
 ۹۶نامهشمارهآيين

گري و در  قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ۵۵و  ۰۴و با توجه به مواد  ۷۱ماده  ۵عالي بيمه در اجراي بند  شوراي

 ۰۹۱۷۷۱۷۹۵۴، در جلسه مورخ (۷۹۵۴-۷۹۵۰)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  ۷۷۰اجراي ماده 

 :ماده و دو تبصره به شرح زير تصويب نمود ۷۵را در نامهنحوهمحاسبهونظارتبرتوانگريماليموسساتبيمهآيين

  
 ۹۶نامهشمارهآيين

 نامهنحوهمحاسبهونظارتبرتوانگريماليموسساتبيمهآيين

 تعاريف:فصلاول

 :معاني مشروح مربوط به كار رفته استدر اين آيين نامه، عبارات و اصطالحات زير در :۱ماده

 . توانايي مالي موسسه بيمه براي پوشش ريسكهاي پذيرفته شده خود است:توانگريمالي -۷

 .نامه و قبولي اتكائي با آن مواجه استريسكهائي كه موسسه بيمه به دليل صدور بيمه:ريسکبيمهگري  -۰

 . ريسكهائي كه موسسه بيمه به دليل نوسان قيمت در بازار با آن مواجه است:ريسکبازار -۹

ريسكهائي كه موسسه بيمه به دليل احتمال عدم انجام تعهدات مالي توسط طرفهاي معامله خود با آن :ريسکاعتبار -۰

 . مواجه است

مواجه  ري جهت ايفاي تعهداتش با آنريسكهائي كه موسسه بيمه به دليل عدم كفايت داراييهاي جا:ريسکنقدينگي -۵

 . است

شامل داراييهاي موسسه بيمه بر اساس صورتهاي مالي مصوب بجز داراييهاي نامشهود آن از  :داراييهايقابلقبول -۹

 . حق اختراع و عالمت تجاري است  قبيل سرقفلي، حق امتياز،

شامل مجموع موجودي نقد، سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت، مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان،  :داراييهايجاري -۷

، سهم بيمه (سال سررسيد ۰اسناد داراي حداكثر )مطالبات از بيمه گران و بيمه گران اتكايي، ساير حسابها و اسناد دريافتني 

وراق مشاركت ذيل سرمايه گذاريهاي بلند مدت نيز جزء همچنين سپرده بانكي و ا. گران اتكايي از ذخاير فني مي باشد

 . داراييهاي جاري محسوب مي شوند

شامل مجموع بدهي به بيمه گذاران و نمايندگان، بدهي به بيمه گران و بيمه گران اتكايي، ساير  :بدهيهايجاري -۸

 . حسابها و اسناد پرداختني و همچنين ذخيره خسارت معوق مي باشد

شامل مجموع مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان، مطالبات از بيمه گران و بيمه گران :ارزشمطالباتازداخلكشور -۵

 .اتكايي، ساير حسابها و اسناد دريافتني و مطالبات بلند مدت مي باشد



ي داراييها منهاي بدهيهاي شامل داراييهاي قابل قبول به اضافه مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتر:سرمايهموجود -۷۴

 .موسسه بيمه است

نامه را  اين آئين ۷ماده  ۵تا  ۰هاي تعريف شده در بندهاي  متغيرهاي مالي كه ريسك:(Exposure)نماريسک -۷۷

 .كنند نمايندگي مي براي مؤسسه بيمه

  .كند مي نماها تعيين ريسك را در ارتباط با هر يك از ريسك نرخ:(Risk factor)ضريبريسک -۷۰

الزامي -۷۹ اي كه موسسه بيمه بايد براي پوشش ريسكهايي كه در معرض آن است در اختيار  حداقل سرمايه :سرمايه

    .داشته باشد

نسبتي كه مقدار توانگري مالي مؤسسه بيمه را :(Solvency Margin Ratio: SMR)نسبتتوانگريمالي -۷۰

 . آيد گيرد و از تقسيم مبلغ سرمايه موجود بر مبلغ سرمايه الزامي بدست مي اندازه مي

برنامه مالي كه موسسه بيمه در صورتيكه نسبت توانگري مالي آن از سطحي كه در اين :برنامهترميموضعيتمالي -۷۵

شود براي ترميم وضعيت و ساختار مالي خود تهيه و به بيمه مركزي ارائه  ر بيايد ملزم ميت شود پايين آيين نامه مشخص مي

