداد بیمه نامه صادره 
و تعداد خسارت پرداختی 
در رشته های بیمه طی دو 

سال اخیر
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 شركت بیمه

ضریب خسارت )درصد(خسارت پرداختی )میلیارد ریال(حق بیمه تولیدی )میلیارد ریال(

سال 1397

سال 1398

سال 1397

سال 1398

سال 1398
نرخ رشدمبلغ

)%(
سهم از 

بازار
)%(

نرخ رشدمبلغ
)%(

 سهم
از بازار
)%(

158,964.7194,209.022.232.3104,855.4122,528.216.935.687.3ایران )بخش دولتی(

42,760.358,855.337.69.829,569.533,236.312.49.785.8آسیا

1.05.690.8-25,539.931,316.322.65.219,372.519,169.6البرز

31,205.647,527.052.37.921,376.427,487.228.68.081.5دانا

20,661.628,536.738.14.714,023.115,353.49.54.578.4پارسیان

8,896.910,148.814.11.77,401.47,949.67.42.393.3رازی

8.21.972.6-11,178.712,241.29.52.07,055.76,477.5كارآفرین

8,352.613,391.560.32.25,273.67,701.146.02.280.1سینا

7,439.314,267.691.82.45,126.77,385.644.12.1113.9ملت

665.8969.845.70.2435.6662.552.10.277.4امید

48.60.1417.3558.133.70.280.8-1,039.0534.2حافظ

8.06.468.0-36,022.641,097.914.16.823,947.922,025.1دی

10,287.713,534.031.62.24,812.76,444.033.91.974.0سامان

45.30.496.3-26.30.42,535.01,386.8-3,551.42,618.8ایران معین

7,703.49,910.128.61.63,596.46,082.269.11.893.3نوین

23,064.832,685.641.75.47,534.09,303.420.32.774.0پاسارگاد

16,378.823,714.644.83.99,602.015,241.058.74.491.6معلم

1,871.73,033.962.10.51,558.32,173.339.50.696.5میهن 

15,481.424,510.158.34.19,130.513,401.146.83.976.1كوثر

8,171.210,194.124.81.72,907.04,549.956.51.375.0ما

5.50.0163.6-238.2805.1238.00.132.230.4متقابل كیش

15.00.72,381.02,491.94.70.774.6-4,798.94,078.3آرمان

710.71,384.494.80.2446.2740.165.90.270.5آسماری

متقابل اطمینان 
36.7-69.00.02-703.41,024.245.60.2241.474.8متحد قشم

2,052.73,798.985.10.61,367.22,114.854.70.672.1تعاون

5,895.89,660.863.91.63,126.25,526.076.81.684.6سرمد

2,984.75,845.795.91.0724.93,205.8342.30.985.3تجارت نو

110.8253.3128.70.0411.032.7198.00.0115.9زندگی خاورمیانه

578.91,873.9223.70.3257.2774.1201.00.271.4حكمت صبا

298,346.8407,812.136.767.7184,262.7221,578.320.364.482.0بخش غیردولتی

457,311.5602,021.131.6100.0289,118.2344,106.519.0100.083.8بازار بیمه

جدول - 22

آمار حق بیمه تولیدی، 
خسارت پرداختی و ضریب 

خسارت در شركت های 
بیمه طی دو سال اخیر
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 شركت بیمه

تعداد خسارت پرداختی )فقره(تعداد بیمه نامه صادره )فقره(

سال 1397

سال 1398

سال 1397

سال 1398

تعداد
نرخ 
رشد

سهم از 
تعدادبازار

نرخ 
رشد

سهم از 
بازار

)%()%()%()%(

37.115.9-27,524,25827,538,7640.143.713,658,2968,588,845ایران )بخش دولتی(

0.19.92,724,3682,818,3323.45.2-6,269,6626,265,739آسیا

23.23.4-7.44.32,412,2631,851,953-2,921,0472,704,396البرز

3,736,7895,093,09736.38.12,669,4922,996,19812.25.5دانا

18.17.1-2,614,3592,766,1075.84.44,720,7743,867,596پارسیان

11.81.1-27.71.8686,707605,739-1,585,2761,145,922رازی

20.00.5-18.90.9318,461254,685-728,944591,098كارآفرین

651,681672,4693.21.1165,627241,93746.10.4سینا

3.62.7945,5341,787,07289.03.3-1,790,3961,725,694ملت

195,477248,40027.10.423,41146,975100.70.1امید

53.70.0-42.70.237,97917,572-240,852138,088حافظ

15.740.3-423,171432,1122.10.725,883,77821,814,594دی

26.93.2-1,544,0061,900,78123.13.02,382,0701,740,344سامان

11.00.518,29532,17075.80.1-324,402288,556ایران معین

1.20.7-574,566644,25712.11.0398,841394,151نوین

0.24.5839,5001,624,50793.53.0-2,825,1842,818,497پاسارگاد

3.04.6451,2021,723,894282.13.2-2,986,8462,898,501معلم

361,232421,70716.70.732,24149,72654.20.1میهن

1,990,8452,077,9244.43.3772,7441,017,47731.71.9كوثر

872,446952,5079.21.5238,944410,20671.70.8ما

100.00.0-100.00.0370-1430متقابل كیش *

45.60.5-161,155310,07092.40.5451,745245,532آرمان

154,601234,90951.90.440,268146,027262.60.3آسماری

5.00.00-14016517.90.06057متقابل اطمینان متحد قشم

23.10.3-43.40.3184,816142,047-348,633197,372تعاون

271,198307,89213.50.5408,934898,328119.71.7سرمد

203,890438,847115.20.7242,062572,116136.41.1تجارت نو

0.000-0.01031-04,340زندگی خاورمیانه

71,972184,346156.10.359,455273,267359.60.5حكمت صبا

3.384.1-33,848,91335,463,7934.856.347,109,60845,572,533بخش غیردولتی

10.9100.0-61,373,17163,002,5572.7100.060,767,90454,161,378بازار بیمه

آمار سال 1398 این شرکت از طریق سیستم وب-سرویس واکشی نشده است.

جدول - 23

آمار تعداد بیمه نامه صادره 
 و خسارت پرداختی 
 در شركت های بیمه

طی دو سال اخیر
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سهم از کل )%(نر خ رشد )%(سال 1398سال 1397 شرکت بیمه

7.60.1-78,78972,825آرمان

38,87339,4781.60.1آسماری

3,526,4143,879,05510.06.8آسیا

30.827.7-22,898,74915,851,934البرز

364,083409,98812.60.7امید

3,622,8777,263,778100.512.7ایران

15.40.1-37,82832,006ایران معین

31.70.7-608,303415,463پارسیان

98.50.1-4,915,81676,108پاسارگاد

2,036,3892,497,16022.64.4تجارت نو

37.40.3-259,072162,292تعاون

2,4103,14730.60.0حافظ

11,08719,59876.80.0حكمت صبا

41.31.3-1,310,377769,418دانا

1.30.3-167,939165,782دی

15.11.1-709,793602,413رازی

54.90.8-977,495440,916سامان

326,728361,01810.50.6سرمد

202,088221,1199.40.4سینا

33.20.5-456,223304,757كارآفرین

3,679,5633,753,8782.06.6كوثر

410,534435,8526.20.8ما

17,383,13217,489,5540.630.6معلم

1,220,2751,328,7508.92.3ملت

25.70.7-550,448409,025میهن

9.60.2-153,352138,558نوین

13.4100.0-65,948,63757,143,872صنعت بیمه

جدول - 24

آمار تعداد بیمه شدگان 
بیمه حوادث
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سهم از کل )%(نر خ رشد )%(سال 1398سال 1397 شرکت بیمه

18.61.6-288,088234,381آرمان

78,449180,028129.51.2آسماری

1,316,0951,325,2360.78.9آسیا

23.214.4-2,785,6252,138,659البرز

25,05864,803158.60.4امید

12.66.7-1,132,601989,428ایران

17.60.1-18,82115,510ایران معین

16.013.2-2,328,1651,954,723پارسیان

630,982939,03948.86.3پاسارگاد

13.21.0-165,289143,540تجارت نو

43,282118,899174.70.8تعاون

51.90.01-2,7781,336حافظ

31,33052,06266.20.4حكمت صبا

4.37.8-1,215,7021,163,194دانا

1,786,0991,878,5815.212.7دی

253,017260,5303.01.8رازی

312,259527,04768.83.6سامان

373,244396,4176.22.7سرمد

345,697440,94827.63.0سینا

40.30.6-144,01686,007كارآفرین

403,650566,30840.33.8كوثر

180,824195,4378.11.3ما

365,206399,2459.32.7معلم

101,580182,14979.31.2ملت

134,488216,74961.21.5میهن

4.12.4-363,490348,467نوین

0.05100.0-14,825,83514,818,723صنعت بیمه

جدول - 25

آمار تعداد بیمه شدگان 
بیمه درمان
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سهم از کل )%(نر خ رشد )%(سال 1398سال 1397 شرکت بیمه

86.20.4-700,36796,986آرمان

33849747.00.002آسماری

2,367,5322,629,47011.19.7آسیا

10.23.3-1,011,267908,020البرز

6,3246,95610.00.03امید

5,401,1718,271,12153.130.4ایران

34.30.04-15,46910,163ایران معین

472,490528,77511.91.9پارسیان

1,090,6621,183,6628.54.4پاسارگاد

0.91.4-394,384390,760تجارت نو

179,317195,1558.80.7تعاون

57.40.02-14,9416,363حافظ

6,1546,3062.50.02حكمت صبا

362,463424,49117.11.6خاورمیانه

9.44.3-1,302,5181,180,723دانا

91,314106,42216.50.4دی

17.60.8-280,438231,076رازی

20.51.2-409,607325,559سامان

812,269899,66110.83.3سرمد

1,198,3351,315,6009.84.8سینا

148,724161,9868.90.6كارآفرین

9.015.5-4,645,8634,227,432كوثر

283,792309,2989.01.1ما

3,067,7753,100,3421.111.4معلم

258,476355,77637.61.3ملت

34.91.1-470,312306,161میهن

64.10.1-87,90431,590نوین

25,080,20627,210,3518.5100.0صنعت بیمه

جدول - 25

آمار تعداد بیمه شدگان 
بیمه زندگی





عملکرد صنعت بیمه کشور به تفکیک استان ها
طی پنج  سال اخیر

فصل سوم
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به منظور مقایسه عملکرد صنعت بیمه کشور در استان های مختلف، آمارهای استانی در این فصل آورده شده است. 

برای تهیه این فصل از اطالعات شرکت های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران استفاده شده است.

 ابتدا آمار عملکرد صنعت بیمه کشور در استان های مختلف طی پنج ساله اخیر، سپس عملکرد شرکت های بیمه در 

استان ها طی این دوره آورده شده است. در خاتمه این فصل، اطالعات مربوط به تعداد شعب و نمایندگی ها در هر 

استان طی سال اخیر و به تفکیک بخش دولتی و بخش غیردولتی قرار داده شده است.

 درصد سهم از حق بیمه یا سهم از خسارت، بر اساس آمار استانی مأخوذه از شرکت های بیمه محاسبه شده است. 

بر این اساس، آمار حق بیمه و خسارت در هر استان از حاصل ضرب سهم به دست آمده از آمار شرکت های بیمه در 

آمار صنعت بیمه کشور به دست آمده است.

مقدمه

توضیحات 
ضروری
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استان
سهم از كل
 حق بیمه

 تولیدی)%(

سهم از كل
 خسارت

 پرداختی)%(

سهم از جمعیت
 كل كشور

*)%(

سهم از تولید
 ناخالص 

داخلی
 كشور)%(*

حق بیمه
 سرانه

)میلیون ریال(

ضریب
 نفوذ بیمه

)%(

3.623.654.853.495.42.6آذربایجان شرقی

2.282.794.092.144.02.7آذربایجان غربی

0.901.061.570.994.22.3اردبیل

5.775.976.385.786.52.5اصفهان

0.560.710.720.995.71.4ایالم

1.141.121.475.685.60.5بوشهر

41.0336.7516.6123.6317.94.4تهران

3.172.753.432.876.72.8البرز

0.650.791.180.654.02.5چهار محال و بختیاری

0.590.590.970.524.42.9خراسان جنوبی

5.965.708.125.205.32.9خراسان رضوی

0.630.761.080.544.22.9خراسان شمالی

3.944.675.8912.574.80.8خوزستان

0.961.061.321.045.32.3زنجان

0.840.900.890.986.82.2سمنان

1.131.423.551.382.32.1سیستان و بلوچستان

4.284.656.044.875.12.2فارس

1.171.141.591.705.31.7قزوین

1.261.621.641.045.63.1قم

0.790.782.001.012.92.0كردستان

2.572.913.972.944.72.2كرمان

1.471.852.411.484.42.5كرمانشاه

0.530.840.891.884.30.7كهگیلویه و بویر احمد

1.411.702.351.314.32.7گلستان

2.552.613.112.335.92.8گیالن

1.031.392.171.203.42.2لرستان

3.453.404.073.456.12.5مازندران

1.451.571.771.975.91.9مركزی

1.801.722.272.055.72.2هرمزگان

1.281.292.151.334.32.4همدان

1.811.861.451.809.02.5یزد

100.00100.00100.00100.007.22.52جمع

* براساس آخرین آمار قابل دسترس در سالنامه آماری كشور )چاپ مركز آمار ایران(. مجموع سهم از تولید ناخالص داخلی استان ها  با سهم فرامنطقه از تولید ناخالص داخلی كشور 
1٠٠درصد می شود. فرا منطقه شامل بخش هایی از قلمرو اقتصادی كشور است كه نمی توان آن را به هیچ یك از مناطق نسبت داد ، از قبیل :آب های فالت قاره و قلمرو سیاسی كشور در سایر 

نقاط جهان كه طبق توافقنامه های سیاسی اجاره یا تملیك شده باشد.

جدول - 27 

شاخص های بیمه ای و 
 اقتصادی در استان

طی سال 1398

عملكرد صنعت بیمه كشور به  تفكیك  استان ها طی پنج سال اخیربخش اول
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13941395139613971398استان

8,677.311,017.512,781.916,370.221,786.3آذربایجان شرقی

5,354.96,893.17,512.410,896.713,702.5آذربایجان غربی

2,242.42,398.62,910.24,112.95,423.8اردبیل

14,227.116,208.319,825.527,568.434,713.8اصفهان

1,253.41,537.61,885.32,682.73,398.0ایالم

2,243.22,852.83,365.44,935.16,837.5بوشهر

93,501.7115,970.9144,363.4184,732.9247,028.1تهران

6,018.78,020.810,141.114,602.919,085.4البرز

1,486.61,750.32,098.72,974.53,905.5چهار محال و بختیاری

1,209.71,456.71,872.12,640.53,561.6خراسان جنوبی

13,599.816,073.319,560.827,772.835,894.4خراسان رضوی

1,389.61,708.32,039.22,896.93,764.3خراسان شمالی

8,893.312,058.013,687.018,191.623,700.1خوزستان

2,159.42,555.23,128.94,328.85,788.6زنجان

1,798.82,289.82,813.53,879.85,050.3سمنان

2,570.53,242.13,463.74,926.76,783.6سیستان و بلوچستان

10,432.412,199.814,545.119,776.525,787.3فارس

2,757.43,262.63,821.75,428.97,033.6قزوین

2,911.03,429.44,250.05,723.07,571.5قم

1,786.72,117.32,539.63,440.74,775.0كردستان

6,297.57,513.88,724.012,093.015,470.9كرمان

3,191.53,804.04,584.96,713.88,823.7كرمانشاه

1,240.21,477.91,835.02,595.23,195.0كهگیلویه و بویر احمد

2,927.23,624.54,330.66,390.58,460.9گلستان

5,665.07,137.68,447.011,801.715,344.6گیالن

2,200.02,633.73,265.04,560.76,191.3لرستان

7,811.99,506.011,437.815,753.720,769.2مازندران

3,126.13,975.14,714.36,471.88,750.2مركزی

4,207.84,883.16,360.09,055.610,822.4هرمزگان

2,981.63,435.54,208.45,758.27,719.4همدان

4,276.45,151.46,005.88,234.810,882.3یزد

228,438.9280,184.9340,518.5457,311.5602,021.1جمع

جدول - 28

حق بیمه تولیدی
)میلیارد ریال(
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13941395139613971398استان

3.83.933.753.583.62آذربایجان شرقی

2.342.462.212.382.28آذربایجان غربی

0.980.860.850.900.90اردبیل

6.235.785.826.035.77اصفهان

0.550.550.550.590.56ایالم

0.981.020.991.081.14بوشهر

40.9341.3942.440.4041.03تهران

2.632.862.983.193.17البرز

0.650.620.620.650.65چهار محال و بختیاری

0.530.520.550.580.59خراسان جنوبی

5.955.745.746.075.96خراسان رضوی

0.610.610.60.630.63خراسان شمالی

3.894.34.023.983.94خوزستان

0.950.910.920.950.96زنجان

0.790.820.830.850.84سمنان

1.131.161.021.081.13سیستان و بلوچستان

4.574.354.274.324.28فارس

1.211.161.121.191.17قزوین

1.271.221.251.251.26قم

0.780.760.750.750.79كردستان

2.762.682.562.642.57كرمان

1.41.361.351.471.47كرمانشاه

0.540.530.540.570.53كهگیلویه و بویر احمد

1.281.291.271.401.41گلستان

2.482.552.482.582.55گیالن

0.960.940.961.001.03لرستان

3.423.393.363.443.45مازندران

1.371.421.381.421.45مركزی

1.841.741.871.981.80هرمزگان

1.311.231.241.261.28همدان

1.871.841.761.801.81یزد

100.00100.00100.00100.00100.00جمع

جدول - 29

سهم استان ها
از حق بیمه تولیدی
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13941395139613971398استان

5,476.56,856.68,149.210,776.512,567.3آذربایجان شرقی

3,584.24,380.55,574.97,995.19,616.4آذربایجان غربی

2,087.42,145.52,255.52,863.83,650.6اردبیل

9,304.510,954.213,462.818,016.020,533.3اصفهان

1,021.61,380.31,606.02,371.82,431.3ایالم

1,433.91,866.62,268.43,100.13,866.5بوشهر

54,735.268,217.979,267.8106,331.6126,446.3تهران

3,557.74,549.35,652.97,646.39,451.1البرز

1,038.71,381.11,757.52,180.82,703.3چهار محال و بختیاری

830.51,067.71,277.71,621.02,044.2خراسان جنوبی

9,200.510,766.213,822.516,886.819,606.4خراسان رضوی

988.21,364.01,621.32,017.62,606.9خراسان شمالی

6,401.98,440.49,607.413,566.116,056.9خوزستان

1,418.21,772.12,160.23,010.23,638.1زنجان

1,261.61,451.61,911.92,561.63,095.4سمنان

1,898.42,770.03,032.14,119.64,901.0سیستان و بلوچستان

7,748.79,780.010,499.413,272.716,017.8فارس

1,801.52,117.62,404.43,221.63,917.6قزوین

2,138.52,859.03,400.14,578.75,570.9قم

1,331.41,550.71,818.92,338.02,694.9كردستان

4,237.75,514.26,218.08,723.010,011.1كرمان

2,314.93,158.64,336.55,198.16,357.5كرمانشاه

986.51,249.01,854.62,408.12,878.6كهگیلویه و بویر احمد

2,101.52,682.43,472.64,615.55,853.4گلستان

3,942.55,155.16,152.67,647.98,969.7گیالن

2,065.72,569.53,090.94,104.24,776.0لرستان

5,149.96,686.87,796.810,008.211,687.3مازندران

2,289.92,752.33,366.74,452.65,405.0مركزی

2,068.12,741.33,375.54,722.05,912.0هرمزگان

1,899.12,366.72,926.83,685.44,426.1همدان

2,750.43,278.04,115.85,077.36,413.6یزد

147,065.4183,825.1218,258.0289,118.2344,106.5جمع

جدول - 30

خسارت پرداختی
)میلیارد ریال(
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13941395139613971398استان

3.723.733.733.733.65آذربایجان شرقی

2.442.382.552.772.79آذربایجان غربی

1.421.171.030.991.06اردبیل

6.335.966.176.235.97اصفهان

0.690.750.740.820.71ایالم

0.981.021.041.071.12بوشهر

37.2237.1136.3236.7836.75تهران

2.422.472.592.642.75البرز

0.710.750.810.750.79چهار محال و بختیاری

0.560.580.590.560.59خراسان جنوبی

6.265.866.335.845.70خراسان رضوی

0.670.740.740.700.76خراسان شمالی

4.354.594.44.694.67خوزستان

0.960.960.991.041.06زنجان

0.860.790.880.890.90سمنان

1.291.511.391.421.42سیستان و بلوچستان

5.275.324.814.594.65فارس

1.221.151.11.111.14قزوین

1.451.561.561.581.62قم

0.910.840.830.810.78كردستان

2.8832.853.022.91كرمان

1.571.721.991.801.85كرمانشاه

0.670.680.850.830.84كهگیلویه و بویر احمد

1.431.461.591.601.70گلستان

2.682.82.822.652.61گیالن

1.41.41.421.421.39لرستان

3.53.643.573.463.40مازندران

1.561.51.541.541.57مركزی

1.411.491.551.631.72هرمزگان

1.291.291.341.271.29همدان

1.871.781.891.761.86یزد

100.00100.00100.00100.00100.00جمع

جدول - 31

سهم استان ها
از خسارت پرداختی
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نمودار - 17

حق بیمه سرانه استان ها 
در سال 1398
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نمودار - 18

ضریب نفوذ بیمه 
استان ها در سال 1398
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نمودار - 19

حق بیمه تولیدی استان ها 
در سال 1398
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نمودار - 20

خسارت پرداختی 
استان ها در سال 1398
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ایران
44.6943.3339.0344.4940.53سهم از حق بیمه
47.0748.1048.0745.4746.12سهم از خسارت

آسیا
15.8115.4714.889.7210.97سهم از حق بیمه
15.2515.4815.0515.6112.62سهم از خسارت

البرز
5.485.065.242.352.28سهم از حق بیمه
5.775.385.232.532.26سهم از خسارت

دانا
7.917.667.106.108.27سهم از حق بیمه
8.667.916.657.157.50سهم از خسارت

معلم
3.172.993.543.683.68سهم از حق بیمه
2.422.612.823.083.37سهم از خسارت

پارسیان
5.304.904.793.643.46سهم از حق بیمه
5.845.415.174.433.81سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.271.441.381.431.07سهم از حق بیمه
1.291.742.631.941.87سهم از خسارت

کارآفرین
3.052.522.222.101.85سهم از حق بیمه
1.911.882.092.201.61سهم از خسارت

سینا
0.841.681.941.561.49سهم از حق بیمه
1.001.161.081.131.45سهم از خسارت

ملت
0.810.650.610.570.59سهم از حق بیمه
0.890.870.580.330.59سهم از خسارت

ایران معین
2.394.151.102.441.58سهم از حق بیمه
0.770.840.731.950.86سهم از خسارت

امید
0.560.560.530.650.70سهم از حق بیمه
0.130.430.400.510.53سهم از خسارت

حافظ
0.020.020.140.190.13سهم از حق بیمه
0.160.000.040.090.21سهم از خسارت

دی
0.450.285.967.876.80سهم از حق بیمه
0.760.922.385.335.41سهم از خسارت

سامان
0.861.013.381.421.54سهم از حق بیمه
0.850.931.241.150.74سهم از خسارت

نوین
1.211.211.191.130.93سهم از حق بیمه
1.540.900.760.890.94سهم از خسارت

پاسارگاد
2.413.043.534.465.33سهم از حق بیمه
1.871.371.491.692.19سهم از خسارت

میهن
0.440.250.180.170.35سهم از حق بیمه
0.380.430.280.130.25سهم از خسارت

کوثر
1.911.451.292.133.51سهم از حق بیمه
1.771.801.261.562.82سهم از خسارت

ما
0.610.740.800.911.03سهم از حق بیمه
0.610.810.760.900.96سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.410.320.200.550.77سهم از حق بیمه
0.900.420.350.440.63سهم از خسارت

آسماری
00.010.020.030.11سهم از حق بیمه
00.000.010.010.06سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.170.340.300.371.25سهم از حق بیمه
0.120.190.190.171.08سهم از خسارت

سرمد
0.230.830.290.821.00سهم از حق بیمه
0.050.380.691.101.39سهم از خسارت

تجارت نو
00.080.351.160.62سهم از حق بیمه
00.020.050.210.63سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.01سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
0000.010.07سهم از حق بیمه
0000.010.07سهم از خسارت

بخش غیردولتی
55.3156.6760.9755.5159.47سهم از حق بیمه
52.9351.9051.9354.5353.88سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 32

استان آذربایجان شرقی

عملکرد بازار بیمه در استان ها به تفکیک شرکت های بیمه طی پنج سال اخیربخش دوم
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ایران
48.3545.3842.3141.3739.49سهم از حق بیمه
55.1051.6652.8148.7848.96سهم از خسارت

آسیا
10.2410.059.168.779.84سهم از حق بیمه
10.4012.199.989.919.25سهم از خسارت

البرز
4.783.594.371.561.97سهم از حق بیمه
6.213.983.501.531.30سهم از خسارت

دانا
4.033.753.953.285.79سهم از حق بیمه
4.853.733.963.194.83سهم از خسارت

معلم
3.673.644.183.343.47سهم از حق بیمه
2.682.833.512.983.26سهم از خسارت

پارسیان
1.531.571.581.301.45سهم از حق بیمه
1.031.501.451.791.11سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
0.780.710.820.900.76سهم از حق بیمه
1.530.961.770.921.11سهم از خسارت

کارآفرین
4.764.604.513.993.67سهم از حق بیمه
2.432.733.793.922.89سهم از خسارت

سینا
2.303.063.392.112.06سهم از حق بیمه
1.352.952.872.732.90سهم از خسارت

ملت
1.201.051.010.920.88سهم از حق بیمه
2.431.810.880.850.93سهم از خسارت

ایران معین
8.0612.924.399.365.14سهم از حق بیمه
1.252.992.428.184.03سهم از خسارت

امید
0.300.460.630.590.80سهم از حق بیمه
0.050.310.320.320.74سهم از خسارت

حافظ
0.200.120.350.650.84سهم از حق بیمه
0.000.010.130.250.44سهم از خسارت

دی
1.710.9510.0711.479.55سهم از حق بیمه
2.442.594.217.374.99سهم از خسارت

سامان
0.810.730.660.790.86سهم از حق بیمه
1.541.350.600.440.40سهم از خسارت

نوین
0.760.690.710.762.66سهم از حق بیمه
1.190.920.840.705.93سهم از خسارت

پاسارگاد
2.963.224.434.044.56سهم از حق بیمه
2.363.153.552.982.82سهم از خسارت

میهن
0.260.160.050.080.20سهم از حق بیمه
0.170.290.180.130.20سهم از خسارت

کوثر
2.412.142.382.382.95سهم از حق بیمه
2.383.151.951.892.17سهم از خسارت

ما
0.370.520.580.650.84سهم از حق بیمه
0.220.160.450.560.57سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.400.370.190.170.32سهم از حق بیمه
0.300.400.590.060.09سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.120.320.240.200.18سهم از حق بیمه
0.090.350.250.380.39سهم از خسارت

سرمد
0000.720.92سهم از حق بیمه
0000.000.25سهم از خسارت

تجارت نو
0000.480.56سهم از حق بیمه
0000.020.37سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.01سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
000.020.120.25سهم از حق بیمه
0000.090.08سهم از خسارت

بخش غیردولتی
51.6554.6257.6958.6360.51سهم از حق بیمه
44.9048.3447.1951.2251.04سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 33

استان آذربایجان غربی
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ایران
49.1544.6834.2434.9632.72سهم از حق بیمه
59.3657.5048.7439.9240.01سهم از خسارت

آسیا
9.9610.2110.1110.3110.87سهم از حق بیمه
9.438.8610.1111.1010.81سهم از خسارت

البرز
6.085.755.171.772.84سهم از حق بیمه
5.255.815.071.591.68سهم از خسارت

دانا
6.747.517.628.167.72سهم از حق بیمه
8.429.268.317.729.91سهم از خسارت

معلم
5.357.286.515.895.79سهم از حق بیمه
2.663.134.864.334.44سهم از خسارت

پارسیان
1.201.081.411.441.96سهم از حق بیمه
0.770.950.911.221.20سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.591.952.282.692.77سهم از حق بیمه
1.401.593.602.743.70سهم از خسارت

کارآفرین
7.257.356.244.573.67سهم از حق بیمه
3.984.015.796.864.23سهم از خسارت

سینا
0.551.832.232.182.37سهم از حق بیمه
1.431.441.341.642.51سهم از خسارت

ملت
0.290.210.140.080.06سهم از حق بیمه
0.340.660.040.090.06سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
0.260000سهم از حق بیمه
0.010000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
1.131.1913.0814.1411.25سهم از حق بیمه
1.321.295.0612.648.83سهم از خسارت

سامان
00.00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

نوین
1.130.771.411.790.66سهم از حق بیمه
1.270.910.611.641.63سهم از خسارت

پاسارگاد
2.933.213.654.405.39سهم از حق بیمه
2.901.932.152.622.98سهم از خسارت

میهن
0.600.490.410.400.81سهم از حق بیمه
0.160.820.410.440.86سهم از خسارت

کوثر
1.801.902.122.503.43سهم از حق بیمه
1.571.391.552.073.41سهم از خسارت

ما
1.101.861.992.322.22سهم از حق بیمه
0.591.081.502.032.89سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.460.470.230.270.11سهم از حق بیمه
0.270.500.290.050.05سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
1.010.540.460.580.93سهم از حق بیمه
0.570.620.350.391.16سهم از خسارت

سرمد
0001.111.37سهم از حق بیمه
0000.390.91سهم از خسارت

تجارت نو
0000.890.82سهم از حق بیمه
0000.070.91سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.010.000.00سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
00000.03سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

بخش غیردولتی
50.8555.3265.7665.0467.28سهم از حق بیمه
40.6442.5051.2660.0859.99سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 34

استان اردبیل
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ایران
43.9440.7834.2132.4030.04سهم از حق بیمه
42.7845.4645.3442.0735.74سهم از خسارت

آسیا
15.5716.3216.6516.4418.18سهم از حق بیمه
18.1816.7716.3616.4616.46سهم از خسارت

البرز
6.035.605.182.022.62سهم از حق بیمه
5.085.544.882.022.01سهم از خسارت

دانا
7.157.806.9211.8211.23سهم از حق بیمه
7.296.776.486.7112.97سهم از خسارت

معلم
3.503.723.612.843.33سهم از حق بیمه
2.502.973.222.442.93سهم از خسارت

پارسیان
2.913.783.532.662.58سهم از حق بیمه
2.552.452.522.191.86سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.431.201.241.180.84سهم از حق بیمه
2.391.342.231.101.15سهم از خسارت

کارآفرین
3.863.973.563.282.68سهم از حق بیمه
2.522.352.653.452.57سهم از خسارت

سینا
1.751.902.532.442.84سهم از حق بیمه
1.801.822.072.392.60سهم از خسارت

ملت
1.381.371.261.101.06سهم از حق بیمه
2.121.981.081.000.94سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
0.770.739.0310.559.38سهم از حق بیمه
0.801.263.439.377.64سهم از خسارت

سامان
1.191.361.371.491.67سهم از حق بیمه
0.570.570.480.790.79سهم از خسارت

نوین
1.291.601.481.531.43سهم از حق بیمه
1.381.161.011.101.18سهم از خسارت

پاسارگاد
4.504.664.895.005.53سهم از حق بیمه
5.204.333.453.984.08سهم از خسارت

میهن
0.550.470.280.370.48سهم از حق بیمه
0.490.640.490.300.66سهم از خسارت

کوثر
2.692.292.061.812.34سهم از حق بیمه
2.963.372.322.322.36سهم از خسارت

ما
0.520.630.630.700.71سهم از حق بیمه
0.410.390.670.690.89سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.340.310.260.170.22سهم از حق بیمه
0.360.290.290.090.12سهم از خسارت

آسماری
00000.02سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.070.130.320.240.29سهم از حق بیمه
0.050.070.210.230.53سهم از خسارت

سرمد
0.541.250.671.351.74سهم از حق بیمه
0.590.480.791.131.84سهم از خسارت

تجارت نو
00.110.310.510.60سهم از حق بیمه
00.000.050.180.61سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.02سهم از حق بیمه
0000.000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
000.000.080.15سهم از حق بیمه
0000.000.07سهم از خسارت

بخش غیردولتی
56.0659.2265.7967.6069.96سهم از حق بیمه
57.2254.5454.6657.9364.26سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 35

استان اصفهان
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ایران
30.3730.9730.9831.8730.11سهم از حق بیمه
37.7038.7238.1034.6433.02سهم از خسارت

آسیا
10.5411.2710.509.399.87سهم از حق بیمه
10.6610.4411.2011.299.95سهم از خسارت

البرز
7.206.694.803.653.33سهم از حق بیمه
6.137.746.213.604.04سهم از خسارت

دانا
9.829.547.3211.739.16سهم از حق بیمه
13.7012.128.739.5811.14سهم از خسارت

معلم
3.102.992.572.253.64سهم از حق بیمه
2.312.512.692.663.43سهم از خسارت

پارسیان
6.817.286.295.034.69سهم از حق بیمه
4.554.724.424.954.61سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
2.282.122.081.701.08سهم از حق بیمه
2.283.134.803.582.70سهم از خسارت

کارآفرین
2.121.961.611.401.33سهم از حق بیمه
0.950.921.181.431.49سهم از خسارت

سینا
9.248.957.224.515.18سهم از حق بیمه
9.838.308.897.127.51سهم از خسارت

ملت
1.541.311.621.151.15سهم از حق بیمه
2.101.861.301.130.85سهم از خسارت

ایران معین
0.000000سهم از حق بیمه
0.000000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
0.880.904.244.563.81سهم از حق بیمه
0.570.882.628.666.04سهم از خسارت

سامان
1.820.371.552.332.65سهم از حق بیمه
0.760.141.401.221.52سهم از خسارت

نوین
0.750.660.810.620.67سهم از حق بیمه
1.391.010.630.720.65سهم از خسارت

پاسارگاد
7.979.9112.6613.2414.17سهم از حق بیمه
2.732.463.083.444.07سهم از خسارت

میهن
0.630.030.100.310.31سهم از حق بیمه
0.450.470.180.210.33سهم از خسارت

کوثر
3.442.762.692.452.87سهم از حق بیمه
2.762.792.272.272.90سهم از خسارت

ما
0.680.950.971.001.18سهم از حق بیمه
0.450.680.770.971.33سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.190.180.230.160.10سهم از حق بیمه
0.240.170.340.210.08سهم از خسارت

آسماری
0.020.03000.09سهم از حق بیمه
0.000.01000.04سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.310.581.291.332.86سهم از حق بیمه
0.240.560.641.251.27سهم از خسارت

سرمد
0.320.550.481.171.45سهم از حق بیمه
0.190.380.541.052.77سهم از خسارت

تجارت نو
0000.150.18سهم از حق بیمه
0000.010.22سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.02سهم از حق بیمه
0000.000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
0000.010.09سهم از حق بیمه
0000.000.02سهم از خسارت

بخش غیردولتی
69.6369.0369.0268.1369.89سهم از حق بیمه
62.3061.2861.9065.3666.98سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 36

استان البرز
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13941395139613971398شركت بیمه

ایران
51.6950.3629.4928.3525.09سهم از حق بیمه
52.8150.1950.6933.0535.10سهم از خسارت

آسیا
5.955.585.356.196.49سهم از حق بیمه
7.246.935.927.626.97سهم از خسارت

البرز
2.183.122.060.671.39سهم از حق بیمه
2.712.503.020.910.94سهم از خسارت

دانا
15.2215.4714.4611.4215.73سهم از حق بیمه
12.5814.1110.6910.5813.21سهم از خسارت

معلم
6.116.426.385.555.08سهم از حق بیمه
4.914.206.157.485.53سهم از خسارت

پارسیان
1.931.603.001.962.43سهم از حق بیمه
1.221.711.671.142.99سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
0.721.890.241.241.10سهم از حق بیمه
0.071.273.050.970.94سهم از خسارت

کارآفرین
2.352.372.061.771.15سهم از حق بیمه
2.912.501.522.671.71سهم از خسارت

سینا
4.303.282.332.032.53سهم از حق بیمه
2.903.582.913.303.99سهم از خسارت

ملت
1.230.950.680.750.83سهم از حق بیمه
2.181.971.340.600.76سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
0.890.8624.7028.3424.04سهم از حق بیمه
1.042.096.7022.9117.06سهم از خسارت

سامان
00.00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

نوین
0.391.231.130.700.68سهم از حق بیمه
0.891.271.581.441.02سهم از خسارت

پاسارگاد
0.351.102.483.814.83سهم از حق بیمه
0.670.160.300.360.67سهم از خسارت

میهن
1.500.640.650.660.85سهم از حق بیمه
1.331.080.410.780.84سهم از خسارت

کوثر
4.724.513.904.515.38سهم از حق بیمه
6.006.183.625.136.07سهم از خسارت

ما
00.050.180.300.78سهم از حق بیمه
00.010.070.260.77سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.500.570.870.700.29سهم از حق بیمه
0.540.270.360.500.58سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

سرمد
0000.310.85سهم از حق بیمه
0000.310.85سهم از خسارت

تجارت نو
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.010.000.01سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
00000.00سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

بخش غیردولتی
48.3149.6470.5171.6574.91سهم از حق بیمه
47.1949.8149.3166.9564.90سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 37

استان ایالم
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13941395139613971398شركت بیمه

ایران
42.2040.5838.6037.1434.21سهم از حق بیمه
45.5146.6645.8542.7947.65سهم از خسارت

آسیا
6.927.066.266.727.22سهم از حق بیمه
8.706.597.208.006.81سهم از خسارت

البرز
9.567.908.404.715.18سهم از حق بیمه
11.429.789.253.804.55سهم از خسارت

دانا
6.848.347.366.638.65سهم از حق بیمه
6.468.378.017.588.28سهم از خسارت

معلم
4.624.634.884.023.60سهم از حق بیمه
2.935.284.513.593.31سهم از خسارت

پارسیان
3.013.154.093.343.66سهم از حق بیمه
2.512.461.992.102.30سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.882.391.981.061.43سهم از حق بیمه
2.921.752.671.331.65سهم از خسارت

کارآفرین
1.681.411.342.161.27سهم از حق بیمه
1.000.740.791.621.31سهم از خسارت

سینا
3.562.442.322.934.22سهم از حق بیمه
4.513.793.723.083.49سهم از خسارت

ملت
1.000.690.730.620.56سهم از حق بیمه
2.961.420.880.810.45سهم از خسارت

ایران معین
5.397.422.454.853.63سهم از حق بیمه
0.671.331.587.662.31سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
0.020000سهم از حق بیمه
0.020000سهم از خسارت

دی
0.700.987.578.456.99سهم از حق بیمه
0.611.232.136.725.19سهم از خسارت

سامان
00.050.370.430.56سهم از حق بیمه
00.250.000.050.24سهم از خسارت

نوین
1.421.081.330.890.81سهم از حق بیمه
1.921.031.470.720.55سهم از خسارت

پاسارگاد
2.492.683.372.882.87سهم از حق بیمه
1.752.372.911.871.78سهم از خسارت

میهن
0.450.250.030.160.28سهم از حق بیمه
0.230.870.170.440.44سهم از خسارت

کوثر
6.267.037.548.249.65سهم از حق بیمه
4.974.845.285.425.43سهم از خسارت

ما
1.651.470.830.980.91سهم از حق بیمه
0.791.031.010.881.02سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.110.070.090.610.49سهم از حق بیمه
0.100.030.040.460.14سهم از خسارت

آسماری
0.250.380.470.720.44سهم از حق بیمه
0.010.170.530.670.67سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

سرمد
0001.341.57سهم از حق بیمه
0000.371.32سهم از خسارت

تجارت نو
0001.091.47سهم از حق بیمه
0000.041.11سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.060.34سهم از حق بیمه
00000.01سهم از خسارت

حکمت صبا
000.000.000.00سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

بخش غیردولتی
57.8059.4261.4062.8665.79سهم از حق بیمه
54.4953.3454.1557.2152.35سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 38

استان بوشهر
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13941395139613971398شركت بیمه

ایران
36.1433.9233.7137.1833.78سهم از حق بیمه
42.4240.8638.5933.7032.01سهم از خسارت

آسیا
8.148.389.458.318.28سهم از حق بیمه
8.308.358.798.567.84سهم از خسارت

البرز
9.177.697.323.403.81سهم از حق بیمه
9.119.438.254.973.41سهم از خسارت

دانا
3.946.335.936.126.41سهم از حق بیمه
6.306.147.797.567.14سهم از خسارت

معلم
1.361.561.892.413.40سهم از حق بیمه
1.792.091.381.965.16سهم از خسارت

پارسیان
9.829.758.746.927.25سهم از حق بیمه
8.468.849.398.827.38سهم از خسارت

توسعه
00.00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
4.124.653.792.802.30سهم از حق بیمه
2.823.982.423.943.37سهم از خسارت

کارآفرین
2.642.241.782.111.92سهم از حق بیمه
0.880.871.251.611.35سهم از خسارت

سینا
1.971.571.401.711.94سهم از حق بیمه
2.961.881.611.381.64سهم از خسارت

ملت
1.511.283.032.384.27سهم از حق بیمه
1.400.921.482.693.89سهم از خسارت

ایران معین
0.000.000.0000سهم از حق بیمه
0.000000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
0.000000سهم از حق بیمه
0.000000سهم از خسارت

دی
1.753.702.753.092.86سهم از حق بیمه
1.281.572.786.624.76سهم از خسارت

سامان
2.552.922.863.713.62سهم از حق بیمه
1.291.461.793.394.07سهم از خسارت

نوین
1.050.980.952.041.99سهم از حق بیمه
0.860.700.731.212.40سهم از خسارت

پاسارگاد
4.104.124.464.504.08سهم از حق بیمه
2.052.442.432.502.33سهم از خسارت

میهن
1.680.650.380.350.37سهم از حق بیمه
2.492.321.170.690.45سهم از خسارت

کوثر
4.345.044.495.065.54سهم از حق بیمه
4.144.725.264.886.18سهم از خسارت

ما
2.121.751.762.862.47سهم از حق بیمه
0.720.871.121.231.54سهم از خسارت

متقابل کیش
00.12000سهم از حق بیمه
00.00000سهم از خسارت

آرمان
1.931.341.291.820.97سهم از حق بیمه
2.061.581.841.250.99سهم از خسارت

آسماری
0.280.300.280.300.43سهم از حق بیمه
0.320.270.320.320.43سهم از خسارت

متحد قشم
00.08000سهم از حق بیمه
00.05000سهم از خسارت

تعاون
0.680.821.100.690.57سهم از حق بیمه
0.150.230.620.850.43سهم از خسارت

سرمد
0.680.561.851.411.71سهم از حق بیمه
0.210.420.811.262.01سهم از خسارت

تجارت نو
00.250.410.671.51سهم از حق بیمه
00.010.170.430.92سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
00.000.000.050.05سهم از حق بیمه
0000.010.02سهم از خسارت

حکمت صبا
00.000.390.120.44سهم از حق بیمه
000.010.180.30سهم از خسارت

بخش غیردولتی
63.8666.0866.2962.8266.22سهم از حق بیمه
57.5859.1461.4166.3067.99سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 39

استان تهران
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13941395139613971398شركت بیمه

ایران
38.7737.1927.7328.2326.23سهم از حق بیمه
33.0536.6032.9834.9934.82سهم از خسارت

آسیا
14.9215.0415.1815.2814.38سهم از حق بیمه
15.9817.3016.6415.4012.99سهم از خسارت

البرز
4.273.743.671.301.92سهم از حق بیمه
3.193.502.901.391.12سهم از خسارت

دانا
12.3513.7611.9410.7514.37سهم از حق بیمه
12.2611.5210.7710.3013.01سهم از خسارت

معلم
6.927.787.636.876.49سهم از حق بیمه
6.965.596.316.806.70سهم از خسارت

پارسیان
1.361.421.341.101.15سهم از حق بیمه
0.971.021.460.680.87سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.611.371.291.050.83سهم از حق بیمه
0.851.453.041.341.01سهم از خسارت

کارآفرین
2.702.641.721.240.86سهم از حق بیمه
4.102.621.943.021.59سهم از خسارت

سینا
0.941.001.131.051.42سهم از حق بیمه
0.940.620.821.090.93سهم از خسارت

ملت
1.461.141.001.101.02سهم از حق بیمه
2.673.311.451.771.65سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
1.561.2814.7516.6813.40سهم از حق بیمه
2.261.965.7711.9010.36سهم از خسارت

سامان
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

نوین
2.012.792.121.831.75سهم از حق بیمه
1.892.263.951.841.20سهم از خسارت

پاسارگاد
3.363.925.375.986.47سهم از حق بیمه
3.993.024.463.654.12سهم از خسارت

میهن
2.682.741.131.151.17سهم از حق بیمه
3.052.602.021.241.59سهم از خسارت

کوثر
4.402.982.702.503.23سهم از حق بیمه
7.265.854.333.363.66سهم از خسارت

ما
00.610.820.510.64سهم از حق بیمه
00.020.590.621.40سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.700.600.470.430.98سهم از حق بیمه
0.590.750.580.120.14سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

سرمد
0002.142.65سهم از حق بیمه
0000.421.48سهم از خسارت

تجارت نو
0000.801.05سهم از حق بیمه
0000.801.05سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
00000.00سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
0000.000.00سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

بخش غیردولتی
61.2362.8172.2771.7773.77سهم از حق بیمه
66.9563.4067.0265.0165.18سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 40

استان چهارمحال و 
بختیاری
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13941395139613971398شركت بیمه

ایران
53.3751.9443.9543.7438.69سهم از حق بیمه
56.8357.7055.2653.3848.28سهم از خسارت

آسیا
9.108.659.1610.3610.83سهم از حق بیمه
8.849.278.0411.9810.97سهم از خسارت

البرز
5.806.397.242.933.53سهم از حق بیمه
3.644.895.352.602.57سهم از خسارت

دانا
7.247.215.404.737.33سهم از حق بیمه
6.886.996.133.937.35سهم از خسارت

معلم
8.969.358.747.976.77سهم از حق بیمه
6.737.138.078.177.21سهم از خسارت

پارسیان
1.531.531.171.221.38سهم از حق بیمه
1.000.801.550.721.17سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
0.340.480.660.711.40سهم از حق بیمه
0.170.371.771.110.94سهم از خسارت

کارآفرین
1.001.453.322.120.78سهم از حق بیمه
0.451.001.322.361.36سهم از خسارت

سینا
1.851.891.741.742.97سهم از حق بیمه
1.521.531.591.521.68سهم از خسارت

ملت
0.320.600.360.270.18سهم از حق بیمه
0.871.001.070.580.23سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
2.192.0210.1611.6910.80سهم از حق بیمه
3.551.903.566.616.64سهم از خسارت

سامان
00.12000سهم از حق بیمه
00.04000سهم از خسارت

نوین
2.042.902.051.811.51سهم از حق بیمه
2.252.682.072.132.55سهم از خسارت

پاسارگاد
2.922.402.654.246.14سهم از حق بیمه
4.142.281.171.381.27سهم از خسارت

میهن
1.380.710.440.340.50سهم از حق بیمه
0.661.320.770.731.52سهم از خسارت

کوثر
1.551.741.701.753.55سهم از حق بیمه
2.280.981.660.841.95سهم از خسارت

ما
00.110.400.600.87سهم از حق بیمه
000.270.480.94سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.440.500.860.440.77سهم از حق بیمه
0.190.100.370.990.48سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

سرمد
0001.341.61سهم از حق بیمه
0000.060.66سهم از خسارت

تجارت نو
0002.000.38سهم از حق بیمه
0000.432.23سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
00000.00سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
0000.000.00سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

بخش غیردولتی
46.6348.0656.0556.2661.31سهم از حق بیمه
43.1742.3044.7446.6251.72سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 41

استان خراسان جنوبی



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

83

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
53.4552.2842.4542.5339.89سهم از حق بیمه
57.2953.8352.8446.2947.42سهم از خسارت

آسیا
10.6310.6410.7610.5711.67سهم از حق بیمه
11.4512.5711.2313.1512.86سهم از خسارت

البرز
4.874.073.931.661.86سهم از حق بیمه
5.214.473.891.792.03سهم از خسارت

دانا
4.465.355.103.685.53سهم از حق بیمه
3.475.456.124.914.91سهم از خسارت

معلم
3.133.223.483.313.08سهم از حق بیمه
2.222.893.063.012.80سهم از خسارت

پارسیان
3.263.573.622.952.93سهم از حق بیمه
2.112.632.432.812.56سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.401.251.121.160.95سهم از حق بیمه
2.042.092.501.291.37سهم از خسارت

کارآفرین
6.416.845.815.213.13سهم از حق بیمه
2.633.435.125.864.06سهم از خسارت

سینا
0.740.700.771.921.97سهم از حق بیمه
0.791.040.951.902.91سهم از خسارت

ملت
0.450.310.280.270.28سهم از حق بیمه
0.680.500.190.280.15سهم از خسارت

ایران معین
00000.00سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
0.020000سهم از حق بیمه
0.000000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
0.610.319.8711.399.14سهم از حق بیمه
1.180.943.519.507.00سهم از خسارت

سامان
0.760.830.961.021.26سهم از حق بیمه
0.600.560.510.540.68سهم از خسارت

نوین
2.522.432.232.072.04سهم از حق بیمه
4.212.531.611.791.74سهم از خسارت

پاسارگاد
2.913.485.106.618.36سهم از حق بیمه
2.201.681.872.082.32سهم از خسارت

میهن
0.890.530.440.310.33سهم از حق بیمه
0.801.190.610.570.55سهم از خسارت

کوثر
1.731.591.691.712.70سهم از حق بیمه
1.501.481.371.321.97سهم از خسارت

ما
0.681.060.971.151.10سهم از حق بیمه
0.390.600.630.961.08سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.180.410.280.500.19سهم از حق بیمه
0.160.120.200.560.32سهم از خسارت

آسماری
00000.00سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.190.200.380.181.84سهم از حق بیمه
0.200.140.350.321.30سهم از خسارت

سرمد
0.730.910.641.111.39سهم از حق بیمه
0.871.830.980.911.16سهم از خسارت

تجارت نو
00.040.150.600.27سهم از حق بیمه
00.010.030.140.75سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.00سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
000.000.080.07سهم از حق بیمه
0000.010.08سهم از خسارت

بخش غیردولتی
46.5547.7257.5557.4760.11سهم از حق بیمه
42.7146.1747.1653.7152.58سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 42

استان خراسان رضوی



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

84

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
39.0439.3727.4331.0125.66سهم از حق بیمه
38.2133.1228.7532.0537.36سهم از خسارت

آسیا
9.259.4910.1710.6310.46سهم از حق بیمه
11.0410.4513.6314.1011.50سهم از خسارت

البرز
8.7710.489.582.714.49سهم از حق بیمه
8.449.9911.734.054.00سهم از خسارت

دانا
6.656.797.827.4010.56سهم از حق بیمه
6.916.207.238.0210.86سهم از خسارت

معلم
5.786.477.786.145.95سهم از حق بیمه
3.585.736.606.714.42سهم از خسارت

پارسیان
5.142.722.862.643.11سهم از حق بیمه
4.363.232.022.112.68سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
2.353.330.670.831.96سهم از حق بیمه
1.813.903.790.872.08سهم از خسارت

کارآفرین
4.083.742.363.072.95سهم از حق بیمه
4.612.533.383.292.24سهم از خسارت

سینا
3.884.153.594.024.53سهم از حق بیمه
2.792.902.733.384.38سهم از خسارت

ملت
0.810.730.710.540.53سهم از حق بیمه
1.021.730.911.050.72سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
1.370.8714.3216.0812.73سهم از حق بیمه
1.131.824.5010.227.33سهم از خسارت

سامان
00000.02سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

نوین
0.891.171.141.171.23سهم از حق بیمه
3.692.621.611.260.99سهم از خسارت

پاسارگاد
7.126.597.157.468.34سهم از حق بیمه
7.749.407.187.106.16سهم از خسارت

میهن
1.340.710.440.480.62سهم از حق بیمه
1.142.081.120.891.16سهم از خسارت

کوثر
2.681.891.751.922.84سهم از حق بیمه
2.593.332.701.711.87سهم از خسارت

ما
0.480.810.811.231.33سهم از حق بیمه
0.280.560.340.711.05سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.380.671.421.240.62سهم از حق بیمه
0.650.411.802.000.38سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

سرمد
0001.411.76سهم از حق بیمه
0000.490.79سهم از خسارت

تجارت نو
00000.26سهم از حق بیمه
00000.04سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
000.000.020.05سهم از حق بیمه
0000.000.01سهم از خسارت

بخش غیردولتی
60.9660.6372.5768.9974.34سهم از حق بیمه
61.7966.8871.2567.9562.64سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 43

استان خراسان شمالی



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

85

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
45.2140.2635.4139.3637.93سهم از حق بیمه
46.8745.2745.6343.9344.76سهم از خسارت

آسیا
7.456.646.126.766.68سهم از حق بیمه
8.357.027.236.757.22سهم از خسارت

البرز
9.968.978.864.997.06سهم از حق بیمه
10.758.429.024.314.76سهم از خسارت

دانا
6.0011.0712.135.175.24سهم از حق بیمه
6.6713.768.767.513.66سهم از خسارت

معلم
4.604.234.694.055.06سهم از حق بیمه
2.603.354.003.474.51سهم از خسارت

پارسیان
3.663.473.002.552.28سهم از حق بیمه
2.952.042.251.912.41سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.752.601.651.221.34سهم از حق بیمه
1.882.824.313.441.24سهم از خسارت

کارآفرین
1.391.211.201.130.96سهم از حق بیمه
0.430.350.570.900.66سهم از خسارت

سینا
0.650.650.981.081.80سهم از حق بیمه
0.680.730.770.921.68سهم از خسارت

ملت
3.352.613.042.802.38سهم از حق بیمه
6.084.293.053.332.93سهم از خسارت

ایران معین
3.636.621.473.442.09سهم از حق بیمه
0.711.361.294.462.21سهم از خسارت

امید
1.190.991.230.910.89سهم از حق بیمه
0.670.610.900.740.95سهم از خسارت

حافظ
0.550.320.600.270.21سهم از حق بیمه
0.530.070.120.260.54سهم از خسارت

دی
0.770.729.1411.7310.83سهم از حق بیمه
0.841.382.577.367.43سهم از خسارت

سامان
1.011.231.642.591.52سهم از حق بیمه
0.660.430.721.011.01سهم از خسارت

نوین
1.461.281.471.471.28سهم از حق بیمه
1.780.880.721.110.94سهم از خسارت

پاسارگاد
1.161.412.072.793.74سهم از حق بیمه
1.061.010.861.141.76سهم از خسارت

میهن
0.710.480.330.300.29سهم از حق بیمه
0.580.670.400.280.29سهم از خسارت

کوثر
2.141.671.771.672.20سهم از حق بیمه
2.351.962.421.802.20سهم از خسارت

ما
0.280.580.340.430.86سهم از حق بیمه
0.240.500.660.270.72سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.720.581.462.391.37سهم از حق بیمه
0.800.570.991.872.66سهم از خسارت

آسماری
0.080.130.180.240.57سهم از حق بیمه
0.070.080.060.200.67سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.170.200.470.150.23سهم از حق بیمه
0.110.180.410.210.78سهم از خسارت

سرمد
2.102.060.742.112.63سهم از حق بیمه
2.342.252.252.782.97سهم از خسارت

تجارت نو
000.020.360.64سهم از حق بیمه
000.020.360.64سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.01سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
)0.11(000.000.02سهم از حق بیمه
0000.010.20سهم از خسارت

بخش غیردولتی
54.7959.7464.5960.6462.07سهم از حق بیمه
53.1354.7354.3756.0755.24سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 44

استان خوزستان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

86

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
40.8238.0331.3227.2723.71سهم از حق بیمه
42.6843.9739.1932.6529.56سهم از خسارت

آسیا
12.4714.2214.9015.1714.95سهم از حق بیمه
12.8313.2015.0316.7914.32سهم از خسارت

البرز
6.145.434.441.601.92سهم از حق بیمه
4.756.935.241.791.75سهم از خسارت

دانا
10.8211.478.376.9710.43سهم از حق بیمه
11.1310.389.119.748.76سهم از خسارت

معلم
4.404.734.974.574.21سهم از حق بیمه
2.343.183.973.474.13سهم از خسارت

پارسیان
2.643.212.852.462.49سهم از حق بیمه
1.311.851.881.391.47سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
2.292.452.012.231.96سهم از حق بیمه
3.062.353.752.402.56سهم از خسارت

کارآفرین
4.424.964.318.034.43سهم از حق بیمه
3.723.293.626.396.97سهم از خسارت

سینا
2.972.542.252.693.60سهم از حق بیمه
2.292.302.582.724.71سهم از خسارت

ملت
0.660.610.680.730.78سهم از حق بیمه
1.530.530.470.500.60سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
1.141.0910.2611.429.70سهم از حق بیمه
2.511.564.5910.427.72سهم از خسارت

سامان
3.173.724.234.614.67سهم از حق بیمه
3.812.733.484.203.42سهم از خسارت

نوین
1.221.321.601.541.51سهم از حق بیمه
1.281.100.921.021.25سهم از خسارت

پاسارگاد
3.273.494.004.525.71سهم از حق بیمه
3.161.762.482.292.50سهم از خسارت

میهن
0.830.501.751.892.06سهم از حق بیمه
0.920.901.421.912.41سهم از خسارت

کوثر
2.031.531.261.154.67سهم از حق بیمه
2.193.181.311.113.40سهم از خسارت

ما
0.100.240.370.940.76سهم از حق بیمه
0.050.100.310.562.44سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.610.460.430.160.07سهم از حق بیمه
0.450.680.650.110.04سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
00000.13سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

سرمد
0001.121.36سهم از حق بیمه
0000.500.80سهم از خسارت

تجارت نو
0000.870.79سهم از حق بیمه
0000.051.14سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
0000.000.00سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

بخش غیردولتی
59.1861.9768.6872.7376.29سهم از حق بیمه
57.3256.0360.8167.3570.44سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 45

استان زنجان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

87

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
44.1344.5236.7832.2931.24سهم از حق بیمه
50.0647.1042.3041.8238.14سهم از خسارت

آسیا
13.9013.0113.2313.4813.62سهم از حق بیمه
13.7714.5916.4112.6813.10سهم از خسارت

البرز
5.144.604.751.702.18سهم از حق بیمه
5.094.953.931.611.56سهم از خسارت

دانا
9.809.976.358.9310.39سهم از حق بیمه
10.4511.1810.398.9911.71سهم از خسارت

معلم
3.173.353.542.962.65سهم از حق بیمه
2.902.782.462.862.74سهم از خسارت

پارسیان
2.863.243.063.333.21سهم از حق بیمه
1.401.972.322.442.60سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
0.740.761.351.551.60سهم از حق بیمه
1.391.092.621.541.69سهم از خسارت

کارآفرین
7.375.943.853.132.51سهم از حق بیمه
4.405.083.803.952.54سهم از خسارت

سینا
0.490.831.521.411.50سهم از حق بیمه
0.621.021.621.311.45سهم از خسارت

ملت
0.340.240.210.190.19سهم از حق بیمه
0.660.650.150.310.27سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
1.261.4710.4412.6411.54سهم از حق بیمه
0.981.184.9210.348.74سهم از خسارت

سامان
00000.23سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

نوین
1.000.760.800.740.57سهم از حق بیمه
1.120.660.670.750.65سهم از خسارت

پاسارگاد
6.087.088.799.5910.29سهم از حق بیمه
4.003.614.615.535.78سهم از خسارت

میهن
0.520.510.370.360.63سهم از حق بیمه
0.691.310.390.400.68سهم از خسارت

کوثر
2.432.092.152.473.56سهم از حق بیمه
2.121.831.641.482.84سهم از خسارت

ما
0.170.580.590.530.46سهم از حق بیمه
0.020.090.270.471.04سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.601.072.211.980.69سهم از حق بیمه
0.340.921.502.781.19سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

سرمد
0001.381.72سهم از حق بیمه
0000.631.59سهم از خسارت

تجارت نو
0000.440.42سهم از حق بیمه
0000.030.64سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
0000.000.05سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
000.010.900.73سهم از حق بیمه
0000.091.04سهم از خسارت

بخش غیردولتی
55.8755.4863.2267.7168.76سهم از حق بیمه
49.9452.9057.7058.1861.86سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 46

استان سمنان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

88

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
43.1540.0443.7849.2547.53سهم از حق بیمه
49.8553.4254.2050.4356.27سهم از خسارت

آسیا
3.733.644.204.193.92سهم از حق بیمه
3.303.602.413.263.26سهم از خسارت

البرز
5.566.175.262.403.04سهم از حق بیمه
6.814.905.341.942.66سهم از خسارت

دانا
12.7412.3214.8412.9914.36سهم از حق بیمه
10.128.557.9010.589.24سهم از خسارت

معلم
6.727.438.446.375.40سهم از حق بیمه
6.216.955.737.954.81سهم از خسارت

پارسیان
4.564.254.534.414.88سهم از حق بیمه
2.654.774.683.183.69سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
0.100.560.560.861.41سهم از حق بیمه
0.030.172.760.490.77سهم از خسارت

کارآفرین
1.541.140.740.680.59سهم از حق بیمه
1.250.921.041.030.61سهم از خسارت

سینا
0.740.890.871.071.38سهم از حق بیمه
0.771.110.901.161.51سهم از خسارت

ملت
1.220.960.900.770.45سهم از حق بیمه
5.262.651.951.751.35سهم از خسارت

ایران معین
11.8013.692.232.270.72سهم از حق بیمه
6.336.254.648.362.84سهم از خسارت

امید
1.351.371.941.351.30سهم از حق بیمه
0.390.290.961.041.91سهم از خسارت

حافظ
0.951.591.060.870.83سهم از حق بیمه
1.060.610.810.831.59سهم از خسارت

دی
0.780.675.706.365.92سهم از حق بیمه
0.970.811.702.872.63سهم از خسارت

سامان
00.01000سهم از حق بیمه
00.04000سهم از خسارت

نوین
0.390.510.290.570.68سهم از حق بیمه
0.680.400.240.280.29سهم از خسارت

پاسارگاد
0.240.230.570.911.61سهم از حق بیمه
0.460.180.330.771.04سهم از خسارت

میهن
0.300.26)0.09(0.390.21سهم از حق بیمه
0.180.200.030.100.37سهم از خسارت

کوثر
3.393.052.952.653.87سهم از حق بیمه
3.373.572.843.033.05سهم از خسارت

ما
0.100.220.390.320.32سهم از حق بیمه
0.040.020.190.240.59سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.490.330.300.120.02سهم از حق بیمه
0.220.271.000.030.01سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.050.730.530.360.38سهم از حق بیمه
0.040.320.350.261.09سهم از خسارت

سرمد
0000.911.07سهم از حق بیمه
0000.410.43سهم از خسارت

تجارت نو
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
0000.000.00سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
0000.010.05سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

بخش غیردولتی
56.8559.9656.2250.7552.47سهم از حق بیمه
50.1546.5845.8049.5743.73سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 47

استان سیستان و 
بلوچستان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

89

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
42.3541.2436.5636.9633.88سهم از حق بیمه
42.3741.6643.8144.1844.22سهم از خسارت

آسیا
9.9710.549.609.6410.36سهم از حق بیمه
12.5910.3910.0810.5310.83سهم از خسارت

البرز
7.526.855.962.403.16سهم از حق بیمه
7.537.626.472.562.18سهم از خسارت

دانا
10.1610.439.817.769.15سهم از حق بیمه
8.1710.579.0410.108.98سهم از خسارت

معلم
5.985.815.756.955.20سهم از حق بیمه
5.245.115.646.185.22سهم از خسارت

پارسیان
3.263.293.192.762.72سهم از حق بیمه
2.632.682.692.452.62سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
0.680.810.790.890.91سهم از حق بیمه
1.711.042.671.291.14سهم از خسارت

کارآفرین
1.701.661.501.361.12سهم از حق بیمه
1.301.151.381.301.23سهم از خسارت

سینا
1.271.211.271.032.29سهم از حق بیمه
0.961.401.742.062.11سهم از خسارت

ملت
2.262.532.412.272.05سهم از حق بیمه
4.593.873.142.592.40سهم از خسارت

ایران معین
0.12000.110سهم از حق بیمه
0.02000.020سهم از خسارت

امید
0.250000سهم از حق بیمه
0.260000سهم از خسارت

حافظ
0.040.010.240.090.09سهم از حق بیمه
0.000.000.060.340.16سهم از خسارت

دی
0.740.819.8911.9510.46سهم از حق بیمه
0.851.552.085.825.67سهم از خسارت

سامان
0.981.091.282.062.21سهم از حق بیمه
1.040.700.490.740.95سهم از خسارت

نوین
2.442.362.071.931.87سهم از حق بیمه
2.432.081.591.381.45سهم از خسارت

پاسارگاد
3.954.234.505.096.57سهم از حق بیمه
2.432.942.522.983.30سهم از خسارت

میهن
0.320.220.180.210.28سهم از حق بیمه
0.831.200.420.250.62سهم از خسارت

کوثر
4.394.292.822.773.12سهم از حق بیمه
4.584.563.592.742.62سهم از خسارت

ما
0.310.640.630.770.90سهم از حق بیمه
0.180.200.710.760.84سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.250.260.190.180.33سهم از حق بیمه
0.170.170.220.110.09سهم از خسارت

آسماری
00000.01سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.180.400.450.370.49سهم از حق بیمه
0.190.320.340.271.11سهم از خسارت

سرمد
1.101.170.611.511.87سهم از حق بیمه
0.190.791.241.121.40سهم از خسارت

تجارت نو
00.170.310.850.68سهم از حق بیمه
00.010.080.180.72سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.010.03سهم از حق بیمه
0000.000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
000.010.090.25سهم از حق بیمه
0000.030.12سهم از خسارت

بخش غیردولتی
57.6558.7663.4463.0466.12سهم از حق بیمه
57.6358.3456.1955.8255.78سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 48

استان فارس



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

90

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
32.2633.9827.1427.7325.25سهم از حق بیمه
35.1036.4237.6529.6928.82سهم از خسارت

آسیا
13.8811.9910.7810.1611.09سهم از حق بیمه
15.1414.2113.3313.5911.84سهم از خسارت

البرز
5.645.865.492.232.83سهم از حق بیمه
5.845.706.533.172.37سهم از خسارت

دانا
17.4615.4015.3115.3819.13سهم از حق بیمه
16.5516.5514.5415.7817.89سهم از خسارت

معلم
4.104.765.214.744.57سهم از حق بیمه
2.924.263.744.333.79سهم از خسارت

پارسیان
2.632.642.902.302.88سهم از حق بیمه
3.672.341.972.122.40سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.701.891.901.611.34سهم از حق بیمه
2.151.853.821.651.56سهم از خسارت

کارآفرین
7.556.275.244.974.33سهم از حق بیمه
6.264.183.705.375.10سهم از خسارت

سینا
1.611.742.181.451.54سهم از حق بیمه
0.781.161.481.652.23سهم از خسارت

ملت
1.811.791.741.271.60سهم از حق بیمه
1.801.850.511.111.08سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
0.840.567.378.427.02سهم از حق بیمه
0.440.703.668.835.97سهم از خسارت

سامان
2.193.674.514.981.38سهم از حق بیمه
1.172.091.902.340.89سهم از خسارت

نوین
0.991.081.110.900.85سهم از حق بیمه
1.972.180.831.030.73سهم از خسارت

پاسارگاد
3.183.585.255.716.70سهم از حق بیمه
3.472.492.452.692.44سهم از خسارت

میهن
0.440.360.261.131.24سهم از حق بیمه
0.250.360.360.321.76سهم از خسارت

کوثر
1.711.571.571.692.47سهم از حق بیمه
1.591.471.461.291.83سهم از خسارت

ما
1.081.721.341.741.53سهم از حق بیمه
0.370.951.171.652.15سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.770.230.401.792.12سهم از حق بیمه
0.400.690.382.264.55سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.160.910.310.230.17سهم از حق بیمه
0.130.550.510.550.57سهم از خسارت

سرمد
0000.941.18سهم از حق بیمه
0000.571.22سهم از خسارت

تجارت نو
0000.610.69سهم از حق بیمه
0000.020.78سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.01سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
0000.020.08سهم از حق بیمه
0000.000.01سهم از خسارت

بخش غیردولتی
67.7466.0272.8672.2774.75سهم از حق بیمه
64.9063.5862.3570.3171.18سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 49

استان قزوین



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398
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13941395139613971398شركت بیمه

ایران
29.2529.1320.4322.7820.79سهم از حق بیمه
34.6234.0433.1024.2723.14سهم از خسارت

آسیا
28.5027.7627.8527.1226.89سهم از حق بیمه
24.1528.5728.3329.8030.71سهم از خسارت

البرز
8.257.244.781.732.20سهم از حق بیمه
6.897.215.421.491.54سهم از خسارت

دانا
8.638.448.007.5810.60سهم از حق بیمه
8.107.516.057.048.31سهم از خسارت

معلم
3.983.833.523.443.48سهم از حق بیمه
3.253.172.833.173.18سهم از خسارت

پارسیان
2.912.943.072.762.58سهم از حق بیمه
3.511.912.062.001.98سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.532.351.901.000.80سهم از حق بیمه
3.532.674.601.621.16سهم از خسارت

کارآفرین
3.163.492.962.391.68سهم از حق بیمه
1.772.242.513.171.75سهم از خسارت

سینا
3.272.712.021.972.69سهم از حق بیمه
4.593.752.442.654.39سهم از خسارت

ملت
1.251.191.081.050.89سهم از حق بیمه
2.541.960.881.110.70سهم از خسارت

ایران معین
0.00000.040.04سهم از حق بیمه
0.00000.000.00سهم از خسارت

امید
0.020000سهم از حق بیمه
0.170000سهم از خسارت

حافظ
0.020000سهم از حق بیمه
0.010000سهم از خسارت

دی
1.011.3311.9914.0311.88سهم از حق بیمه
0.931.054.4613.9311.46سهم از خسارت

سامان
0.010.100.010.010.74سهم از حق بیمه
0.010.110.000.000.09سهم از خسارت

نوین
2.392.273.703.542.82سهم از حق بیمه
1.881.792.193.743.21سهم از خسارت

پاسارگاد
1.241.882.462.923.12سهم از حق بیمه
0.920.120.430.330.56سهم از خسارت

میهن
0.500.381.411.511.47سهم از حق بیمه
0.520.640.691.051.50سهم از خسارت

کوثر
2.262.141.651.682.44سهم از حق بیمه
1.931.811.761.852.00سهم از خسارت

ما
1.071.781.842.182.26سهم از حق بیمه
0.480.851.090.851.26سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.770.721.031.061.09سهم از حق بیمه
0.350.560.901.342.09سهم از خسارت

آسماری
0.000000سهم از حق بیمه
0.020000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

سرمد
0.010.330.301.231.51سهم از حق بیمه
0.020.060.260.580.99سهم از خسارت

تجارت نو
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.010.03سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
0000.000.02سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

بخش غیردولتی
70.7570.8779.5777.2279.21سهم از حق بیمه
65.3865.9666.9075.7376.86سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 50

استان قم



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398
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13941395139613971398شركت بیمه

ایران
39.1137.1822.9625.3024.57سهم از حق بیمه
40.9539.4935.3425.3923.05سهم از خسارت

آسیا
4.524.905.105.665.15سهم از حق بیمه
4.465.075.456.206.78سهم از خسارت

البرز
9.088.687.282.472.99سهم از حق بیمه
6.189.238.914.093.48سهم از خسارت

دانا
11.0611.3010.047.6810.00سهم از حق بیمه
10.1010.329.048.7813.57سهم از خسارت

معلم
5.526.917.656.936.29سهم از حق بیمه
3.854.465.996.114.96سهم از خسارت

پارسیان
2.642.682.682.242.38سهم از حق بیمه
2.103.241.711.942.88سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.481.591.321.271.31سهم از حق بیمه
3.681.914.351.781.85سهم از خسارت

کارآفرین
6.245.944.614.053.13سهم از حق بیمه
3.353.413.526.103.50سهم از خسارت

سینا
3.204.154.242.833.82سهم از حق بیمه
3.824.453.574.054.99سهم از خسارت

ملت
2.132.112.132.211.97سهم از حق بیمه
3.132.982.792.421.86سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
0.880.7816.5919.6115.63سهم از حق بیمه
0.910.835.8713.8710.57سهم از خسارت

سامان
1.070.771.281.511.98سهم از حق بیمه
0.560.770.421.121.23سهم از خسارت

نوین
2.031.891.941.841.62سهم از حق بیمه
4.653.152.552.221.56سهم از خسارت

پاسارگاد
3.193.685.136.537.43سهم از حق بیمه
3.342.963.225.844.61سهم از خسارت

میهن
1.570.800.310.631.63سهم از حق بیمه
1.901.851.200.692.56سهم از خسارت

کوثر
4.523.713.393.224.07سهم از حق بیمه
4.803.963.054.603.09سهم از خسارت

ما
0.040.340.320.710.71سهم از حق بیمه
0.000.010.250.401.12سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
1.671.922.272.282.59سهم از حق بیمه
2.221.782.062.733.41سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.060.690.730.940.52سهم از حق بیمه
0.000.110.690.861.12سهم از خسارت

سرمد
0000.911.06سهم از حق بیمه
0000.721.61سهم از خسارت

تجارت نو
000.010.900.76سهم از حق بیمه
0000.071.89سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.010.09سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
000.020.260.30سهم از حق بیمه
0000.010.33سهم از خسارت

بخش غیردولتی
60.8962.8277.0474.7075.43سهم از حق بیمه
59.0560.5164.6674.6176.95سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 51

استان کردستان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

93

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
43.6740.5634.4436.8336.11سهم از حق بیمه
51.6849.6044.7143.9743.85سهم از خسارت

آسیا
11.756.797.408.199.56سهم از حق بیمه
9.276.227.168.228.56سهم از خسارت

البرز
6.537.087.342.082.97سهم از حق بیمه
5.906.736.732.412.77سهم از خسارت

دانا
7.9210.088.776.736.86سهم از حق بیمه
6.525.836.155.886.80سهم از خسارت

معلم
5.215.896.287.517.45سهم از حق بیمه
3.625.505.896.446.82سهم از خسارت

پارسیان
3.163.193.783.463.54سهم از حق بیمه
2.372.803.002.883.31سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.041.351.260.881.23سهم از حق بیمه
0.971.232.691.051.34سهم از خسارت

کارآفرین
5.065.144.894.173.47سهم از حق بیمه
1.952.102.973.972.84سهم از خسارت

سینا
1.402.042.081.583.19سهم از حق بیمه
1.211.752.122.462.16سهم از خسارت

ملت
2.342.442.121.981.70سهم از حق بیمه
4.783.653.433.453.33سهم از خسارت

ایران معین
0.100.180.040.270.18سهم از حق بیمه
0.000.050.040.020.06سهم از خسارت

امید
0.020000سهم از حق بیمه
0.000000سهم از خسارت

حافظ
0.040000سهم از حق بیمه
0.040000سهم از خسارت

دی
0.320.788.7910.648.97سهم از حق بیمه
0.011.002.806.304.93سهم از خسارت

سامان
3.185.464.063.202.09سهم از حق بیمه
1.973.833.052.831.50سهم از خسارت

نوین
1.481.101.081.921.43سهم از حق بیمه
2.721.881.171.521.37سهم از خسارت

پاسارگاد
1.461.751.542.241.62سهم از حق بیمه
2.311.852.882.201.85سهم از خسارت

میهن
0.730.460.390.480.59سهم از حق بیمه
0.950.780.380.350.62سهم از خسارت

کوثر
2.412.332.572.633.49سهم از حق بیمه
1.982.912.142.502.80سهم از خسارت

ما
1.572.092.263.083.03سهم از حق بیمه
1.151.461.712.232.79سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.270.230.090.110.21سهم از حق بیمه
0.390.270.180.030.05سهم از خسارت

آسماری
00000.00سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.170.200.200.120.15سهم از حق بیمه
0.190.390.150.170.33سهم از خسارت

سرمد
0.210.790.361.071.36سهم از حق بیمه
0.000.170.631.001.06سهم از خسارت

تجارت نو
00.070.260.840.59سهم از حق بیمه
00.000.030.120.82سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.02سهم از حق بیمه
0000.000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
000.000.010.18سهم از حق بیمه
0000.000.03سهم از خسارت

بخش غیردولتی
56.3359.4465.5663.1763.89سهم از حق بیمه
48.3250.4055.2956.0356.15سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 52

استان کرمان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

94

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
48.0145.4232.6832.5829.78سهم از حق بیمه
46.8150.5143.9737.6340.98سهم از خسارت

آسیا
4.324.304.414.794.93سهم از حق بیمه
5.604.573.925.795.20سهم از خسارت

البرز
3.833.383.280.911.30سهم از حق بیمه
3.673.0910.374.061.09سهم از خسارت

دانا
12.6013.6412.689.5012.02سهم از حق بیمه
9.098.787.577.978.58سهم از خسارت

معلم
7.086.386.135.235.20سهم از حق بیمه
5.455.706.046.554.50سهم از خسارت

پارسیان
4.925.105.404.905.15سهم از حق بیمه
4.284.034.234.185.51سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.571.681.592.031.54سهم از حق بیمه
2.211.533.452.102.35سهم از خسارت

کارآفرین
2.202.252.011.771.49سهم از حق بیمه
2.141.571.922.091.80سهم از خسارت

سینا
0.382.042.042.152.74سهم از حق بیمه
1.441.361.192.182.68سهم از خسارت

ملت
1.191.101.221.281.35سهم از حق بیمه
2.142.600.700.831.08سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
0.050000سهم از حق بیمه
0.000000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
1.671.6816.3718.6915.62سهم از حق بیمه
1.811.985.3014.139.60سهم از خسارت

سامان
0.560.921.471.391.34سهم از حق بیمه
0.490.320.550.820.69سهم از خسارت

نوین
1.921.761.531.341.37سهم از حق بیمه
3.462.311.191.411.33سهم از خسارت

پاسارگاد
1.291.662.673.363.99سهم از حق بیمه
2.111.311.171.401.38سهم از خسارت

میهن
1.801.611.382.432.11سهم از حق بیمه
2.032.211.272.312.47سهم از خسارت

کوثر
4.713.552.801.922.49سهم از حق بیمه
4.784.893.942.802.36سهم از خسارت

ما
0.670.860.950.980.88سهم از حق بیمه
0.980.680.910.750.88سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.500.390.240.641.02سهم از حق بیمه
0.930.770.750.581.27سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.381.010.580.270.86سهم از حق بیمه
0.401.040.840.551.76سهم از خسارت

سرمد
0.401.270.451.942.39سهم از حق بیمه
0.210.750.701.642.06سهم از خسارت

تجارت نو
000.111.221.29سهم از حق بیمه
000.010.171.70سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.07سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
000.030.661.08سهم از حق بیمه
0000.060.73سهم از خسارت

بخش غیردولتی
51.9954.5867.3267.4270.22سهم از حق بیمه
53.1949.4956.0362.3759.02سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 53

استان کرمانشاه



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

95

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
57.1256.9535.2135.4733.67سهم از حق بیمه
54.3849.6854.3147.8852.41سهم از خسارت

آسیا
3.362.972.883.823.68سهم از حق بیمه
7.824.554.324.673.74سهم از خسارت

البرز
3.854.304.361.301.57سهم از حق بیمه
3.984.234.702.011.48سهم از خسارت

دانا
13.119.126.865.698.11سهم از حق بیمه
12.5510.607.586.117.48سهم از خسارت

معلم
8.4010.4811.2610.8010.83سهم از حق بیمه
5.799.788.389.629.03سهم از خسارت

پارسیان
1.220.991.331.281.61سهم از حق بیمه
0.350.750.820.871.08سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

کارآفرین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

سینا
1.541.681.272.162.19سهم از حق بیمه
1.671.821.621.832.31سهم از خسارت

ملت
1.122.051.661.461.28سهم از حق بیمه
3.376.402.351.771.84سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
4.015.6928.8830.6527.33سهم از حق بیمه
2.442.5810.1119.3714.33سهم از خسارت

سامان
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

نوین
1.171.221.541.011.00سهم از حق بیمه
1.641.400.851.100.78سهم از خسارت

پاسارگاد
1.231.331.611.761.79سهم از حق بیمه
1.491.570.520.950.77سهم از خسارت

میهن
0.970.740.580.630.93سهم از حق بیمه
1.701.850.960.930.79سهم از خسارت

کوثر
2.522.061.902.263.90سهم از حق بیمه
2.704.703.041.673.07سهم از خسارت

ما
0.010.050.050.110.18سهم از حق بیمه
0.000.000.230.360.28سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.360.370.610.470.42سهم از حق بیمه
0.120.110.220.490.17سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

سرمد
0001.121.48سهم از حق بیمه
0000.370.43سهم از خسارت

تجارت نو
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.02سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
000.000.000.00سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

بخش غیردولتی
42.8843.0564.7964.5366.33سهم از حق بیمه
45.6250.3245.6952.1247.59سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 54

 استان کهگیلویه
و بویر احمد



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398
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13941395139613971398شركت بیمه

ایران
53.1349.3238.6939.2633.55سهم از حق بیمه
54.3153.4052.8547.0444.84سهم از خسارت

آسیا
9.569.639.739.499.25سهم از حق بیمه
10.369.498.859.278.09سهم از خسارت

البرز
3.703.473.341.001.69سهم از حق بیمه
4.133.403.401.120.99سهم از خسارت

دانا
6.909.077.727.7611.50سهم از حق بیمه
6.407.336.917.468.72سهم از خسارت

معلم
3.633.753.983.713.54سهم از حق بیمه
3.473.503.042.592.88سهم از خسارت

پارسیان
4.494.434.504.434.86سهم از حق بیمه
3.623.954.384.044.79سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.091.592.301.541.23سهم از حق بیمه
0.481.324.291.911.57سهم از خسارت

کارآفرین
2.112.061.941.711.48سهم از حق بیمه
1.741.541.181.240.86سهم از خسارت

سینا
1.141.111.010.931.21سهم از حق بیمه
1.571.511.211.071.22سهم از خسارت

ملت
0.580.660.790.800.82سهم از حق بیمه
1.671.140.300.550.91سهم از خسارت

ایران معین
0.651.140.0200سهم از حق بیمه
0.030.230.480.400.00سهم از خسارت

امید
0.250000سهم از حق بیمه
0.040000سهم از خسارت

حافظ
0.430.620.710.710.52سهم از حق بیمه
0.230.500.380.820.71سهم از خسارت

دی
1.621.4611.4312.5210.37سهم از حق بیمه
1.822.244.4410.228.57سهم از خسارت

سامان
0.060.020.140.610.50سهم از حق بیمه
0.010.030.010.050.07سهم از خسارت

نوین
1.251.481.591.581.64سهم از حق بیمه
1.611.691.011.211.20سهم از خسارت

پاسارگاد
4.574.846.837.389.08سهم از حق بیمه
4.543.683.384.574.59سهم از خسارت

میهن
0.740.670.360.430.81سهم از حق بیمه
0.350.890.420.390.79سهم از خسارت

کوثر
2.231.982.071.862.50سهم از حق بیمه
1.952.251.661.611.38سهم از خسارت

ما
1.191.791.902.242.32سهم از حق بیمه
0.710.891.001.271.86سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.540.500.180.120.14سهم از حق بیمه
0.700.630.561.930.03سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.390.420.740.250.87سهم از حق بیمه
0.310.390.240.571.00سهم از خسارت

سرمد
0000.821.01سهم از حق بیمه
0000.520.93سهم از خسارت

تجارت نو
0000.550.71سهم از حق بیمه
0000.550.71سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
0000.000.01سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
000.020.280.39سهم از حق بیمه
0000.070.27سهم از خسارت

بخش غیردولتی
46.8750.6861.3160.7466.45سهم از حق بیمه
45.6946.6047.1552.9655.16سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 55

استان گلستان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

97

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
37.8538.6330.5433.6929.92سهم از حق بیمه
41.4044.9341.7034.8336.27سهم از خسارت

آسیا
12.6910.5710.9010.9411.37سهم از حق بیمه
12.6912.0511.7012.0510.89سهم از خسارت

البرز
8.718.337.653.444.32سهم از حق بیمه
9.918.097.574.194.08سهم از خسارت

دانا
8.889.418.417.9110.00سهم از حق بیمه
8.789.038.168.279.41سهم از خسارت

معلم
5.364.885.374.884.78سهم از حق بیمه
3.474.035.174.914.26سهم از خسارت

پارسیان
5.014.744.823.013.28سهم از حق بیمه
4.214.153.873.342.75سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
2.602.583.244.403.71سهم از حق بیمه
3.593.073.574.345.41سهم از خسارت

کارآفرین
0.910.840.690.660.55سهم از حق بیمه
0.260.330.350.850.54سهم از خسارت

سینا
0.630.720.430.330.40سهم از حق بیمه
0.400.790.690.500.64سهم از خسارت

ملت
1.321.241.211.261.32سهم از حق بیمه
2.091.500.710.621.03سهم از خسارت

ایران معین
0.230.840.180.450.39سهم از حق بیمه
0.010.130.110.520.16سهم از خسارت

امید
0.910.770.710.610.97سهم از حق بیمه
0.060.590.941.011.15سهم از خسارت

حافظ
0.781.081.050.810.52سهم از حق بیمه
0.210.590.580.900.73سهم از خسارت

دی
1.371.249.4710.698.93سهم از حق بیمه
1.691.154.5112.068.75سهم از خسارت

سامان
1.141.251.471.741.82سهم از حق بیمه
0.480.560.450.680.81سهم از خسارت

نوین
1.191.712.072.032.11سهم از حق بیمه
0.920.941.141.421.58سهم از خسارت

پاسارگاد
4.855.496.777.047.84سهم از حق بیمه
4.202.603.593.623.59سهم از خسارت

میهن
0.350.240.200.170.26سهم از حق بیمه
0.180.270.170.100.25سهم از خسارت

کوثر
3.873.042.992.853.50سهم از حق بیمه
4.253.082.883.063.50سهم از خسارت

ما
0.360.600.690.900.89سهم از حق بیمه
0.300.240.611.061.28سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.180.360.420.300.30سهم از حق بیمه
0.270.200.480.310.22سهم از خسارت

آسماری
0.150.1300.000.01سهم از حق بیمه
0.260.6400.080.02سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.110.610.430.340.75سهم از حق بیمه
0.070.210.340.180.63سهم از خسارت

سرمد
0.540.700.291.001.25سهم از حق بیمه
0.260.830.701.061.33سهم از خسارت

تجارت نو
0000.470.33سهم از حق بیمه
0000.040.41سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.01سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
000.010.080.48سهم از حق بیمه
000.000.000.30سهم از خسارت

بخش غیردولتی
62.1561.3769.4666.3170.08سهم از حق بیمه
58.6055.0758.3065.1763.73سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 56

استان گیالن



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

98

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
44.4840.6728.1031.1428.71سهم از حق بیمه
50.6245.7144.6634.7135.68سهم از خسارت

آسیا
8.027.707.227.297.03سهم از حق بیمه
9.008.727.367.837.58سهم از خسارت

البرز
5.695.274.202.112.28سهم از حق بیمه
5.765.384.662.281.60سهم از خسارت

دانا
7.717.717.437.5212.32سهم از حق بیمه
8.296.724.726.108.60سهم از خسارت

معلم
7.328.177.726.095.01سهم از حق بیمه
3.837.076.336.866.16سهم از خسارت

پارسیان
5.145.405.084.835.19سهم از حق بیمه
2.824.485.285.036.38سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.421.942.341.521.13سهم از حق بیمه
0.030.864.261.962.31سهم از خسارت

کارآفرین
3.914.052.131.851.10سهم از حق بیمه
2.324.094.244.122.34سهم از خسارت

سینا
0.770.660.690.672.23سهم از حق بیمه
1.191.480.510.551.41سهم از خسارت

ملت
2.672.542.192.071.71سهم از حق بیمه
4.154.023.162.422.81سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
3.994.8421.3721.9517.64سهم از حق بیمه
3.323.488.8020.0114.62سهم از خسارت

سامان
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

نوین
0.820.720.850.980.37سهم از حق بیمه
2.951.490.740.740.80سهم از خسارت

پاسارگاد
0.913.634.625.566.22سهم از حق بیمه
0.450.810.931.261.60سهم از خسارت

میهن
1.420.690.520.791.55سهم از حق بیمه
1.651.090.621.302.10سهم از خسارت

کوثر
5.215.084.533.764.37سهم از حق بیمه
3.233.913.303.824.10سهم از خسارت

ما
0.040.480.570.811.24سهم از حق بیمه
0.030.050.170.410.83سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.480.440.360.410.44سهم از حق بیمه
0.370.620.270.280.23سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

سرمد
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تجارت نو
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.040.18سهم از حق بیمه
0000.010.03سهم از خسارت

حکمت صبا
000.060.621.27سهم از حق بیمه
000.000.300.80سهم از خسارت

بخش غیردولتی
55.5259.3371.9068.8671.29سهم از حق بیمه
49.3854.2955.3465.2964.32سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 57

استان لرستان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

99

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
41.0440.8831.9632.4828.40سهم از حق بیمه
47.6244.2345.4437.0436.08سهم از خسارت

آسیا
15.4914.8715.4315.2115.28سهم از حق بیمه
14.1314.3814.6915.9215.33سهم از خسارت

البرز
6.405.635.002.332.90سهم از حق بیمه
5.525.534.462.242.60سهم از خسارت

دانا
7.838.488.166.509.23سهم از حق بیمه
7.277.127.477.558.62سهم از خسارت

معلم
4.063.433.543.583.43سهم از حق بیمه
2.322.923.153.103.49سهم از خسارت

پارسیان
4.584.654.954.434.33سهم از حق بیمه
3.563.903.653.424.37سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.481.631.121.371.28سهم از حق بیمه
2.132.112.471.591.88سهم از خسارت

کارآفرین
1.271.321.171.091.09سهم از حق بیمه
0.440.410.771.210.79سهم از خسارت

سینا
1.591.781.711.661.63سهم از حق بیمه
1.631.671.451.601.86سهم از خسارت

ملت
0.910.870.760.720.67سهم از حق بیمه
1.511.430.700.540.38سهم از خسارت

ایران معین
0.000.030.010.000.00سهم از حق بیمه
0.020.020.000.030سهم از خسارت

امید
0.010000سهم از حق بیمه
0.000000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
0.490.4710.1612.1410.15سهم از حق بیمه
0.811.283.3312.549.29سهم از خسارت

سامان
00.060.060.271.16سهم از حق بیمه
00.030.020.010.12سهم از خسارت

نوین
1.010.910.850.900.87سهم از حق بیمه
1.190.770.540.710.62سهم از خسارت

پاسارگاد
7.748.219.6010.6812.01سهم از حق بیمه
6.205.625.906.197.29سهم از خسارت

میهن
0.440.310.280.270.25سهم از حق بیمه
0.270.340.250.210.42سهم از خسارت

کوثر
3.683.422.392.112.54سهم از حق بیمه
4.456.342.802.032.30سهم از خسارت

ما
0.551.070.881.181.22سهم از حق بیمه
0.320.360.700.931.20سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.550.330.850.760.35سهم از حق بیمه
0.340.390.631.260.43سهم از خسارت

آسماری
0.150.1000.010.01سهم از حق بیمه
0.040.1000.100.01سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.100.290.130.330.66سهم از حق بیمه
0.050.150.210.150.73سهم از خسارت

سرمد
0.630.830.431.201.48سهم از حق بیمه
0.200.750.971.231.38سهم از خسارت

تجارت نو
00.430.550.680.76سهم از حق بیمه
00.150.390.400.66سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.010.10سهم از حق بیمه
0000.000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
000.000.080.21سهم از حق بیمه
0000.010.14سهم از خسارت

بخش غیردولتی
58.9659.1268.0467.5271.60سهم از حق بیمه
52.3855.7754.5662.9663.92سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 58

استان مازندران



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

100

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
44.8440.5331.9931.8728.55سهم از حق بیمه
48.8245.0844.0333.4932.05سهم از خسارت

آسیا
10.349.4710.988.829.39سهم از حق بیمه
10.7511.2711.2210.628.89سهم از خسارت

البرز
5.945.485.292.022.27سهم از حق بیمه
4.355.075.682.111.95سهم از خسارت

دانا
12.4610.068.238.1412.65سهم از حق بیمه
8.9510.577.976.959.00سهم از خسارت

معلم
3.702.943.363.122.79سهم از حق بیمه
2.382.673.132.442.28سهم از خسارت

پارسیان
3.482.922.862.472.31سهم از حق بیمه
2.812.672.342.572.19سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
2.061.884.243.833.25سهم از حق بیمه
4.322.985.805.615.00سهم از خسارت

کارآفرین
4.766.376.007.266.47سهم از حق بیمه
4.284.134.667.906.16سهم از خسارت

سینا
2.042.332.521.721.66سهم از حق بیمه
1.282.342.051.982.52سهم از خسارت

ملت
0.790.870.760.770.71سهم از حق بیمه
0.980.740.470.980.50سهم از خسارت

ایران معین
0.050.530.140.270.15سهم از حق بیمه
0.000.030.100.260.16سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
0.945.2511.6913.7511.19سهم از حق بیمه
0.961.254.4716.9312.03سهم از خسارت

سامان
00.08000.00سهم از حق بیمه
00.04000سهم از خسارت

نوین
1.211.401.211.481.39سهم از حق بیمه
1.972.250.880.931.21سهم از خسارت

پاسارگاد
2.433.784.816.787.65سهم از حق بیمه
2.021.671.601.832.31سهم از خسارت

میهن
1.441.531.381.081.53سهم از حق بیمه
2.993.151.210.781.31سهم از خسارت

کوثر
2.111.801.461.822.95سهم از حق بیمه
1.652.041.471.572.43سهم از خسارت

ما
0.971.631.181.200.99سهم از حق بیمه
0.681.211.541.311.46سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.400.290.180.220.26سهم از حق بیمه
0.810.510.270.100.09سهم از خسارت

آسماری
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
000.020.030.42سهم از حق بیمه
00000.54سهم از خسارت

سرمد
0.030.470.550.841.01سهم از حق بیمه
0.000.270.740.720.65سهم از خسارت

تجارت نو
00.411.132.462.10سهم از حق بیمه
00.050.390.887.24سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.06سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
000.000.050.24سهم از حق بیمه
0000.030.04سهم از خسارت

بخش غیردولتی
55.1659.4768.0168.1371.45سهم از حق بیمه
51.1854.9255.9766.5167.95سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 59

استان مرکزی



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

101

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
16.8118.1015.7115.4816.37سهم از حق بیمه
25.3421.9220.4216.6917.11سهم از خسارت

آسیا
7.098.307.476.878.80سهم از حق بیمه
10.3710.248.308.977.39سهم از خسارت

البرز
6.847.225.455.618.58سهم از حق بیمه
6.687.435.983.673.90سهم از خسارت

دانا
9.629.398.299.2310.59سهم از حق بیمه
10.429.499.0016.4921.87سهم از خسارت

معلم
5.416.036.506.885.77سهم از حق بیمه
4.565.206.096.387.46سهم از خسارت

پارسیان
2.412.763.442.362.69سهم از حق بیمه
3.383.362.852.422.83سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
1.261.020.960.881.14سهم از حق بیمه
1.541.262.171.491.87سهم از خسارت

کارآفرین
2.642.491.361.251.08سهم از حق بیمه
1.811.811.891.991.78سهم از خسارت

سینا
1.601.791.993.324.55سهم از حق بیمه
1.571.121.832.643.56سهم از خسارت

ملت
1.562.292.391.792.04سهم از حق بیمه
4.163.872.152.262.20سهم از خسارت

ایران معین
10.6921.8022.5212.486.72سهم از حق بیمه
6.678.8113.0510.485.37سهم از خسارت

امید
3.462.472.782.352.59سهم از حق بیمه
3.654.243.533.163.27سهم از خسارت

حافظ
2.331.872.707.911.37سهم از حق بیمه
0.834.624.913.853.52سهم از خسارت

دی
1.681.052.542.753.13سهم از حق بیمه
2.182.451.692.961.86سهم از خسارت

سامان
0.250.080.260.540.77سهم از حق بیمه
0.890.090.190.220.25سهم از خسارت

نوین
1.030.640.400.210.24سهم از حق بیمه
2.170.550.500.490.11سهم از خسارت

پاسارگاد
4.674.644.574.294.79سهم از حق بیمه
5.244.894.543.604.61سهم از خسارت

میهن
0.530.470.400.400.94سهم از حق بیمه
0.540.660.280.371.05سهم از خسارت

کوثر
3.112.843.323.213.02سهم از حق بیمه
3.414.924.543.293.67سهم از خسارت

ما
0.290.841.280.991.16سهم از حق بیمه
0.370.330.550.921.28سهم از خسارت

متقابل کیش
9.4300.6700سهم از حق بیمه
1.3700.3000سهم از خسارت

آرمان
0.540.510.380.390.50سهم از حق بیمه
0.250.280.950.130.09سهم از خسارت

آسماری
1.931.721.201.101.10سهم از حق بیمه
1.101.732.481.091.24سهم از خسارت

متحد قشم
4.6200.168.009.65سهم از حق بیمه
1.4500.845.291.30سهم از خسارت

تعاون
0.081.380.280.400.23سهم از حق بیمه
0.070.610.830.290.98سهم از خسارت

سرمد
0.081.380.280.400.23سهم از حق بیمه
0.010.120.130.681.01سهم از خسارت

تجارت نو
0000.430.58سهم از حق بیمه
0000.160.39سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.000.04سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حکمت صبا
000.0000.35سهم از حق بیمه
00000.03سهم از خسارت

بخش غیردولتی
83.1981.9084.2984.5283.63سهم از حق بیمه
74.6678.0879.5883.3182.89سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 60

استان هرمزگان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

102

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
37.9131.9017.6116.9814.77سهم از حق بیمه
34.1434.0932.6019.3416.37سهم از خسارت

آسیا
8.939.5310.1511.2011.15سهم از حق بیمه
10.3210.0812.2513.5913.28سهم از خسارت

البرز
9.158.106.282.312.52سهم از حق بیمه
8.068.908.983.433.36سهم از خسارت

دانا
8.999.328.838.0010.17سهم از حق بیمه
8.1811.607.899.119.99سهم از خسارت

معلم
5.666.236.356.176.24سهم از حق بیمه
4.134.664.725.375.85سهم از خسارت

پارسیان
3.404.334.344.214.51سهم از حق بیمه
3.212.942.753.124.54سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
3.252.682.362.732.14سهم از حق بیمه
3.362.924.283.133.06سهم از خسارت

کارآفرین
1.341.330.961.201.13سهم از حق بیمه
0.980.780.881.741.07سهم از خسارت

سینا
5.155.585.324.283.98سهم از حق بیمه
5.075.305.185.145.81سهم از خسارت

ملت
1.111.362.052.552.69سهم از حق بیمه
1.561.710.631.241.03سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

حافظ
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
3.433.1117.8420.3517.67سهم از حق بیمه
3.622.088.1920.0916.42سهم از خسارت

سامان
0.110.000.260.390.66سهم از حق بیمه
0.000.000.210.160.42سهم از خسارت

نوین
2.863.943.283.333.24سهم از حق بیمه
8.954.213.023.763.28سهم از خسارت

پاسارگاد
4.285.857.478.839.88سهم از حق بیمه
4.724.273.393.723.72سهم از خسارت

میهن
0.800.670.460.660.70سهم از حق بیمه
0.401.420.630.740.94سهم از خسارت

کوثر
2.042.332.182.072.91سهم از حق بیمه
1.883.001.942.482.89سهم از خسارت

ما
1.031.551.541.771.78سهم از حق بیمه
0.971.180.801.092.03سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.330.630.880.170.07سهم از حق بیمه
0.440.340.630.240.02سهم از خسارت

آسماری
00000.05سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0000.010.06سهم از حق بیمه
0000.000.30سهم از خسارت

سرمد
0.240.720.391.071.29سهم از حق بیمه
0.000.180.601.391.48سهم از خسارت

تجارت نو
00.831.431.502.05سهم از حق بیمه
00.320.411.043.87سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.010.10سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
000.000.220.26سهم از حق بیمه
0000.060.29سهم از خسارت

بخش غیردولتی
62.0968.1082.3983.0285.23سهم از حق بیمه
65.8665.9167.4080.6683.63سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 61

استان همدان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

103

13941395139613971398شركت بیمه

ایران
39.8236.9931.1933.8531.01سهم از حق بیمه
41.8142.6938.5334.9833.71سهم از خسارت

آسیا
7.006.667.107.637.99سهم از حق بیمه
6.406.597.427.678.12سهم از خسارت

البرز
7.246.906.872.963.81سهم از حق بیمه
5.886.095.782.853.12سهم از خسارت

دانا
5.475.335.204.085.52سهم از حق بیمه
6.626.086.505.595.19سهم از خسارت

معلم
5.235.595.495.145.18سهم از حق بیمه
3.964.785.114.814.42سهم از خسارت

پارسیان
5.505.594.593.253.03سهم از حق بیمه
7.877.115.334.404.46سهم از خسارت

توسعه
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

رازی
0.701.041.040.920.73سهم از حق بیمه
0.961.082.151.110.77سهم از خسارت

کارآفرین
8.728.296.356.235.21سهم از حق بیمه
5.374.845.867.346.17سهم از خسارت

سینا
1.602.082.193.034.23سهم از حق بیمه
1.422.412.092.843.72سهم از خسارت

ملت
0.710.571.120.500.38سهم از حق بیمه
1.170.460.561.490.55سهم از خسارت

ایران معین
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

امید
0.370000سهم از حق بیمه
0.480000سهم از خسارت

حافظ
0.090000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

دی
1.261.007.368.597.27سهم از حق بیمه
2.750.673.167.296.50سهم از خسارت

سامان
1.742.001.591.562.21سهم از حق بیمه
2.281.631.491.311.08سهم از خسارت

نوین
3.002.403.663.192.21سهم از حق بیمه
2.531.962.083.402.82سهم از خسارت

پاسارگاد
2.032.232.722.973.07سهم از حق بیمه
1.981.832.072.722.38سهم از خسارت

میهن
0.500.330.280.401.07سهم از حق بیمه
0.420.910.510.340.57سهم از خسارت

کوثر
4.224.805.005.065.56سهم از حق بیمه
3.465.115.374.435.28سهم از خسارت

ما
3.043.623.553.723.44سهم از حق بیمه
2.652.952.473.143.27سهم از خسارت

متقابل کیش
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

آرمان
0.530.480.410.390.52سهم از حق بیمه
0.160.190.200.250.54سهم از خسارت

آسماری
00000.01سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

متحد قشم
00000سهم از حق بیمه
00000سهم از خسارت

تعاون
0.382.030.830.690.91سهم از حق بیمه
2.111.602.020.631.23سهم از خسارت

سرمد
1.192.083.403.584.40سهم از حق بیمه
0.201.021.292.603.25سهم از خسارت

تجارت نو
000.020.951.09سهم از حق بیمه
0000.281.09سهم از خسارت

زندگی خاور میانه
000.000.010.07سهم از حق بیمه
00000.00سهم از خسارت

حکمت صبا
000.051.291.08سهم از حق بیمه
000.000.521.77سهم از خسارت

بخش غیردولتی
60.1863.0168.8166.1568.99سهم از حق بیمه
58.1957.3161.4765.0266.29سهم از خسارت

بازار بیمه
100100100100100سهم از حق بیمه
100100100100100سهم از خسارت

جدول - 62

استان یزد
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 استان

شبكه فروش بیمه

تعداد نقاط 
شهری *

تعداد شعب 
شرکت های بیمه

تعداد نمایندگان 
فعال شرکت های 

بیمه

تعداد كارگزاران 
رسمی بیمه

متوسط تعداد 
مراكز بیمه برای 
هر نقطه شهری

85643,9564148آذربایجان شرقی

64482,4001238آذربایجان غربی

40251,227131اردبیل

134694,4535534اصفهان

3719568316ایالم

50341,043122بوشهر

6120514,612384249تهران

23315,32540235البرز

5318767315چهار محال و بختیاری

4121671817خراسان جنوبی

106656,36413562خراسان رضوی

32239001529خراسان شمالی

111552,8061026خوزستان

29241,271745زنجان

28381,098741سمنان

6734675111سیستان و بلوچستان

139483,9293829فارس

31231,4231047قزوین

7209128134قم

42271,205429كردستان

100381,6841317كرمان

48291,4881532كرمانشاه

2616513120كهگیلویه و بویر احمد

47342,0171544گلستان

68573,4532152گیالن

39321,589242لرستان

83744,6534157مازندران

46371,798640مركزی

58431,034619هرمزگان

41332,0651952همدان

30311,3094346یزد

17661,31777,20896545جمع

* آخرین آمار در دسترس، از سالنامه آماری كشور )چاپ مركز آمار ایران( است.

جدول - 63

پراكندگی مراكز فروش 
بیمه در استان های طی 

سال 1398

شبکه  فروش شرکت های بیمه به تفکیک استان ها در سال اخیربخش سوم
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بازار بیمهبخش غیر دولتیبخش دولتیاستان

135164آذربایجان شرقی

84048آذربایجان غربی

42125اردبیل

155469اصفهان

21719ایالم

43034بوشهر

28177205تهران

22931البرز

21618چهار محال و بختیاری

41721خراسان جنوبی

145165خراسان رضوی

32023خراسان شمالی

74855خوزستان

22224زنجان

43438سمنان

62834سیستان و بلوچستان

153348فارس

32023قزوین

21820قم

62127كردستان

73138كرمان

72229كرمانشاه

21416كهگیلویه و بویر احمد

43034گلستان

84957گیالن

42832لرستان

106474مازندران

53237مركزی

34043هرمزگان

92433همدان

62531یزد

2091,1081,317كل كشور

جدول - 64

تعداد شعب
شركت های بیمه
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بازار بیمهبخش غیر دولتیبخش دولتی )بیمه ایران(استان

9073,0493,956آذربایجان شرقی

5441,8562,400آذربایجان غربی

2409871,227اردبیل

6993,7544,453اصفهان

90478568ایالم

1578861,043بوشهر

2,93111,68114,612تهران

3574,9685,325البرز

126641767چهار محال و بختیاری

140531671خراسان جنوبی

1,0865,2786,364خراسان رضوی

118782900خراسان شمالی

5512,2552,806خوزستان

1651,1061,271زنجان

1229761,098سمنان

186489675سیستان و بلوچستان

6033,3263,929فارس

1381,2851,423قزوین

108804912قم

1831,0221,205كردستان

3701,3141,684كرمان

2301,2581,488كرمانشاه

154359513كهگیلویه و بویر احمد

2881,7292,017گلستان

3983,0553,453گیالن

1631,4261,589لرستان

5594,0944,653مازندران

2331,5651,798مركزی

819531,034هرمزگان

1311,9342,065همدان

1781,1311,309یزد

12,23664,97277,208كل كشور

جدول - 65

تعداد نمایندگان فعال 
شركت های بیمه
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نمودار - 21

تعداد شعب شرکت های 
بیمه در استان ها

سال 1398
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نمودار - 22

 تعداد نمایندگان
بیمه فعال در استان ها 

سال 1398

تعداد

ان
هر

 ت

ی
ضو

ن ر
سا

خرا برز
ال

ان
در

ازن
م

ان
فه

ص
ا

ی
رق

 ش
ان

ج
بای

ذر
آ

س
فار

الن
گی

ان
ست

وز
خ

ها
ان 

ست
ر ا

سای



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

108



آمار نیروی انسانی صنعت بیمه کشور
طی سه سال اخیر

فصل چهارم
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به منظور آشنایی با وضعیت نیروی انسانی صنعت بیمه، آمار پرسنل شركت های بیمه در این فصل آورده شده است. 

هرگونه تغییر در روند آمار تعداد كاركنان شركت های بیمه برای سال 1396 به بعد در مقایسه با سنوات گذشته، 

به دلیل تغییر در نحوه احصاء این آمار است. بدین ترتیب كه در سال های گذشته آمار به شیوه خود اظهاری از 

شركت های بیمه دریافت می شد. اما در سالنامه حاضر، آمار سه ساله اخیر تعداد كاركنان شركت های بیمه از "سامانه 

پرسنل صنعت بیمه" استخراج شده است.

به جهت ترسیم چشم انداز وضعیت نیروی انسانی صنعت بیمه، ابتدا آمار پرسنلی كلیه شركت های بیمه به تفكیك 

جنسیت و بر حسب مدرك تحصیلی و سنوات خدمت طی دوره سه ساله و سپس آمار پرسنلی شركت های 

بیمه دولتی به تفكیك جنسیت و نوع استخدام ارائه گردیده است.

 تعداد پرسنل شركت های بیمه اتكایی امین، اتكایی ایرانیان و بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران )همچنین 

شركت بیمه توسعه( نیز در جمع پرسنل صنعت بیمه لحاظ شده است.

در خصوص محاسبه سنوات خدمت كاركنان شركت های بیمه الزم به ذكر است، "سامانه پرسنل صنعت بیمه" با 

تجمیع هرگونه سوابق فعالیت كاركنان در صنعت بیمه استخراج شده است.

  كاركنان

مجموع پرسنل تمام وقت در مركز، شعب و سرپرستی شركت های بیمه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی 

است. این تعداد، پرسنل پاره وقت و شاغلین در نمایندگی ها و كارگزاری های بیمه را شامل نمی شود.

مقدمه

توضیحات 
ضروری

تعاریف و 
مفاهیم
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

191917191823تا 10 سال

981479814598145از 11 تا 20 سال

212402124221239بیشتر از 20 سال

138406136406137407مجموع

لیسانس

386138603861تا 10 سال

503698503697503694از 11 تا 20 سال

795977958777581بیشتر از 20 سال

6201,3566201,3446181,336مجموع

فوق دیپلم

721721721تا 10 سال

175299175299175299از 11 تا 20 سال

10801074970بیشتر از 20 سال

192400192394191390مجموع

دیپلم و پایین تر

859859858تا 10 سال

166753166752166752از 11 تا 20 سال

152121519514180بیشتر از 20 سال

1891,0241891,006188990مجموع

کل

721607015971163تا 10 سال

9421,8979421,8939421,890از 11 تا 20 سال

1251,1291251,0981211,070بیشتر از 20 سال

1,1393,1861,1373,1501,1343,123مجموع

4,3254,2874,257جمع

جدول - 66

شركت بیمه ایران

تعداد کارکنان شرکت های بیمه بر حسب تحصیالت و سنوات خدمت طی سه سال اخیربخش اول
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

591206512965137تا 10 سال

158172158171157170از 11 تا 20 سال

502134720945207بیشتر از 20 سال

267505270509267514مجموع

لیسانس

791979322897246تا 10 سال

219338212335210334از 11 تا 20 سال

992338020475201بیشتر از 20 سال

397768385767382781مجموع

فوق دیپلم

6205231024تا 10 سال

291042910227102از 11 تا 20 سال

1045937930بیشتر از 20 سال

451694316246156مجموع

دیپلم و پایین تر

830530526تا 10 سال

513054729847297از 11 تا 20 سال

171661412114110بیشتر از 20 سال

765016644966433مجموع

کل

152367168410177433تا 10 سال

457919446906441903از 11 تا 20 سال

176657150571143548بیشتر از 20 سال

7851,9437641,8877611,884مجموع

2,7282,6512,645جمع

جدول - 67

 شركت بیمه آسیا  
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

456947835096تا 10 سال

306330633063از 11 تا 20 سال

1999199919101بیشتر از 20 سال

942319624599260مجموع

لیسانس

321284014445154تا 10 سال

951309012788126از 11 تا 20 سال

801907518666177بیشتر از 20 سال

207448205457199457مجموع

فوق دیپلم

414413314تا 10 سال

203619351836از 11 تا 20 سال

619518415بیشتر از 20 سال

306928662565مجموع

دیپلم و پایین تر

220116213تا 10 سال

231232112220122از 11 تا 20 سال

189316881478بیشتر از 20 سال

432363822636213مجموع

کل

8323192256100277تا 10 سال

168352160347156347از 11 تا 20 سال

123401115391103371بیشتر از 20 سال

374984367994359995مجموع

1,3581,3611,354جمع

جدول - 68

شركت بیمه البرز
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

45865911875153تا 10 سال

38103381003693از 11 تا 20 سال

451874318643193بیشتر از 20 سال

128376140404154439مجموع

لیسانس

5713693202123264تا 10 سال

1001829818195174از 11 تا 20 سال

902868627982286بیشتر از 20 سال

247604277662300724مجموع

فوق دیپلم

112915452157تا 10 سال

174016381737از 11 تا 20 سال

194419451444بیشتر از 20 سال

471135012852138مجموع

دیپلم و پایین تر

6435451082تا 10 سال

176317631660از 11 تا 20 سال

189917981694بیشتر از 20 سال

412053920642236مجموع

کل

119294172410229556تا 10 سال

172388169382164364از 11 تا 20 سال

172616165608155617بیشتر از 20 سال

4631,2985061,4005481,537مجموع

1,7611,9062,085جمع

جدول - 69

شركت بیمه دانا
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

79987810782106تا 10 سال

396043624759از 11 تا 20 سال

886548بیشتر از 20 سال

126166127174133173مجموع

لیسانس

99186100177103196تا 10 سال

637861766576از 11 تا 20 سال

356756بیشتر از 20 سال

165269167260173278مجموع

فوق دیپلم

422723723تا 10 سال

613512413از 11 تا 20 سال

010010بیشتر از 20 سال

103612351236مجموع

دیپلم و پایین تر

437430434تا 10 سال

426327423از 11 تا 20 سال

001000بیشتر از 20 سال

863857857مجموع

کل

186343189337196359تا 10 سال

112177112177120171از 11 تا 20 سال

111413121014بیشتر از 20 سال

309534314526326544مجموع

843840870جمع

جدول - 70

شركت بیمه پارسیان
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

515354585354تا 10 سال

10111111912از 11 تا 20 سال

030614بیشتر از 20 سال

616765756370مجموع

لیسانس

142149140134139127تا 10 سال

422242244124از 11 تا 20 سال

131412بیشتر از 20 سال

185174183162181153مجموع

فوق دیپلم

142413231324تا 10 سال

655554از 11 تا 20 سال

001010بیشتر از 20 سال

202919281928مجموع

دیپلم و پایین تر

995794792تا 10 سال

132812281226از 11 تا 20 سال

010101بیشتر از 20 سال

221241912319119مجموع

کل

216321214309212297تا 10 سال

716670686766از 11 تا 20 سال

1721137بیشتر از 20 سال

288394286388282370مجموع

682674652جمع

جدول - 71

شركت بیمه رازی
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

222526343147تا 10 سال

563655از 11 تا 20 سال

123618بیشتر از 20 سال

283332463760مجموع

لیسانس

160165170154175175تا 10 سال

614557394734از 11 تا 20 سال

111301بیشتر از 20 سال

222211228196222210مجموع

فوق دیپلم

133313331227تا 10 سال

454544از 11 تا 20 سال

040302بیشتر از 20 سال

174217411633مجموع

دیپلم و پایین تر

2010417931595تا 10 سال

123512331231از 11 تا 20 سال

111312بیشتر از 20 سال

331403012928128مجموع

کل

215327226314233344تا 10 سال

829176836874از 11 تا 20 سال

38515213بیشتر از 20 سال

300426307412303431مجموع

726719734جمع

جدول - 72

شركت بیمه كار آفرین
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

225523542455تا 10 سال

164615471447از 11 تا 20 سال

111317بیشتر از 20 سال

391023910439109مجموع

لیسانس

7789729074102تا 10 سال

323932373237از 11 تا 20 سال

000001بیشتر از 20 سال

109128104127106140مجموع

فوق دیپلم

161415تا 10 سال

020202از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

181617مجموع

دیپلم و پایین تر

313314312تا 10 سال

113112112از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

426426424مجموع

کل

10316399162102174تا 10 سال

4910048984798از 11 تا 20 سال

111318بیشتر از 20 سال

153264148263150280مجموع

417411430جمع

جدول - 73

شركت بیمه سینا



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

120

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

145916532761تا 10 سال

11141115819از 11 تا 20 سال

242445بیشتر از 20 سال

277729723985مجموع

لیسانس

69103101113123127تا 10 سال

373038313539از 11 تا 20 سال

104384بیشتر از 20 سال

107133143147166170مجموع

فوق دیپلم

6191018919تا 10 سال

392848از 11 تا 20 سال

001011بیشتر از 20 سال

92813261428مجموع

دیپلم و پایین تر

17261431تا 10 سال

141212از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

211381533مجموع

کل

90188129190173238تا 10 سال

525752564868از 11 تا 20 سال

34771310بیشتر از 20 سال

145249188253234316مجموع

394441550جمع

جدول - 74

شركت بیمه ملت



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

121

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

443748تا 10 سال

222223از 11 تا 20 سال

010302بیشتر از 20 سال

67512613مجموع

لیسانس

233332تا 10 سال

303010از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

536342مجموع

فوق دیپلم

000000تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

000000مجموع

دیپلم و پایین تر

010102تا 10 سال

030202از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

040304مجموع

کل

68611712تا 10 سال

555435از 11 تا 20 سال

010302بیشتر از 20 سال

111411181019مجموع

252929جمع

جدول - 75

 شركت بیمه اتكایی امین



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

122

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

2851259تا 10 سال

000003از 11 تا 20 سال

111111بیشتر از 20 سال

39613613مجموع

لیسانس

101313201226تا 10 سال

121111از 11 تا 20 سال

020203بیشتر از 20 سال

111714231330مجموع

فوق دیپلم

121212تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

121212مجموع

دیپلم و پایین تر

222427تا 10 سال

010101از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

232528مجموع

کل

152521382044تا 10 سال

131215از 11 تا 20 سال

131314بیشتر از 20 سال

173123432253مجموع

486675جمع

جدول - 76

شركت بیمه امید



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

123

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

812916816تا 10 سال

000002از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

812916818مجموع

لیسانس

222322252122تا 10 سال

000020از 11 تا 20 سال

211100بیشتر از 20 سال

242423262322مجموع

فوق دیپلم

425343تا 10 سال

000002از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

425345مجموع

دیپلم و پایین تر

515416416تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

515416416مجموع

کل

395240603757تا 10 سال

000024از 11 تا 20 سال

211100بیشتر از 20 سال

415341613961مجموع

94102100جمع

جدول - 77

شركت بیمه حافظ



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

124

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

435754616477تا 10 سال

167159166از 11 تا 20 سال

9221025922بیشتر از 20 سال

6886799589105مجموع

لیسانس

761097312382128تا 10 سال

171818191519از 11 تا 20 سال

898888بیشتر از 20 سال

10113699150105155مجموع

فوق دیپلم

515612513تا 10 سال

101020از 11 تا 20 سال

010101بیشتر از 20 سال

616713714مجموع

دیپلم و پایین تر

220244242تا 10 سال

323536از 11 تا 20 سال

141414بیشتر از 20 سال

626653652مجموع

کل

126201135240153260تا 10 سال

372737333631از 11 تا 20 سال

183619381835بیشتر از 20 سال

181264191311207326مجموع

445502533جمع

جدول - 78

شركت بیمه دی



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

125

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

354051535469تا 10 سال

69811812از 11 تا 20 سال

161416141614بیشتر از 20 سال

576375787895مجموع

لیسانس

12488142110188127تا 10 سال

312731303332از 11 تا 20 سال

524652465245بیشتر از 20 سال

207161225186273204مجموع

فوق دیپلم

151517191719تا 10 سال

21021028از 11 تا 20 سال

282828بیشتر از 20 سال

193321372135مجموع

دیپلم و پایین تر

523625529تا 10 سال

622619618از 11 تا 20 سال

336337337بیشتر از 20 سال

148115811484مجموع

کل

179166216207264244تا 10 سال

456847704970از 11 تا 20 سال

731047310573104بیشتر از 20 سال

297338336382386418مجموع

635718804جمع

جدول - 79

شركت بیمه سامان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

126

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

7158181029تا 10 سال

110211از 11 تا 20 سال

041503بیشتر از 20 سال

8209251133مجموع

لیسانس

102413281947تا 10 سال

222232از 11 تا 20 سال

010100بیشتر از 20 سال

122715312249مجموع

فوق دیپلم

020405تا 10 سال

030300از 11 تا 20 سال

010101بیشتر از 20 سال

060806مجموع

دیپلم و پایین تر

013014016تا 10 سال

030303از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

016017019مجموع

کل

175421642997تا 10 سال

3921046از 11 تا 20 سال

061704بیشتر از 20 سال

2069248133107مجموع

89105140جمع

جدول - 80

شركت بیمه ایران معین



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

127

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

491034912355126تا 10 سال

767667از 11 تا 20 سال

020202بیشتر از 20 سال

561115613161135مجموع

لیسانس

141177146192155204تا 10 سال

181117121511از 11 تا 20 سال

111010بیشتر از 20 سال

160189164204171215مجموع

فوق دیپلم

122110211022تا 10 سال

010101از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

122210221023مجموع

دیپلم و پایین تر

871873870تا 10 سال

020101از 11 تا 20 سال

010000بیشتر از 20 سال

874874871مجموع

کل

210372213409228422تا 10 سال

252024202120از 11 تا 20 سال

141212بیشتر از 20 سال

236396238431250444مجموع

632669694جمع

جدول - 81

شركت بیمه نوین



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

128

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

428745885594تا 10 سال

241925204141از 11 تا 20 سال

3425714بیشتر از 20 سال

6911072113103149مجموع

لیسانس

117462122504139475تا 10 سال

4045394734102از 11 تا 20 سال

04141213بیشتر از 20 سال

157511162555185590مجموع

فوق دیپلم

325329327تا 10 سال

070716از 11 تا 20 سال

010102بیشتر از 20 سال

333337435مجموع

دیپلم و پایین تر

060313تا 10 سال

050505از 11 تا 20 سال

010102بیشتر از 20 سال

01209110مجموع

کل

162580170624198599تا 10 سال

6476647976154از 11 تا 20 سال

3103111931بیشتر از 20 سال

229666237714293784مجموع

8959511,077جمع

جدول - 82

شركت بیمه پاسارگاد



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

129

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

476748766088تا 10 سال

11101210918از 11 تا 20 سال

364865بیشتر از 20 سال

6183649475111مجموع

لیسانس

149180162200189219تا 10 سال

324332412546از 11 تا 20 سال

385655بیشتر از 20 سال

184231199247219270مجموع

فوق دیپلم

113210361332تا 10 سال

546134از 11 تا 20 سال

010201بیشتر از 20 سال

163716391637مجموع

دیپلم و پایین تر

434431533تا 10 سال

319319219از 11 تا 20 سال

040504بیشتر از 20 سال

757755756مجموع

کل

211313224343267372تا 10 سال

517653713987از 11 تا 20 سال

6199211115بیشتر از 20 سال

268408286435317474مجموع

676721791جمع

جدول - 83

شركت بیمه معلم



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

130

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

151517242425تا 10 سال

111432از 11 تا 20 سال

030517بیشتر از 20 سال

161918332834مجموع

لیسانس

601046613275137تا 10 سال

212121از 11 تا 20 سال

8141405بیشتر از 20 سال

701196913777143مجموع

فوق دیپلم

510310710تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

120000بیشتر از 20 سال

612310710مجموع

دیپلم و پایین تر

525328331تا 10 سال

141515از 11 تا 20 سال

202020بیشتر از 20 سال

829633636مجموع

کل

8515489194109203تا 10 سال

4641068از 11 تا 20 سال

111939312بیشتر از 20 سال

10017996213118223مجموع

279309341جمع

جدول - 84

شركت بیمه میهن



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

131

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

98810812تا 10 سال

000101از 11 تا 20 سال

010101بیشتر از 20 سال

99812814مجموع

لیسانس

363444تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

101212بیشتر از 20 سال

464656مجموع

فوق دیپلم

040404تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

040404مجموع

دیپلم و پایین تر

050506تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

050506مجموع

کل

122311231226تا 10 سال

000101از 11 تا 20 سال

111313بیشتر از 20 سال

132412271330مجموع

373943جمع

جدول - 85

شركت بیمه اتكایی 
ایرانیان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

132

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

1367238531128تا 10 سال

000011از 11 تا 20 سال

010102بیشتر از 20 سال

1368238632131مجموع

لیسانس

7432285371158573تا 10 سال

141418از 11 تا 20 سال

010101بیشتر از 20 سال

7532786376159582مجموع

فوق دیپلم

659658970تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

659658970مجموع

دیپلم و پایین تر

510051097148تا 10 سال

000100از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

510051107148مجموع

کل

98548119623205919تا 10 سال

141529از 11 تا 20 سال

020203بیشتر از 20 سال

99554120630207931مجموع

6537501,138جمع

جدول - 86

شركت بیمه كوثر



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

133

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

444745474743تا 10 سال

331224از 11 تا 20 سال

050617بیشتر از 20 سال

475546555054مجموع

لیسانس

108124108129109133تا 10 سال

684446از 11 تا 20 سال

030303بیشتر از 20 سال

114135112136113142مجموع

فوق دیپلم

622418420تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

622418420مجموع

دیپلم و پایین تر

975873870تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

010101بیشتر از 20 سال

976874871مجموع

کل

167268165267168266تا 10 سال

91156610از 11 تا 20 سال

09010111بیشتر از 20 سال

176288170283175287مجموع

464453462جمع

جدول - 87

شركت بیمه ما



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

134

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

574848تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

001010بیشتر از 20 سال

575858مجموع

لیسانس

363755تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

363755مجموع

فوق دیپلم

010101تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

010101مجموع

دیپلم و پایین تر

040404تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

040404مجموع

کل

818720918تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

001010بیشتر از 20 سال

8188201018مجموع

262828جمع

جدول - 88

مؤسسه بیمه متقابل 
كیش



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

135

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

334636614079تا 10 سال

011204از 11 تا 20 سال

312101بیشتر از 20 سال

364839644084مجموع

لیسانس

113130115109125117تا 10 سال

344546از 11 تا 20 سال

2100603بیشتر از 20 سال

118144119120129126مجموع

فوق دیپلم

93211261026تا 10 سال

010103از 11 تا 20 سال

010000بیشتر از 20 سال

93411271029مجموع

دیپلم و پایین تر

168015711484تا 10 سال

000002از 11 تا 20 سال

010100بیشتر از 20 سال

168115721486مجموع

کل

171288177267189306تا 10 سال

3658415از 11 تا 20 سال

5132804بیشتر از 20 سال

179307184283193325مجموع

486467518جمع

جدول - 89

شركت بیمه آرمان



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

136

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

71099814تا 10 سال

000001از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

71099815مجموع

لیسانس

171319162220تا 10 سال

102010از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

181321162320مجموع

فوق دیپلم

232424تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

232424مجموع

دیپلم و پایین تر

211212212تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

211212212مجموع

کل

283732413450تا 10 سال

102011از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

293734413551مجموع

667586جمع

جدول - 90

شركت بیمه آسماری



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

137

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

325657تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

325657مجموع

لیسانس

325375تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

010000بیشتر از 20 سال

335375مجموع

فوق دیپلم

000000تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

000000مجموع

دیپلم و پایین تر

010101تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

010101مجموع

کل

6510101213تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

010000بیشتر از 20 سال

6610101213مجموع

122025جمع

جدول - 91

مؤسسه بیمه كلوپ 
بین المللی بیمه متقابل 

اطمینان متحد قشم



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

138

 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

402443325331تا 10 سال

142528از 11 تا 20 سال

000101بیشتر از 20 سال

412845385540مجموع

لیسانس

546861726674تا 10 سال

010102از 11 تا 20 سال

100001بیشتر از 20 سال

556961736677مجموع

فوق دیپلم

011114117تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

011114117مجموع

دیپلم و پایین تر

347447341تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

347447341مجموع

کل

97150109165123163تا 10 سال

1526210از 11 تا 20 سال

100102بیشتر از 20 سال

99155111172125175مجموع

254283300جمع

جدول - 92

شركت بیمه تعاون
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

253941595582تا 10 سال

120337از 11 تا 20 سال

080908بیشتر از 20 سال

264941715897مجموع

لیسانس

41935910776146تا 10 سال

050545از 11 تا 20 سال

040103بیشتر از 20 سال

411025911380154مجموع

فوق دیپلم

216315516تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

216315516مجموع

دیپلم و پایین تر

48313320تا 10 سال

000001از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

48313321مجموع

کل

72156106194139264تا 10 سال

1708713از 11 تا 20 سال

012010011بیشتر از 20 سال

73175106212146288مجموع

248318434جمع

جدول - 93

شركت بیمه سرمد 
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

162823463856تا 10 سال

0729313از 11 تا 20 سال

020204بیشتر از 20 سال

163725574173مجموع

لیسانس

233139566284تا 10 سال

162526از 11 تا 20 سال

010101بیشتر از 20 سال

243841626491مجموع

فوق دیپلم

454759تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

454759مجموع

دیپلم و پایین تر

114224528تا 10 سال

000101از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

114225529مجموع

کل

447868133110177تا 10 سال

113415520از 11 تا 20 سال

030305بیشتر از 20 سال

459472151115202مجموع

139223317جمع

*شركت بیمه تجارت نو فعالیت خود را از سال 1395 آغاز كرده است.

جدول - 94

شركت بیمه تجارت نو*
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

414615714تا 10 سال

101011از 11 تا 20 سال

020201بیشتر از 20 سال

516717816مجموع

لیسانس

57711717تا 10 سال

202011از 11 تا 20 سال

000111بیشتر از 20 سال

77912919مجموع

فوق دیپلم

010002تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

010002مجموع

دیپلم و پایین تر

050408تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

050408مجموع

کل

92713301441تا 10 سال

303022از 11 تا 20 سال

020312بیشتر از 20 سال

122916331745مجموع

414962جمع

*شركت بیمه زندگی خاور میانه فعالیت خود را از سال 1395 آغاز كرده است.

جدول - 95

شركت بیمه
زندگی خاور میانه *
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

162221352543تا 10 سال

131214از 11 تا 20 سال

131826بیشتر از 20 سال

182823452853مجموع

لیسانس

233046626380تا 10 سال

001313از 11 تا 20 سال

211211بیشتر از 20 سال

253148676584مجموع

فوق دیپلم

2347514تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

2347514مجموع

دیپلم و پایین تر

03114128تا 10 سال

000000از 11 تا 20 سال

000000بیشتر از 20 سال

03114128مجموع

کل

41587211894165تا 10 سال

132527از 11 تا 20 سال

3421037بیشتر از 20 سال

45657613399179مجموع

110209278جمع

شركت بیمه حكمت صبا فعالیت خود را از سال 1395 آغاز كرده است

جدول - 96

شركت بیمه حكمت صبا *
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس و باالتر

35730252325تا 10 سال

416166627063از 11 تا 20 سال

128016831890بیشتر از 20 سال

88148112170111178مجموع

لیسانس

1214512410تا 10 سال

292930333034از 11 تا 20 سال

162511221021بیشتر از 20 سال

576846674465مجموع

فوق دیپلم

050403تا 10 سال

281718از 11 تا 20 سال

121212بیشتر از 20 سال

315213213مجموع

دیپلم و پایین تر

242240240تا 10 سال

216215214از 11 تا 20 سال

191818بیشتر از 20 سال

567563562مجموع

کل

496837812978تا 10 سال

7411499117103119از 11 تا 20 سال

301162911530121بیشتر از 20 سال

153298165313162318مجموع

451478480جمع

جدول - 97

بیمه مركزی جمهوری 
اسالمی ایران
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 سنوات خدمت مدرک تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

فوق لیسانس 
و باالتر

8581,3139681,5711,1081,815تا 10 سال

521758551770573815از 11 تا 20 سال

195917196942201963بیشتر از 20 سال

1,5742,9881,7153,2831,8823,593مجموع

لیسانس

1,9433,2432,1643,5982,5084,107تا 10 سال

1,3411,7681,3241,7601,2951,823از 11 تا 20 سال

4501,4474141,3844051,375بیشتر از 20 سال

3,7346,4583,9026,7424,2087,305مجموع

فوق دیپلم

153474165497184533تا 10 سال

270547265536263537از 11 تا 20 سال

492104819242177بیشتر از 20 سال

4721,2314781,2254891,247مجموع

دیپلم و پایین تر

1341,0131231,0431431,182تا 10 سال

3031,4272951,4142931,403از 11 تا 20 سال

766297156366521بیشتر از 20 سال

5133,0694893,0205023,106مجموع

کل

3,0886,0433,4206,7093,9437,637تا 10 سال

2,4354,5002,4354,4802,4244,578از 11 تا 20 سال

7703,2037293,0817143,036بیشتر از 20 سال

6,29313,7466,58414,2707,08115,251مجموع

20,03920,85422,332جمع

* كلیه شركت های بیمه با احتساب بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران

جدول - 98

صنعت بیمه كشور
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 مدرك تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

851757917285181رسمی

161035292626پیمانی

521135111251111قراردادی

000000ساعتی

153298165313162318مجموع

451478480جمع

 مدرك تحصیلی
139613971398

مردزنمردزنمردزن

1691,4251691,3891651,364رسمی

000001پیمانی

9661,7529641,7519651,748قراردادی

49410410ساعتی

1,1393,1861,1373,1501,1343,123مجموع

4,3254,2874,257جمع

جدول - 99

بیمه مركزی جمهوری 
اسالمی ایران

جدول - 100

 شركت بیمه ایران

تعداد کارکنان صنعت بیمه کشور بر حسب نوع استخدام طی سه سال اخیربخش دوم
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نمودار - 23

 توزیع كاركنان صنعت بیمه 
کشور بر حسب مدرك 

تحصیلی 
  فوق لیسانس و باالتر

%24.5

  لیسانس

% 51.6

  فوق دیپلم

%7.8

%16.2
  دیپلم و پایین تر

ص

نمودار - 24

توزیع كاركنان صنعت بیمه 
کشور بر حسب سنوات خدمت 

  از 11 تا 20 سال

%31

  تا 10 سال

%52

  بیشتر از 20 سال

%17
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نمودار - 25

توزیع كاركنان صنعت بیمه 
کشور بر حسب جنسیت 

  زن

%32

  مرد

% 68

نمودار - 26

توزیع كاركنان صنعت بیمه 
کشور بر حسب شركت 

  بیمه ایران

  بیمه مركزی ج.ا.ایران

  بخش غیردولتی

%19.1

%2.1

%78.8
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آمار شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه و 
نظارت بر صالحیت های حرفه ای بیمه

در سال اخیر

پیوست 1
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این مجموعه که بر اساس آمار و ارقام اعالمی ادارات کل »نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای« و »نظارت بر شرکت های 

بیمه و هماهنگی امور استان ها«ی بیمه مرکزی ج.ا. ایران تهیه شده است، سعی دارد آمارهای شبکه فروش و 

خدمت رسانی بیمه و فعالیت های نظارتی در خصوص صالحیت های حرفه ای بیمه را مورد بررسی قرار دهد.

در این بخش، بر اساس آمار موجود از ساختار بازار بیمه تا پایان سال 1398 به بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه از 

حیث شبکه فروش بیمه پرداخته می شود:

گزارش کلی آمار تعداد شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه طی سال 1398: {
z .)تعداد کل شعب شرکت های بیمه به 1317 شعبه در سراسر کشور رسید )4/2 درصد رشد نسبت به سال قبل

z  مجموع تعداد نمایندگان فعال شرکت های بیمه )اعم از جنرال و عمر( به 77/2 هزار نمایندگی در سراسر

کشور رسید )10/6 درصد رشد(.

z  39/3 نمایندگان بیمه عمر فعال شرکت های بیمه با 13/6 درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته، معادل

هزار نمایندگی است.

مقدمه

بخش اول:نـام كـشورها

بررسی آمار تعداد شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه

پیوست »2«نـام كـشورها
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z .تعداد کارگزاران بیمه فعال با 16 درصد رشد نسبت به سال قبل به 965 کارگزار در کل کشور افزایش یافت

z .تعداد کل ارزیابان خسارت بیمه فعال با 52/3 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 652 ارزیاب رسید

z .تعداد دفاتر ارتباطی  در سطح 6 دفتر باقی ماند

درصد رشدسال 1398سال 1397 تعداد

3/1%3233کل شرکت های بیمه

4/2%1,2641,317شعب شرکت های بیمه

10/5%69,88977,208مجموع نمایندگان بیمه فعال )جنرال و عمر(

7/5%35,30537,950نمایندگان بیمه جنرال فعال

13/5%34,58439,258نمایندگان بیمه عمر فعال

16%832965کارگزاران بیمه فعال

52/3%428652ارزیابان خسارت بیمه ای )فعال(

-66آمار تعداد دفاتر ارتباطی بیمه *

* منظور تعداد دفاتر ارتباطی شرکت ها یا کارگزاران بیمه خارجی فعال در کشور است.

 

بررسی توزیع تعداد شعب در شرکت های بیمه طی سال 1398 حاکی از آن است که تمرکز شعب تنها در 10 شرکت 

بیمه ایران، آسیا، پاسارگاد، دانا، پارسیان، نوین، معلم، سینا، کارآفرین و البرز )با سهم بین 4/3 الی 15/9 درصد و 

در مجموع 64/2 درصد سهم از شعب کل کشور( باالتر بوده، به نحوی که تعداد شعب هر یک از آن ها از میانگین 

49 شعبه برای هر شرکت باالتر است.

در سال 1398 تمرکز شعب صرفًا در 10 استان تهران، مازندران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، گیالن، 

خوزستان، آذربایجان غربی، فارس و هرمزگان )با سهم بین 3/3 الی 15/6 درصد و در مجموع 55/2 درصد سهم 

از کل شعب( باالتر است، طوری که تعداد شعب هر یک از آن ها از میانگین 42 شعبه برای هر استان باالتر است.

جدول - 101

 آمار کلی شبکه فروش 
و خدمت رسانی بیمه

بررسی و تحلیل 
آمار تعداد شعب
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سهم از کل )%(تعداد در سال 1398شرکت بیمه

20915.9ایران

1037.8آسیا

564.3البرز

806.1دانا

705.3پارسیان

423.2رازی

574.3کارآفرین

614.6سینا

100.8ملت

80.6امید

100.8حافظ

493.7دی

332.5سامان

131.0ایران معین

624.7نوین

856.5پاسارگاد

624.7معلم

403.0میهن

362.7کوثر

463.5ما

372.8آرمان

161.2آسماری

332.5تعاون

413.1سرمد

322.4تجارت نو

251.9حکمت صبا

10.1خاورمیانه

1317100جمع کل

جدول - 102

 آمار تعداد شعب
در شرکت های بیمه
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سهم از کل )%(تعداد در سال 1398استان

644.9آذربایجان شرقی

483.6آذربایجان غربی

251.9اردبیل

695.2اصفهان

312.4البرز

191.4ایالم

342.6بوشهر

20515.6تهران

181.4چهارمحال و بختیاری

211.6خراسان جنوبی

654.9خراسان رضوی

231.7خراسان شمالی

554.2خوزستان

241.8زنجان

382.9سمنان

342.6سیستان و بلوچستان

483.6فارس

231.7قزوین

201.5قم

272.1کردستان

382.9کرمان

292.2کرمانشاه

161.2کهگیلویه و بویر احمد

342.6گلستان

574.3گیالن

322.4لرستان

745.6مازندران

372.8مرکزی

433.3هرمزگان

332.5همدان

312.4یزد

1317100جمع کل

جدول - 103

آمار تعداد شعب در 
استان ها
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 بررسی توزیع تعداد نمایندگان بیمه فعال طی سال 1398 حاکی از آن است که تمرکز آن ها تنها در 9 استان: تهران، 

خراسان رضوی، البرز، مازندران، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، گیالن و خوزستان )با سهم بین 3/6 الی 18/9 

درصد و در مجموع 64/1 درصد سهم از کل(، بیشتر بوده و از متوسط 2491 نماینده برای هر استان باالتر است. در 

مقابل، تعداد مذکور در 22 استان دیگر، 35/8 درصد سهم باقی مانده را به خود اختصاص داده اند.

از کل تعداد نمایندگان بیمه فعال، 49/2 درصد را نمایندگان جنرال تشکیل می دهد و 50/8 درصد دیگر نمایندگان 

بیمه عمر هستند.

در سال 1398، 24 شرکت بیمه دارای نمایندگان بیمه عمر هستند.

طی سال مورد بررسی، تعداد نمایندگان بیمه عمر فعال در شرکت بیمه پاسارگاد )با 28/1 هزار نماینده عمر( به تنهایی 

71/7 درصد سهم از کل این تعداد در بازار بیمه است.

بررسی و تحلیل 
آمار تعداد 
 نمایندگان
بیمه فعال
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سهم از کل )%(تعداد نمایندگان بیمه فعال جنرال و عمر )حقیقی و حقوقی(استان

3,9565.1آذربایجان شرقی

2,4003.1آذربایجان غربی

1,2271.6اردبیل

4,4535.8اصفهان

5680.7ایالم

1,0431.4بوشهر

14,61218.9تهران

5,3256.9البرز

7671.0چهارمحال و بختیاری

6710.9خراسان جنوبی

6,3648.2خراسان رضوی

9001.2خراسان شمالی

2,8063.6خوزستان

1,2711.6زنجان

1,0981.4سمنان

6750.9سیستان و بلوچستان

3,9295.1فارس

1,4231.8قزوین

9121.2قم

1,2051.6کردستان

1,6842.2کرمان

1,4881.9کرمانشاه

5130.7کهگیلویه و بویر احمد

2,0172.6گلستان

3,4534.5گیالن

1,5892.1لرستان

4,6536.0مازندران

1,7982.3مرکزی

1,0341.3هرمزگان

2,0652.7همدان

1,3091.7یزد

77,208100جمع کل

جدول - 104

 آمار تعداد نمایندگان 
بیمه فعال در استان ها 

تا پایان سال 1398
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جمع نمایندگان بیمه فعالنمایندگان بیمه عمر  فعالنمایندگان بیمه جنرال فعالشرکت بیمه

9,5612,67512,236ایران

3,3301,2514,581آسیا

2,052832,135البرز

2,4572902,747دانا

1,9203032,223پارسیان

6540654توسعه

1,1845501,734رازی

1,7522652,017کارآفرین

8541831,037سینا

1,1571,0072,164ملت

1553158امید

79079حافظ

72554779دی

1,2841271,411سامان

1240124ایران معین

1,3947472,141نوین

2,79828,14330,941پاسارگاد

1,5155922,107معلم

45838496میهن

1,0253531,378کوثر

1,1399652,104ما

30251353آرمان

1100110آسماری

43954493تعاون

7585941,352سرمد

499316815تجارت نو

21446260حکمت صبا

11568579خاورمیانه

37,95039,25877,208جمع کل

جدول - 105

 آمار تعداد نمایندگان 
بیمه فعال در شرکت ها 

تا پایان سال 1398
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تعداد کل کارگزاران بیمه در سال 1398 معادل 965 کارگزاری فعال است که در سراسر کشور پراکنده شده است و در 

مقایسه با سال گذشته 16 درصد رشد نشان می دهد. از تعداد کل کارگزاران بیمه فعال حدود 81 درصد آن ها دارای 

شخصیت حقیقی و 19 درصد دیگر شخصیت حقوقی هستند.

بررسی توزیع کل کارگزاران بیمه در استان های کشور طی سال 1398 حاکی از آن است که تنها در 8 استان کشور 

)تهران، خراسان رضوی، اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، فارس و البرز با سهم بین 4/1 الی 39/8 درصد 

و در مجموع با 80/4 درصد سهم از کل( تمرکز آن ها بیشتر بوده، به نحوی که تعداد کارگزاران بیمه آن ها از میانگین 

31 کارگزاری برای هر استان باالتر است. در مقابل، تعداد کارگزار در 23 استان دیگر 19/6 درصد سهم باقی مانده را 

به خود اختصاص داده است.

بررسی و تحلیل 
آمار تعداد 

کارگزاران بیمه 
فعال
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استان
تعداد كارگزارن بیمه 

)حقیقی(
تعداد كارگزاران بیمه

)حقوقی(
جمع كارگزاران بیمه

سهم از كل %فعال

383414.2آذربایجان شرقی

75121.2آذربایجان غربی

0110.1اردبیل

550555.7اصفهان

3030.3ایالم

1010.1بوشهر

27311138439.8تهران

337404.1البرز

3030.3چهار محال و بختیاری

7180.8خراسان جنوبی

1132213514.0خراسان رضوی

141151.6خراسان شمالی

91101.0خوزستان

6170.7زنجان

4370.7سمنان

1010.1سیستان و بلوچستان

362383.9فارس

73101.0قزوین

6280.8قم

4040.4كردستان

103131.3كرمان

150151.6كرمانشاه

1010.1كهگیلویه و بویر احمد

141151.6گلستان

183212.2گیالن

2020.2لرستان

374414.2مازندران

5160.6مركزی

5160.6هرمزگان

181192.0همدان

385434.5یزد

783182965100جمع كل

جدول - 106

 آمار تعداد کارگزاران 
بیمه فعال در استان ها 

تا پایان سال 1398
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آمار ارزیابان خسارت بیمه طی چند سال اخیر بیانگر موارد ذیل است:

از کل پروانه صادر شده تا پایان سال 1398، 652 ارزیاب خسارت )حقیقی و حقوقی( در بازار بیمه، فعال محسوب 

می شوند و مابقی آن ها پروانه هایشان لغو یا تعلیق شده است. تعداد ارزیابان بیمه فعال در مقایسه با سال گذشته 

52/3 درصد افزایش داشته است. از تعداد کل ارزیابان خسارت بیمه فعال، حدود 94/3 درصد حقیقی و 5/7 

درصد دیگر حقوقی هستند.

652 ارزیاب خسارت بیمه فعال تا پایان سال 1398 در 31 استان کشور )به شرح جدول شماره 7( پراکنده شده است 

به نحوی که تمرکز آن تنها در استان تهران 45/2 درصد از کل ارزیابان خسارت فعال را تشکیل می دهد.

بررسی و تحلیل 
آمار تعداد 

ارزیابان خسارت 
بیمه
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جمع ارزیابان فعال خسارتارزیابان فعال خسارت حقوقیارزیابان فعال خسارت حقیقیاستان

33134آذربایجان شرقی

15015آذربایجان غربی

303اردبیل

65267اصفهان

202ایالم

909بوشهر

27421295تهران

13114البرز

202چهارمحال و بختیاری

505خراسان جنوبی

31435خراسان رضوی

202خراسان شمالی

707خوزستان

707زنجان

606سمنان

101سیستان و بلوچستان

12113فارس

11011قزوین

12012قم

303کردستان

12113کرمان

11011کرمانشاه

101کهگیلویه و بویر احمد

21122گلستان

9110گیالن

505لرستان

18119مازندران

325مرکزی

303هرمزگان

617همدان

13013یزد

61537652جمع کل

جدول - 107

 آمار تعداد
ارزیابان خسارت بیمه 

فعال در استان ها
تا پایان سال 1398
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آمار تعداد دفاتر ارتباطی شرکت ها یا کارگزاران بیمه خارجی در کشور نشان می دهد که همچون سال گذشته این 

تعداد 6 دفتر بوده است که همگی در استان تهران واقع شده اند.

دفاتر ارتباطی بیمه
ردیف

تعداد
جمعاستان

حقوقیحقیقی

6تهران106

بخشی از فعالیت های نظارتی بیمه مرکزی ج.ا.ایران نظارت بر شبکه فروش و خدمت رسانی صنعت بیمه است؛ بر 

این اساس، اهم اقدامات و فعالیت های نظارتی در این بخش به شرح ذیل ارائه می گردد.

 الف- اقدامات کلی: {
1- اعمال کنترل های الزم از طریق سیستم سنهاب که منجر به شناسایی و اصالح کلیه تخلفات مشهود و عملکردی 

نمایندگان بیمه گردیده است.

2- اعمال بازدیدهای نظارتی از شرکت های بیمه و دفاتر خدمات بیمه ای نظیر نمایندگان بیمه در سراسر کشور.

خصوص  در  مورد  حسب  بیمه  عالی  شورای  مصوب  آئین نامه های  و  مقررات  اجرایی  ضمانت های  اعمال   -3

نمایندگان بیمه )در قالب کسر کارمزد سهم اتکایی و عدم اختصاص کد یکتای صدور به نمایندگان دارای مغایرت 

در شاخص های نظارتی، در قالب تذکر، تعلیق و یا لغو پروانه(.

4- برگزاری مستمر جلسات هیأت رسیدگی به اختالفات نماینده و شرکت بیمه )موضوع ماده 20 آیین نامه شماره 

75( و اتخاذ تصمیم و ابالغ آرای هیأت رسیدگی به اختالفات نماینده و شرکت های بیمه به طرفین اختالف.

5- رسیدگی مستمر به شکایات اخذ شده در خصوص عملکرد شبکه خدمات بیمه ای.

6- برگزاری مستمر جلسات کمیته انضباطی شبکه خدمات بیمه ای و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد شبکه 

خدمات بیمه ای و اقدامات مربوط به هر یک.

7- اعمال کنترل های الزم از طریق سیستم سنهاب در پذیرش و اعطای مجوز نمایندگان بیمه.

8- پاسخگویی به مکاتبات دریافتی از سازمان بازرسی کل کشور و دفتر مرکزی حراست و سایر واحدهای نظارتی 

در خصوص شبکه خدمات بیمه ای.

9- بررسی مدارک و اقدامات الزم ثبتی در خصوص شرکت های نمایندگی بیمه.

بررسی آمار 
تعداد دفاتر 
ارتباطی بیمه

جدول - 108

 آمار تعداد دفاتر 
ارتباطی بیمه تا پایان 

سال 1398

بخش دوم:نـام كـشورها

بررسی آمار و فعالیت های نظارتی در خصوص 
صالحیت های حرفه ای بیمه
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ب- نظارت بر صالحیت نمایندگان بیمه: {
بر اساس جداول آماری تعلیق و لغو پروانه فعالیت نمایندگان بیمه به تفکیک کلیه شرکت های بیمه:

- در مجموع تا پایان سال 1398، تعداد 455 نمایندگی بیمه تعلیق شده است که نسبت به سال قبل 3/8 درصد 

کاهش داشت.

- تا پایان سال 1398، مجوز 34.038 نمایندگی بیمه لغو گردیده )با رشد 11/6 درصد نسبت به سال قبل( به نحوی 

که پروانه 3,537 نماینده )اعم از حقیقی و حقوقی( در سال 1398 لغو شده است.

تا پایان سال 1398 *تا پایان سال 1397تا پایان سال 1396شرکت بیمه

544716ایران

785آسیا

4480البرز

120دانا

632پارسیان

636161توسعه

122رازی

18885کارآفرین

172220سینا

2023227ملت

005امید

843حافظ

1-408دی

9472134سامان

578ایران معین

10-0نوین

000پاسارگاد

1475324معلم

6424میهن

210کوثر

631017ما

000متقابل کیش

115257آرمان

000آسماری

000متقابل اطمینان متحد قشم

1293تعاون

435439سرمد

000تجارت نو

074حکمت صبا

000خاورمیانه
1,014473455جمع کل

*در سال های 98-1396 با توجه به سیاست های انقباضی جذب نماینده و لزوم ساماندهی نمایندگان موجود، تعداد نمایندگان لغوی در این سال کاهش 
یافته است.

جدول - 109

آمار تجمعی نمایندگان 
بیمه )حقیقی و حقوقی( 

تعلیقی
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تا پایان سال 1398 تا پایان سال 1397تا پایان سال 1396شرکت بیمه

1,9212,2662,842ایران

1,2511,3891,585آسیا

1,1901,3541,520البرز

1,2631,4361,584دانا

2,4762,7172,818پارسیان

1,2011,2241,238توسعه

1,5551,7011,844رازی

1,3241,7431,886کارآفرین

448522589سینا

621884970ملت

667997امید

165193219حافظ

1,2281,3451,414دی

2,8603,0113,093سامان

607594ایران معین

1,9372,0522,185نوین

2,3483,0813,702پاسارگاد

1,3161,6661,938معلم

632657732میهن

391486589کوثر

8228881,009ما

---متقابل کیش

506657741آرمان

8493101آسماری

---متقابل اطمینان متحد قشم

119214266تعاون

408521642سرمد

94186254تجارت نو

1841-حکمت صبا

24345خاورمیانه

26,28830,50134,038جمع کل

جدول - 110

آمار تجمعی نمایندگان 
بیمه )حقیقی و حقوقی( 

لغوی



 گزارش بررسی وضعیت بیمه اجباری 
شخص ثالث

پیوست 2
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در اجرای اصل )123( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانون »بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص 

ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که با عنوان الیحه »بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل 

نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث« به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، در جلسه علنی روز 

دوشنبه مورخ 1395/2/20 مشتمل بر 66 ماده و 55 تبصره تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان در تاریخ 

1395/2/29 و از تاریخ 1395/3/29 الزم االجرا شده است.

ضوابط و آیین نامه های اجرایی قانون جدید بیمه شخص ثالث {
در برخی از مواد قانون »بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه« 

تدوین و تصویب ضوابط و آیین نامه های اجرایی متعددی پیش بینی شده است، اغلب این آیین نامه ها، ضوابط، 

و  ضوابط  اهم  رسیده اند.  بیمه  عالی  شورای  یا  وزیران  محترم  هیئت  تصویب  به  موارد  سایر  و  دستورالعمل 

آیین نامه های اجرایی که به تصویب رسیده اند، عبارتند از:

z »آیین نامه اجرایی ماده )3( قانون، موضوع »بیمه حوادث راننده مسبب حادثه 

z  آیین نامه اجرایی ماده )5( قانون و دستورالعمل آن، موضوع »شرایط و نحوه صدور مجوز فعالیت برای 

شرکت های بیمه به منظور فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث«

z »آیین نامه اجرایی تبصره ماده )6( قانون، موضوع »نحوه انتقال تخفیفات نداشتن حوادث منجر به خسارت 

z  ضوابط کلی تبصره )1( ماده )8( قانون، موضوع »ضوابط کلی تعیین حق بیمه پوشش بیمه خسارت های 

مالی مازاد بر حداقل تعیین شده در قانون«

z  آئین نامه اجرائی ماده )12( قانون، موضوع »تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و 

کاربری آن ها«

z  ،آیین نامه ماده )18( قانون و اصالحیه آن، موضوع »تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف 

افزایش یا تقسیط آن«

z »اساسنامه ماده )28( قانون، موضوع »اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی 

پیوست »2«نـام كـشورها

-1

قانون جدید 
بیمه شخص 

ثالث:
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z  آیین نامه اجرایی ماده )30( قانون، موضوع »حق مراجعه مستقیم زیان دیده به شرکت بیمه و یا صندوق 

تأمین خسارت های بدنی«

z »تعرفه موضوع ماده )39( قانون، موضوع »هزینه ارزیابی خسارت 

z »آیین نامه اجرائی ماده )42( قانون، موضوع »نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث 

z  آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه، موضوع ماده )57( قانون بیمه اجباری خسارات 

وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و تبصره )4( آن

z موارد خارج از تعهد بیمه گر موضوع تبصره )2( ماده )21( قانون 

z  آیین نامه نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند )ت( ماده )57( قانون بیمه اجباری 

خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

z  دستورالعمل نحوه تعیین خسارت و اصالحیه آن، موضوع تبصره های »3« و »4« ماده )8( قانون بیمه 

اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

z  الزام شرکت های بیمه به درج حداقل اقالم اطالعاتی الزم در فرم پیشنهاد و بیمه نامه شخص ثالث و حوادث 

راننده

z حذف نسخه کاغذی بیمه نامه های شخص ثالث 

پوشش بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه ریلی شهری و بین شهری {
با توجه به اینکه به موجب بند )ث( ماده )1( قانون، عالوه بر وسایل نقلیه موتوری زمینی و یدک و کفی )تریلر( 

متصل به آنها، وسایل ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آنها نیز جزء وسایل نقلیه موضوع 

قانون مذکور تعیین شده اند، بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین تعرفه حق بیمه پایه انواع وسایل نقلیه ریلی شهری و 

بین شهری را در دستور کار دارد.

و  ثالث  بیمه شخص  ثالث، »آیین نامه تعیین سقف حق بیمه  بیمه شخص  قانون جدید   )18( ماده  اجرای  در 

نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن« توسط بیمه مرکزی ج. ا. ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، 

در جلسه مورخ 1396/07/26 هیئت محترم وزیران به تصویب رسید و توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران برای اجرا 

به کلیه شرکت های بیمه ابالغ گردید. طبق این آیین نامه سقف نرخ های حق بیمه شخص ثالث از حاصل جمع 

اقالم هزینه ای منهای درآمد سرمایه گذاری به عالوه حاشیه سود این بیمه نامه تعیین می شود. بر این اساس، اقالم 

هزینه ای، شامل هزینه های خسارت، اداری و عمومی، کارمزد فروش و صدور و هزینه های قانونی )مالیات و عوارض 

دولتی که از محل این بیمه نامه به حساب خزانه واریز می شود( است و حداکثر سودی که می تواند در تعیین 

حق بیمه منظور شود، 10 درصد حق بیمه صادره است. همچنین موضوع تعیین نرخ پایه این بیمه نامه موکول به 

پیشنهاد بیمه مرکزی ج.ا.ایران، تأیید در شورای عالی بیمه و ابالغ آن به شرکت های بیمه است. عالوه بر آن در 

آیین نامه مذکور موضوعاتی نظیر مصادیق افزایش و تخفیف حق بیمه پایه و درصد آن و نیز درصد تخفیف عدم 

خسارت برای آن دسته از دارندگانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند، 

تعیین تکلیف شده است.

-2

 تعرفه حق بیمه 
شخص ثالث
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همچنین بیمه مرکزی ج. ا. ایران در اجرای تبصره )1( ماده )18( قانون »بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص 

ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه« بررسی موضوع امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های 

راننده را در دستور کار دارد. بدین منظور ضمن انجام مطالعات الزم و ایجاد و تمهید زیرساخت های موردنیاز برای 

اجرایی شدن این موضوع، اصالح آیین نامه »تعیین سقف حق بیمه بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش 

و تقسیط آن« برای تصویب در هیأت محترم وزیران را در دستور کار قرار دارد. هم زمان بیمه مرکزی ج.ا.ایران با 

همکاری نیروی انتظامی ج.ا.ایران، مراحل نهایی تنظیم پیش نویس آیین نامه اجرایی موضوع تبصره )5( ماده 

مذکور را با هدف تدوین الزامات مربوط به اعطای تخفیف به رانندگان دارای گواهی نامه رانندگی ایمن و کم خطر 

را طی می نماید.

در جدول ذیل، روند تغییرات و نرخ رشد مبلغ ریالی دیه و افزایش حق بیمه رشته شخص ثالث طی 12 سال اخیر 

آورده شده است:

 سال
مبلغ دیه در ماه های عادی 

)میلیون ریال(
مبلغ دیه در ماه های حرام 

)میلیون ریال(
درصد رشد مبلغ دیه نسبت

 به سال قبل
درصد رشد مبلغ حق بیمه

 نسبت به سال قبل

138840053300

138945060012/512/5

13906759005050

13919451,2604025

13921,1401,5202116

13931,5002,00031/624

13941,6502,200101

13951,9002,53315/215/2

13962,1002,80010/510

13972,3103,080109/5

13982,7003,60016/915

13993,3004,40022/23

در خصوص جدول قبل، موارد زیر قابل ذکر است:

z .در سال 1388 با توجه به عدم تغییر مبلغ دیه، حق بیمه شخص ثالث نیز تغییری نداشته است 

z  در سال 1390 با توجه به اینکه مبلغ دیه جدید در ماه های حرام از تاریخ 1390/08/01 از 600 میلیون ریال 

به 900 میلیون ریال افزایش یافت، شرکت های بیمه متعهد گردیدند سقف تعهدات بدنی بیمه نامه های 

شخص ثالث معتبر خود را برای مدت 5 ماه پایانی سال 1390 بدون دریافت حق بیمه اضافی به 900 میلیون 

ریال افزایش دهند.

جدول - 111

مقایسه رشد مبالغ دیه
و حق بیمه در رشته

شخص ثالث 
 طی سال های 1388

لغایت 1399
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z  ،افزایش 40 درصدی مبلغ دیه با وجود   در سال 1391 بر اساس صورتجلسه مشترک شرکت های بیمه، 

حق بیمه شخص ثالث به میزان 25 درصد نسبت به سال 1390 افزایش یافته است.

z  در سال 1392 عالوه بر تخفیف اعمال شده در سال 1391، با توجه به بند 84 قانون بودجه سال 1392 کل 

کشور، مبلغ حق بیمه با اعمال 5 درصد تخفیف محاسبه شده است.

z  در سال 1393 با وجود افزایش 31/6 درصدی مبلغ دیه، درصد افزایش مبلغ حق بیمه رشته شخص ثالث 

حداکثر 24 درصد نسبت به سال 1392 بوده است.

z  در سال های 1394 الی 1398، رشد مبلغ دیه به ترتیب 10، 15/2، 10/5، 10 و 16/9 درصد بوده است، درحالی که 

افزایش حق بیمه در سال 94 بسیار ناچیز )حدود 1 درصد( ولی در سال های 95 الی 98 تقریبًا به موازات رشد 

مبلغ دیه افزایش یافته است.

z  در سال 1398 علیرغم رشد 22/2 درصدی مبلغ دیه، حق بیمه شخص ثالث تنها 3 درصد افزایش پیدا کرده 

است.

در نمودار زیر رشد میزان دیه و افزایش مبالغ حق بیمه رشته شخص ثالث مقایسه گردیده است. این نمودار 

نشان می دهد که از سال 1390 به بعد همواره افزایش مبلغ حق بیمه کمتر از رشد میزان دیه بوده است )به استثناء 

سال های 90-1388 و 1395 که برابر با رشد دیه در نظر گرفته شده است(.

نمودار - 27

مقایسه رشد میزان دیه و 
رشد مبلغ حق بیمه شخص 
ثالث  سال های 1388-99

ارقام به درصد
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اجرای قوانین مصوب مرتبط جهت واریز وجوه از طرف صنعت بیمه، با هدف کمک به توسعه ایمنی راه ها و کاهش 

حوادث ترافیکی و درمان سریع و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی به شرح ذیل است:

z  از ابتدای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه )ماده 92( و نیز بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه )بند ب 

ماده 37( شرکت های بیمه موظف شده اند 10% از حق بیمه شخص ثالث اجباری، مازاد و سرنشین خود را 

بابت درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت 

بهداشت نزد خزانه واریز نمایند.

الزم به ذکر است، بر اساس بخشنامه دیوان محاسبات کشور به سندیکای بیمه گران ایران، با استناد به بند )ت( 

ماده 1 و ماده 3 قانون جدید بیمه شخص ثالث، شخص راننده مسبب حادثه، خارج از تعریف شخص ثالث فرض 

شده و دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش بیمه ای او »بیمه حوادث راننده« اخذ نماید؛ لذا 10% عوارض 

یاد شده در بند )ب( ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، صرفًا ناظر بر حق بیمه های شخص ثالث- مازاد و سرنشین 

بوده و بیمه حوادث راننده را شامل نمی شود.

z  به موجب قوانین بودجه سنواتی از سال 1386 تا پایان سال 1391، شرکت های بیمه مکلف بوده اند معادل 

10% حق بیمه شخص ثالث را بابت اقدامات نیروی انتظامی در جهت کاهش حوادث رانندگی به خزانه واریز 

نمایند. البته در قوانین بودجه سنواتی از سال 1392 به بعد، به جای 10% مذکور، مبلغ ثابتی برای این منظور 

در نظر گرفته می شود، به نحوی که طبق تبصره 10 قانون بودجه سال 1396، این رقم معادل 2500 میلیارد 

ریال، طبق بند )الف( تبصره 10 قانون بودجه سال 1397 رقم مذکور معادل 2750 میلیارد ریال و وفق بند 

)الف( تبصره )10( قانون بودجه سال 1398 کل کشور، رقم پیش گفته 3000 میلیارد ریال تعیین شده است. 

مشابه این حکم در بند )الف( تبصره )10( قانون بودجه سال 1399 کل کشور نیز تکرار شده است. به موجب 

حکم تبصره مذکور، شرکت های بیمه مکلفند مبلغ 3000 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی 

را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه )پرتفوی( هر یک از شرکت های بیمه تعیین و به تصویب شورای 

عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف مشخص شده در این قانون نزد خزانه داری 

کل کشور واریز کنند تا به منظور انجام امور منجر به کاهش تصادف و مرگ ومیر در اختیار سازمان راهداری 

و حمل ونقل جاده ای کل کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار گیرد.

z  طبق بند )الف( ماده 24 قانون جدید بیمه شخص ثالث )مصوب سال 1395(، هرساله 8% )به جای 5 درصد 

مندرج در قانون قبلی( از حق بیمه شخص ثالث به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می گردد.

z  از سال 1387 به بعد بیمه گذاران بیمه شخص ثالث همانند سایر رشته های بیمه های بازرگانی موظف بودند 

عالوه بر حق بیمه متعلقه، به میزان مقرر قانونی مالیات بر ارزش افزوده )9% در سال 1395( پرداخت نمایند. 

البته موضوع پیشنهاد معافیت مالیاتی در این رشته در چارچوب »الیحه مالیات بر ارزش افزوده« در جلسه 

مورخ 1395/10/26 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در تاریخ 1395/12/23 به مجلس شورای 

اسالمی اعالم وصول شده است.

 - 3

عوارض قانونی 
وضع شده بر 
بیمه شخص 

ثالث
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آمار عملکرد مجموع شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد در سال های اخیر به شرح جدول زیر است:
مبالغ به میلیارد ریال

سال
حق بیمه
تولیدی

خسارت
پرداختی

حق بیمه
عاید شده

خسارت
واقع شده

ضریب خسارت 
* )%(

تعداد بیمه نامه
**

تعداد خسارت 
**

138820,05217,39719,38017,6279112,698,8451,150,688

138924,27920,04922,69620,85491/913,609,4321,389,054

139038,83726,81430,80227,66289/815,090,7111,805,125

139159,57637,95644,74240,33590/116,096,5611,663,946

139269,37249,25951,62953,553103/716,920,7491,318,512

139386,89157,93465,97969,878105/918,534,8651,033,589

139485,41663,93770,50173,633104/418,934,869712,022

1395109,58479,14580,68277,23295/720,087,815944,965

1396126,16989,79994,88192,9399821,408,923828,465

1397146,732117,851111,423126,486113.522,328,7491,003,568

 1398205,344139,296144,974155,13710722,925,3171,040,368

*در محاسبه ضریب خسارت، هزینه های اداری و کارشناسی و کارمزد شبکه فروش لحاظ نمی گردد.
** هرگونه تغییر در روند آمار تعداد بیمه نامه صادره و تعداد خسارت پرداختی برای سال 1394 به بعد در مقایسه با سنوات گذشته، به دلیل تغییر در نحوه 
احصای آمار از شیوه خود اظهاری شرکت های بیمه به شیوه واکشی اطالعات از پایگاه های داده آنها و سپس سیستم وب سرویس در سال های8-1397 در قالب 

سامانه سنهاب بوده که متولی انجام آن مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی است.

همان طور که مالحظه می گردد، رشته بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه از ضریب خسارت باالیی )حتی بدون 

احتساب هزینه های اداری- عملیاتی شرکت های بیمه و کارمزد پرداختی آنها به شبکه فروش( برخوردار بوده و 

نتیجه عملیات مالی این رشته نیز در صنعت بیمه زیان ده است که در بخش های بعدی به میزان زیان عملیاتی 

آن نیز اشاره خواهد شد. علت اصلی باال بودن ضریب خسارت رشته شخص ثالث، خسارت های پرداختی سنگین 

به ویژه بابت دیه فوت، جرح و نقص عضو افراد کشته شده یا مصدوم در حوادث رانندگی به موازات افزایش ساالنه 

مبلغ دیه است. لذا بررسی آمار تعداد افراد فوت شده و مصدومین تصادفات رانندگی که متأسفانه در کشور ما از 

سطح باالیی هم برخوردار است، ضروری به نظر می رسد.

 -4

آمار عملکرد بیمه 
شخص ثالث

جدول - 112

 آمار عملکرد بیمه شخص 
ثالث و مازاد
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بر اساس آمارهای منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد فوت شدگان حوادث رانندگی طی سال های 

1388 لغایت 1398 به طور متوسط ساالنه 3 درصد کاهش یافته است. در مقابل، تعداد مصدومین حوادث رانندگی، 

)علیرغم افت وخیزهای طی دوره( از روند افزایشی برخوردار بوده و طی دوره مورد بررسی به طور متوسط ساالنه 1/6 

درصد رشد کرده است. طی سال های 98-1388 علیرغم کاهش تعداد متوفیات ناشی از حوادث رانندگی، خسارت های 

پرداختی شرکت های بیمه بابت دیه فوت و یا جرح، کاهش قابل توجهی پیدا نکرده است؛ چرا که در ازای کاهش 

تقریبًا 6.028 نفری در تعداد متوفیات حوادث رانندگی طی این دوره، آمار تعداد مصدومین حدود 52.100 نفر افزایش 

پیدا کرده و درنتیجه مجموع مبالغ خسارت پرداختی شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد اغلب به خاطر 

پرداخت دیه جرح، نقص عضو و فوت )به موازات افزایش 6/8 برابری مبلغ دیه( 7/9 برابر شده است.

از طرف دیگر، الزم است به این موضوع توجه شود که مبنای پرداخت دیه قیمت آن در روز پرداخت )یوم االداء( است و 

با توجه به اعتبار یک ساله بیمه نامه های شخص ثالث از یک سو و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده های جرحی و فوتی 

از سوی دیگر، خسارت اغلب پرونده های بیمه شخص ثالث در سال و یا سال های بعد از وقوع حادثه پرداخت می شود 

و شرکت بیمه باید این نوع خسارات را بر اساس قیمت دیه در روز پرداخت، تأدیه نماید؛ بنابراین مالحظه می گردد 

که با وجود آنکه 8 ماه از ماه های سال ماه غیر حرام است اما در حوادِث واقع شده در ماه های غیر حرام نیز به دلیل 

فوق الذکر، و با توجه به افزایش ساالنه مبلغ دیه، شرکت های بیمه موظفند تا سقف تعهدات بیمه نامه به زیان دیدگان، 

خسارت پرداخت نمایند.

سال
تعداد

تصادفات *
درصد تغییرات

تعداد کشته ها **
)نفر(

درصد تغییرات
تعداد مصدومان **

)هزار نفر(
درصد تغییرات

1388702,512-1022,974-1/7295/28/2

1389776,51710/523,2491/2312/75/9

1390396,893-48/920,068-13/7297/3-4/9

1391429,5448/219,089-4/9318/87/2

1392305,787-28/817,994-5/7315/7-1

1393264,557-13/516,872-6/2304/5-3/5

1394452,63071/116,584-1/73132/8

1395469,9503/815,932-3/9333/16/4

1396492,1314/716,9846/63360/9

13971,185,473140/917,1831/2367/49/3

1398--16,946-1/4347/3-5/5

* مجموع آمار اعالمی نیروی انتظامی ج. ا. ایران در خصوص تصادفات درون شهری و برون شهری )سالنامه آماری کشور، چاپ مرکز آمار ایران(. توضیح آنکه 
تعداد تصادفات بدون جرح و فوت و صرفًا شامل خسارت مالی تا سال 1396، بر حسب موارد دارای کروکی احصاء می گردید اما در سال 1397 مواردی از جمله 

اعزام به صحنه تصادف نیز در آن منظور می گردد.
** آمارهای اعالمی سازمان پزشکی قانونی کشور در خالصه سالنامه های آماری

 -5

آمار تعداد 
متوفیات و 
مصدومان 

حوادث رانندگی

جدول - 113

 آمار تعداد تصادفات، 
کشته ها و مصدومان 

حوادث رانندگی
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نمودار - 28

روند تغییرات تعداد متوفیات 
حوادث رانندگی

طی سال های 1388-1398

هزار نفر

نمودار - 29

روند تغییرات تعداد 
مصدومین حوادث رانندگی
طی سال های 1388-1398

هزار نفر
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بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن، شرکت های بیمه دیگر موظف به انضمام گزارش 

عملیات مالی رشته شخص ثالث به صورت های مالی خود جهت بررسی و اظهارنظر توسط حسابرس و بازرس 

قانونی نمی باشند. با این وجود، نتایج عملکرد شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث بر اساس صورت های مالی 

حسابرسی شده شرکت های بیمه در جدول زیر درج شده است.

زیان عملیاتی )میلیارد ریال( *سال

1388)1,585(

1389)2,138(

1390)2,326(

1391)5,195(

1392)11,645(

1393)5,929(

1394)4,294(

* 1395)3,500(

* 1396)2,300(

* 1397)13,200(

* به دلیل عدم الزام قانونی در ضمیمه کردن گزارش عملیات مالی رشته شخص ثالث به صورت های مالی شرکت های بیمه وفق قانون بیمه اجباری شخص 
ثالث، ارقام این سال ها به نحو برآوردی محاسبه شده است.

همان گونه که مالحظه می شود نتیجه عملیاتی بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه طی سال های مختلف )حتی 

با وجود اصالح آیین نامه کارمزد نمایندگان بیمه طی سال 1392 و کاهش بیش از 20% نرخ کارمزد فروش رشته 

شخص ثالث( حاکی از زیان است؛ به نحوی که روند این زیان عملیاتی طی دهه 97-1388 در کل، افزایشی بوده و 

8/3 برابر شده است )اگر چه از سال 1392 تا 1396 روند کاهشی داشته است(.

-6

نتایج مالی 
عملیات بیمه 
شخص ثالث

جدول - 114

 نتیجه عملیات بیمه 
شخص ثالث مجموع 

شرکت های بیمه
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 گزارش تحلیلی از آمار و فعالیت
 صندوق تأمین خسارت های بدنی

طی دو سال اخیر

پیوست 3
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طبق ماده 21 »قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه« )مصوب 

سال 1395(، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص 

ثالث که به علل زیر قابل پرداخت نباشد، توسط صندوق مستقلی به نام »صندوق تأمین خسارت های بدنی« جبران 

می شود:

z فقدان یا انقضای بیمه نامه 

z بطالن قرارداد بیمه 

z شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه 

z کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه 

z تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه 

z )صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر )موضوع ماده 22 این قانون 

z  به طورکلی خسارت های بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون )به استثنای موارد 

مصرح در ماده 17(

وفق ماده 24 این قانون، منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

 الف ـ هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره )3( ماده )18( این 

قانون

 ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع 

این قانون خودداری کنند وصول می شود. )میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به 

پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد(

 پـ  مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران 

خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.

-1

آشنایی با 
صندوق تأمین 

خسارت های 
بدنی

پیوست »3«نـام كـشورها
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 ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 27 این قانون

 ث ـ بیست درصد از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج ـ بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی

 چ ـ جریمه های موضوع: بند )پ( ماده 4، ماده 44 و بند )ت( ماده 57 این قانون

 ح ـ کمک های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

عملکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی طی دو سال اخیر بر اساس آمار دریافتی از آن به نحو زیر گزارش می شود:

2-الف( بررسی درآمدها
حجم درآمدهای صندوق تأمین خسارت های بدنی از 24/5 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به 35 هزار میلیارد ریال 

در سال 1398 رسیده است که رشد 42/7 درصدی نشان می دهد.

ترکیب درآمدهای صندوق در سال 1398، به نحوی است که به ترتیب 44/9 درصد از محل "سهم حق بیمه های 

اجباری شخص ثالث"، 29/5 درصد از "درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری"، 15/2 درصد از "منابع وصولی از خزانه"، 

9/8 درصد از "جرائم مربوط به نداشتن بیمه نامه ها" و 0/6 درصد از "بازیافت خسارت از مقصرین حادثه" تأمین 

گردید.

مبالغ به میلیارد ریال

سهم از کل در سال 1398سال 1398سال 1397منابع مالی صندوق

44/9%11/515/7سهم از حق بیمه بیمه اجباری شخص ثالث

9/8%2/93/4جریمه ی نداشتن بیمه نامه

0/6%0/10/2بازیافت خسارت از مقصرین حادثه، بیمه گران و سایر

29/5%6/910/3درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق

15/2%3/25/3منابع وصولی از خزانه

100%24/535/0جمع کل

-2

آمار عملکرد 
صندوق تأمین 

خسارت های 
بدنی طی

دو سال اخیر

جدول - 115

 درآمدهای صندوق تأمین 
خسارت های بدنی
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نمودار - 30

 ترکیب درآمدهای صندوق
در سال 1398

بیمه  از حق    هشت درصد 
بیمه اجباری شخص ثالث 

%45

%10
%1

%29

%15

جریمه نداشتن بیمه نامه )موضوع بند ب ماده 24 (   

  درآمد حاصل از
سرمایه گذاری وجوه صندوق

  بازیافت خسارت از مقصرین حادثه
 بیمه گران و سایر

 منابع وصولی از خزانه

2-ب( بررسی پرداخت خسارت ها
مقدار خسارت پرداختی صندوق تأمین خسارت های بدنی از 13/4 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به حدود 15/1 

هزار میلیارد ریال در سال 1398 افزایش پیدا کرد )12/5 درصد رشد(.

در سال 1398، سهم پرداخت خسارت به زیان دیدگان فوتی 44/8 درصد و سهم پرداخت به مجروحین زیان دیده 

55/2 درصد بوده است. همچنین متوسط خسارت پرداختی طی این سال بابت هر متوفی 760 میلیون ریال و 

بابت هر مجروح 488 میلیون ریال گزارش شده که به طور میانگین )برای مجموع فوتی و جرحی( در مقایسه با 

سال قبل تقریبًا ثابت بوده و معادل 581 میلیون ریال است.

نوع خسارت
سال 1398سال 1397

کلجرحفوتکلجرحفوت

5,66617,41923,0858,87517,06225,937تعداد زیان دیده

 خسارت پرداخت شده
)میلیارد ریال(

6,0367,35613,3926,7478,32215,069

45.154.910044/855/2100سهم )درصد(

19,386****19,284****تعداد پرونده پرداخت شده

متوسط خسارت پرداختی به هر 
زیان دیده )میلیون ریال(

1,065422580760488581

**تعداد پرونده ها )به جای پرداخت بر اساس هر حادثه(، برحسب تعداد افراد پرداخت شده است.

جدول - 116

آمار خسارت های پرداختی 
صندوق تأمین خسارت های 

بدنی
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نمودار - 31 

متوسط خسارت پرداختی 
صندوق تأمین خسارت های 

 بدنی به هر زیان دیده
)میلیون ریال(

میلیون ریال

2-ج( وضعیت نیروی انسانی
تعداد پرسنل صندوق تأمین خسارت های بدنی از 271 نفر در سال 1397 به 283 نفر در سال 1398 افزایش یافته 

است )4/4 درصد رشد(.

در سال 1398، حدود 20/5 درصد کارکنـان صندوق را زنان و 79/5 درصد دیگر را مردان تشکیل داده اند. طی سال 

مورد بررسی، حدود 50/9 درصد از کارکنان صندوق دارای مدرک »فوق لیسانس و باالتر«، 36/7 درصد دارای مدرک 

”لیسانس“ و 12/4 درصد حداکثر دارای مدرک ”فوق دیپلم“ هستند. همچنین در سال 1398 بـه لحاظ سوابق کاری، 

نزدیک 88/7 درصد از پرسنل صندوق حداکثر 10 سال، 5/3 درصد آنها بین 11 تا 20 سال و 6 درصد باقی مانده باالتر 

از 20 سال سابقه خدمت دارند.

بررسی وضعیت استخدام نیروهای انسانی صندوق نیز طی سال 1398 نشان می دهد که بـه ترتیب 48/4 درصد 

رسمی و 51/6 درصد دیگر، قراردادی، ساعتی و شرکتی محسوب می شوند.
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سنوات خدمتمدرک تحصیلی
سال 1398سال 1397

مردزنمردزن

فوق لیسانس و 
باالتر

30753693تا 10 سال

1124از 11 تا 20 سال

0809بیشتر از 20 سال

318438106مجموع

لیسانس

24751676تا 10 سال

3543از 11 تا 20 سال

0605بیشتر از 20 سال

27862084مجموع

فوق دیپلم

013011تا 10 سال

0500از 11 تا 20 سال

0202بیشتر از 20 سال

020013مجموع

دیپلم و پائین تر

119019تا 10 سال

0202از 11 تا 20 سال

0101بیشتر از 20 سال

122022مجموع

جمع کل

5518252199تا 10 سال

41369از 11 تا 20 سال

017017بیشتر از 20 سال

5921258225مجموع

وضعیت استخدام
سال 1398سال 1397

مردزنمردزن

34843899رسمی

2510220100قراردادی

011011ساعتی

015015شرکتی

5921258225جمع کل

جدول - 117

توزیع کارکنان صندوق
برحسب مدرک تحصیلی

و سنوات خدمت

جدول - 118

  توزیع کارکنان صندوق تأمین 
خسارت های بدنی برحسب 

وضعیت استخدام
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نمودار - 32

توزیع کارکنان صندوق تأمین 
خسارت های بدنی برحسب 

مدرک تحصیلی در سال 1398

  فوق لیسانس و باالتر

  فوق دیپلم

%51

37%  لیسانس

%4

  دیپلم و پایین تر%8

نمودار - 33

توزیع کارکنان صندوق تأمین 
خسارت های بدنی برحسب 
سنوات خدمت در سال 1398

  تا 10 سال

  بیشتراز 20 سال

%89

5%  از 11 تا 20 سال

%6
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2-د( بررسی تعداد پرونده ها و زندانیان مقصر
در ابتدا و انتهای دوره 98-1397، تعداد پرونده های تشکیل شده در صندوق از 30,358 پرونده به 27,507 پرونده 

رسید )9/4 درصد کاهش(.

آمار پرونده های موجود در صندوق حاکی از آن است که خسارت های مربوط به 19,386 پرونده در سال 1398 

پرداخت شده است. این در حالی است که ترکیب پرونده های پرداخت شده در صندوق طی این سال، از سهم 55/2 

درصد پرونده های بدون مقصر )مقصر متواری( و 44/8 درصد پرونده های مقصردار برخوردار بوده است.

 با بررسی پرونده زندانیان مقصر در حوادث رانندگی طی این دوره مشخص می گردد که با حمایت های صندوق، 

تعداد زندانیان آزاد شده در سال 1398 معادل 8,693 نفر است که در ازای آزادی آنها، مبالغ خسارت پرداختی 

صندوق به زیان دیدگان مربوطه به میزان 9,494 میلیارد ریال بوده است )15/3 درصد بیشتر از مقدار سال 1397(.

عنوان
پرونده های بدون مقصرپرونده های مقصر دار

تعداد کل پرونده ها)مقصر متواری(

سال 1398سال 1397سال 1398سال 1397سال 1398سال 1397

13,42516,2649,6339,67323,05825,937تعداد زیان دیدگان

18,59913,01311,75914,49430,35827,507تعداد پرونده های تشکیل شده

10,6128,6938,67210,69319,28419,386تعداد پرونده های پرداخت شده

8,2319,4945,1615,57513,39215,069خسارت پرداختی )میلیارد ریال(

سال 1398سال 1397عنوان

پرونده های بدون مقصر
)مقصر متواری(

8,67210,693تعداد پرونده های بدون مقصر

9,6339,673تعداد زیان دیدگان

5,1615,575خسارت پرداخت شده )میلیارد ریال(

پرونده های مقصر دار

10,6128,693تعداد مقصر زندانی

13,42516,264تعداد زیان دیدگان

8,2319,494خسارت پرداخت شده )میلیارد ریال(

جدول - 119

آمار بررسی پرونده ها
در صندوق تأمین 
خسارت های بدنی

جدول - 120

آمار بررسی پرونده های زندانیان 
مقصر
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1397/12/29 )تجدید ارائه شده(1398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

دارایی های غیر جاری:

1,569,5871,044,814دارایی های ثابت مشهود

1,112357دارایی های نامشهود

63,355,00044,500,000سرمایه گذاری های بلندمدت

168,53086,276دریافتنی های بلندمدت

3,848,8893,848,889سایر دارایی ها

68,943,11849,480,336جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های جاری:

11,111,86912,328,481دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

59,73659,736سرمایه گذاری های کوتاه مدت

4,912,4242,914,413موجودی نقد

16,084,02915,302,630جمع دارایی های جاری

85,027,14764,782,966جمع دارایی ها

ارزش خالص

73,163,79555,897,481ارزش خالص

73,163,79555,897,481ارزش خالص

بدهی های جاری:

5,447,1104,150,621پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

6,342,2364,702,338ذخیره خسارت پرداختنی

11,789,3468,852,959جمع بدهی های جاری

بدهی های غیر جاری:

74,00632,526ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

74,00632,526جمع بدهی های غیر جاری

11,863,3528,885,485جمع بدهی ها

85,027,14764,782,966جمع بدهی و ارزش خالص

جدول - 121

ترازنامه صندوق تأمین 
خسارت های بدنی 

)حسابرسی شده(
سال مالی منتهی به 29 

اسفند 1398
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1397/12/29 )تجدید ارائه شده(1398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

24,685,93617,614,752درآمدهای عملیاتی

)15,827,577()17,256,598(هزینه های عملیاتی

7,429,3381,787,175 مازاد ناخالص

)324,863()479,994(هزینه های پرسنلی، اداری و عمومی

10,313,2347,145,188سایر اقالم عملیاتی

9,833,2406,820,325

17,262,5788,607,500 مازاد عملیاتی

3,73692سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

17,266,3148,607,592 مازاد خالص

گردش حساب ارزش خالص

17,266,3148,607,592 مازاد خالص

55,897,48147,289,889ارزش خالص در ابتدای سال

73,163,79555,897,481ارزش خالص پایان سال

جدول - 122

صورت درآمد و هزینه 
صندوق تأمین خسارت های 

بدنی )حسابرسی شده(
سال مالی منتهی به 29 

اسفند 1398



سالنامه آماری صنعت بيمه 1398

188



 معرفی و گزارش عملکرد پژوهشکده بیمه
طی دو سال اخیر

پیوست 4
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به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و توسعه تحقیقات علمی-کاربردی درزمینٔه بیمه و همچنین 

ساماندهی پژوهش های بیمه ای و فراهم آوردن بستر مناسب رشد و توسعه صنعت بیمه در کشور، پژوهشکده 

بیمه بر اساس مصوبه مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، موافقت قطعی شورای گسترش آموزش 

عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از تصویب و ابالغ اساسنامه آن به بیمه مرکزی در مورخ 1384/12/20 

با اهداف ذیل تشکیل گردید:

z توسعه و گسترش پژوهش درزمینٔه بیمه و حوزه های آن

z  زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی مرتبط

پژوهشکده بیمه که جهت تأمین نیازهای پژوهشی صنعت بیمه کشور تأسیس شده و وابسته به بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران است از شرکت های بیمه نیز طرح های پژوهشی و کمک مالی می پذیرد. این پژوهشکده از 

نظر علمی، تابع قوانین پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و با مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخل و 

خارج از کشور همکاری های علمی و پژوهشی دارد و متشکل از گروه های ذیل است:

z گروه پژوهشی بیمه های اموال و مسئولیت

z گروه پژوهشی بیمه های اشخاص

z گروه پژوهشی عمومی بیمه

z گروه بیمه الکترونیک

z گروه مطالعات اسالمی بیمه

-1

آشنایی با 
پژوهشکده بیمه

پیوست »4«نـام كـشورها
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وظایف و اختیارات پژوهشکده بیمه مطابق با اساسنامه {
z بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی درزمینٔه بیمه 

z اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف پژوهشکده  

z فراهم آوردن امکانات الزم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مرتبط 

z  ارتقای کیفیت به منظور  پژوهشی داخل و خارج کشور  دانشگاه ها و مؤسسات  با  پژوهشی   همکاری 

فعالیت های پژوهشی درزمینٔه بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

z  ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام 

شده در پژوهشکده

z  انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف پژوهشکده 

طبق ضوابط و مقررات مربوط.

z  برگزاری همایش های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه های آموزشی با رعایت ضوابط 

و مقررات مربوط.

همچنین منابع مالی پژوهشکده بیمه عبارتند از:

z اعتبارات بودجه عمومی

z  ارائه خدمات مشاوره ای، برگزاری کارگاه ها و دوره های از اجرای طرح های پژوهشی،  درآمدهای حاصل 

آموزشی کوتاه مدت و عرضه محصوالت علمی )کتاب، مجله، ...(

z کمک های دریافتی از وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط

z هدایا و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی

عملکرد دو سال اخیر {
بر اساس گزارش عملکرد دریافتی از پژوهشکده بیمه، اهم آمار عملکرد مرتبط با فعالیت های پژوهشی، آموزشی و 

ارتباطات و تعامالت در دو سال اخیر به شرح زیر است:
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تحقیقات، پژوهش و ایجاد دانش و خرد و سپس انتقال آن، شالوده توسعه امر بیمه و ایجاد نگرش جهت دار در 

آحاد جامعه است. از اولویت های مهم بیمه مرکزی ج.ا.ایران سرمایه گذاری در امر تحقیقات و پژوهش بوده و این 

امر را پس از وضع راهبردهای و سیاست های کلی به پژوهشکده بیمه )وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران( واگذار نموده است. اهم فعالیت های پژوهشی و آموزشی در سال های 98-1397 به شرح زیراست:

سال 1398 سال 1397  وضعیت طرح نامه

71 96 واصله و انتقالی از سال های قبل

3 9 در دست بررسی

24 41 در دست اجرا

15 18 خاتمه یافته

28 24 رد شده و راکد

0 4 در مرحله عقد قرارداد

1 0 فرصت مطالعاتی

سال 1398 سال 1397  وضعیت پایان نامه های دانشجویی

34 50 واصله و انتقالی از سال های قبل

6 4 در دست بررسی

9 8 در دست اجرا

2 9 خاتمه یافته

12 27 رد شده و راکد

5 2 در مرحله عقد قرارداد

-2

فعالیت های 
پژوهشی

جدول - 123

 عملکرد پژوهشکده 
بیمه در حوزه طرح های 

تحقیقاتی

جدول - 124

 عملکرد پژوهشکده 
بیمه در حوزه حمایت 

از پایان نامه های 
دانشجویی
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کتب {
طی سال 1398، از تعداد 42 عنوان طرح نامه تألیف کتاب واصله به دفتر کمیسیون نشر و انتقالی از سال قبل، 

تعداد 7 عنوان در دست بررسی و اقدام، 2 عنوان در مرحله چاپ، 15 عنوان به صورت فیزیکی و الکترونیکی به چاپ 

رسیده اند و تعداد 18 عنوان رد شده است.

سال 1398 سال 1397  وضعیت کتاب

42 26 واصله و انتقالی از سال قبل

7 4 در دست بررسی و اقدام

2 7 در مرحله چاپ

15 11 چاپ شده

18 4 رد شده

در سال 1398، از تعداد 21 عنوان طرح نامه ترجمه کتاب واصله به دفتر کمیسیون نشر و انتقالی از سال قبل، تعداد 

12 عنوان در دست بررسی و اقدام، 3 عنوان در مرحله چاپ، 3 عنوان به صورت فیزیکی و الکترونیکی به چاپ رسیده 

و تعداد 3 عنوان رد شده است.

سال 1398 سال 1397  وضعیت کتاب

21 23 واصله و انتقالی از سال قبل

12 8 در دست بررسی و اقدام

3 4 در مرحله چاپ

3 2 چاپ شده

3 9 رد شده

جدول - 125

  عملکرد
پژوهشکده بیمه

 در حوزه تألیف
کتب بیمه ای

جدول - 126

 عملکرد پژوهشکده 
بیمه در حوزه ترجمه 

کتب بیمه ای
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نشریات {
از تعداد 222 عنوان مقاله دریافت شده برای پژوهشنامه بیمه در سال 1398، تعداد 45 مقاله در دست بررسی، 18 

مقاله در نوبت چاپ، 18 مقاله چاپ شده و 141 مقاله رد شده است.

سال 1398سال 1397 وضعیت مقاله

211222واصله و انتقالی از سال قبل

4045در دست بررسی

1318در نوبت چاپ

2418چاپ شده

134141رد شده

طی سال 1398، از تعداد 13 عنوان مقاله دریافت شده برای گزارش موردی، تعداد 2 مقاله در دست بررسی، 5 مقاله 

در نوبت چاپ، 3 مقاله چاپ شده و 3 مقاله رد شده است.

سال 1398سال 1397 وضعیت مقاله

2013واصله و انتقالی از سال قبل

42در دست بررسی

35در نوبت چاپ

83چاپ شده

53رد شده

جدول - 127

عملکرد پژوهشکده 
بیمه در ارتباط با انتشار 

پژوهشنامه بیمه

جدول - 128

 عملکرد پژوهشکده 
بیمه در حوزه انتشار 

گزارش موردی
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اهم آمار عملکرد مرتبط با فعالیت های آموزشی پژوهشکده بیمه طی دو سال اخیر به شرح زیر است:

 تعداد/ نفر ساعت عنوان دوره آموزشی/سمینار/تور/کارگاه
سال 1397

 تعداد/ نفر ساعت
 سال 1398

کل دوره های آموزشی، سمینارها، کارگاه ها و تورهای آموزشی ویژه شرکت های 
بیمه

98,9689,002

0683کل آموزش های تعمیم امور بیمه برای پرسنل پژوهشی

26,1120کل دوره های برگزارشده ویژه کارگزاران بیمه

29,44022,960کل دوره های برگزارشده ویژه ارزیابان خسارت بیمه

7138مجموع کل دوره ها، سمینارها، کارگاه ها و...

2,7571,293تعداد کل شرکت کنندگان در دوره ها، سمینارها، کارگاه ها و...

163,93432,645کل نفر ساعت آموزش برگزارشده در سال

2125تعداد کل آزمون های برگزارشده در سال

14,15847,118تعداد کل شرکت کنندگان در آزمون ها

28,56264,517کل نفر ساعت آزمون های برگزارشده در سال

-3

فعالیت های 
آموزشی

جدول - 129

 عملکرد پژوهشکده 
بیمه مرتبط با سمینارها 

و دوره های آموزشی
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آمار فعالیت پژوهشکده بیمه در خصوص ارتباطات و تعامالت شامل: اطالع رسانی های علمی- پژوهشی و انعقاد 

تفاهم نامه های همکاری طی دو سال اخیر به شرح زیر است:

سال 1398سال 1397عنوان

250520تولید اخبار و اطالعات پژوهشی داخلی در قالب خبر، پست و اینفوگرافی

230120تولید اخبار و اطالعات پژوهشی خارجی

35تهیه بروشور فارسی و انگلیسی معرفی پژوهشکده بیمه و واحدهای آن

44شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها

50-ارائه خدمات بین المللی به بخش پژوهشی پژوهشکده بیمه

90-شناسایی سازمان ها و مراکز علمی- پژوهشی بیمه

روزانهروزانهبه روزرسانی عملکرد علمی- پژوهشی در پورتال پژوهشکده بیمه

سال 1398سال 1397عنوان

27امضاء تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز علمی، انجمن های داخلی

10امضاء تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز علمی، انجمن های خارجی

-4

ارتباطات و 
تعامالت علمی و 

پژوهشی

جدول - 130

عملکرد پژوهشکده 
بیمه در بخش ارتباطات 

و تعامالت علمی- 
پژوهشی

جدول - 131

عملکرد پژوهشکده 
بیمه در خصوص انعقاد 
تفاهم نامه های همکاری 

با دانشگاه ها و مراکز 
علمی - پژوهشی
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نمایه
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منشور پروژه های راهبردی بیمه مرکزی. ج.ا.ایران

پروژه های راهبردی و عملکرد اجرای آنها

فصل اول - جایگاه جهانی صنعت بیمه کشور طی ده سال اخیر

حق بیمه تولیدی 

حق بیمه سرانه

ضریب نفوذ بیمه

تولید ناخالص داخلی

رتبه

کشورهای منطقه چشم انداز

کشورهای پیشرفته

شاخص های اقتصادی )تورم، جمعیت و...(

ارزیابی جهانی صنعت بیمه کشور 

فصل دوم- بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه در کشور طی دو سال اخیر

بخش دولتی

بخش غیردولتی

رشته های بیمه )زندگی و غیرزندگی(

بیمه های غیرزندگی )آتش سوزی، باربری، حوادث، حوادث راننده، بدنه اتومبیل، شخص ثالث و مازاد، 

درمان، کشتی، هواپیما، مهندسی، پول، مسئولیت، اعتبار، نفت و انرژی، سایر انواع بیمه(

بیمه های اشخاص )حوادث، درمان و زندگی(

بیمه های خودرو )حوادث راننده، شخص ثالث و مازاد، بدنه اتومبیل(

حق بیمه تولیدی 

خسارت پرداختی

ذخیره )اندوخته( حق بیمه

حق بیمه عاید شده

خسارت معوق 

خسارت واقع شده

ضریب خسارت

تعداد بیمه نامه صادره

تعداد خسارت پرداختی

فصل سوم - عملکرد صنعت بیمه کشور به تفکیک استان ها طی پنج سال اخیر

شاخص های اقتصادی و بیمه ای

پراکندگی مراکز فروش

تعداد نقاط شهری

فصل چهارم - آمار نیروی انسانی صنعت بیمه کشور طی سه سال اخیر

تعداد کارکنان شرکت های بیمه
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مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

جنسیت

نوع استخدام )رسمی، پیمانی، قراردادی، ساعتی(

پیوست اول - گزارش آماری از شبکه فروش و خدمات رسانی بیمه و نظارت بر صالحیت های حرفه ای بیمه 

در سال اخیر

شبکه فروش و خدمات رسانی بیمه )شعبه، نمایندگی بیمه جنرال، نمایندگی بیمه عمر، کارگزار یا دالل رسمی 

بیمه، ارزیاب خسارت بیمه ای(

توزیع استانی شبکه فروش

نظارت بر شبکه فروش و خدمات رسانی

نمایندگان بیمه تعلیقی و لغوی

پیوست دوم - گزارش بررسی وضعیت بیمه اجباری شخص ثالث در سال اخیر

قوانین مربوطه

عوارض قانونی

مبلغ دیه )ماهه ای عادی و حرام(

کشته ها و مجروحین حوادث رانندگی

نتایج مالی عملیات بیمه شخص ثالث

پیوست سوم - گزارش تحلیلی از آمار و فعالیت صندوق تأمین خسارت بدنی طی دو سال اخیر

درآمدها

تعداد زیان دیدگان

تعداد پرونده ها )تشکیل/ بررسی شده(

تعداد زندیان مقصر 

توزیع کارکنان

ترازنامه

صورت درآمد و هزینه

پیوست چهارم- معرفی و گزارش عملکرد پژوهشکده بیمه طی دو سال اخیر

طرح های تحقیقاتی

پایان نامه های دانشجویی

تألیف و ترجمه کتاب

انتشارات

سمینارها و دوره های آموزشی
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