 . نمايد

برنامه مالي كه موسسه بيمه در صورتي كه نسبت توانگري مالي آن از سطحي كه در اين  :برنامهافزايشسرمايه -۷۹

 . مايه خود تهيه و به بيمه مركزي ارائه دهدآيين نامه مشخص مي شود پايين تر بيايد ملزم مي شود براي افزايش سر

 نحوهمحاسبهسرمايهموجود،سرمايهالزاميونسبتتوانگريمالي:فصلدوم

موسسات بيمه موظفند مبلغ سرمايه موجود خود را از طريق جمع ارزش داراييهاي قابل قبول به اضافه مازاد ارزش  -۲ماده

 .محاسبه كنند ۷پيوست  ۷روز نسبت به ارزش دفتري داراييهاي ثابت منهاي بدهيهاي موسسه بيمه طبق جدول 

ناس رسمي دادگستري و يا هر روش ديگري كه مورد ارزش روز داراييهاي ثابت موسسه بيمه بايد طبق نظر كارش -تبصره 

 . ايران باشد، تعيين و در محاسبات مربوط به مبلغ سرمايه موجود لحاظ گردد. ا.تاييد بيمه مركزي ج

محاسبه  ۰پيوست  ۵تا  ۰موسسات بيمه موظفند مبلغ سرمايه الزامي خود را طبق فرمول زير و با استفاده از جداول -۳ماده

 :كنند

 : طبق فرمول زير محاسبه مي گردد (SMR)نسبت توانگري مالي  -۴هماد

سال يكبار اصالح و ضرايب  ۰اين آيين نامه را هر  ۵تا  ۰بيمه مركزي ضرايب ريسك موضوع جداول پيوست  -۵ماده

 .نمايد جديد را به موسسات بيمه ابالغ مي

موسسات بيمه موظفند نسبت توانگري مالي خود را بصورت ساالنه محاسبه و گزارش تفصيلي محاسبات آنرا پس  -۹ماده

از حسابرسي صورتهاي مالي با تاييد در هيات مديره با امضاي مدير عامل موسسه بيمه به همراه اظهار نظر حسابرس 



ماه  ۰بيمه مركزي ظرف مدت . ي جهت تاييد ارسال نمايندموسسه حداكثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي به بيمه مركز

 . مراتب تاييد يا عدم تاييد خود را به موسسه ذيربط اعالم مي نمايد

هاي زماني كمتر از  موسسات بيمه موظفند در صورت اعالم بيمه مركزي نسبت توانگري مالي خود را براي دوره -تبصره 

 .ماينديكسال محاسبه و به بيمه مركزي ارائه ن

  

 نظارتبرتوانگريماليموسساتبيمه:فصلسوم

 :سطح زير تعيين مي شوند ۵سطوح نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه به شرح  -۷ماده

 .باشد درصد و بيشتر مي ۷۴۴مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با :۱سطح

 .باشد درصد مي ۷۴۴درصد و كمتر از  ۱۴مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از :۲سطح

 .باشد درصد مي ۱۴درصد و كمتر از  ۵۴مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از  :۳سطح

 .درصد مي باشد ۵۴كمتر از  درصد و ۷۴مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از :۴سطح

 .باشد مي درصد ۷۴مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه كمتر از  :۵سطح

باشد، مؤسسه موظف است برنامه  ۰چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح  -۸ماده

در . تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد( به تفكيك ساالنه)سال مالي آتي  ۹ترميم وضعيت مالي خود را براي 

ارتقاء خواهد  ۷سال حداقل تا سطح  ۹اين برنامه موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف 

 :برنامه ترميم وضعيت مالي مؤسسه بيمه حداقل شامل مواردي به شرح ذيل خواهد بود. داد

 صورت برآورد تفصيلي درآمدها و هزينه ها،  -۷

 ترازنامه و سود و زيان پيش بيني شده، -۰

 گزاران،نحوه تامين منابع مالي قابل دسترس جهت پرداخت معوقات و بدهيها با اولويت بيمه  -۹

زمانبندي و اولويت بندي پرداخت معوقات و بدهيها به تفكيك بدهي به بيمه گزاران و ساير بستانكاران با رعايت قوانين  -۰

 و مقررات مربوط،

 روش و نحوه محاسبه ذخاير فني، -۵

 سياستهاي كلي موسسه بيمه در مورد بيمه اتكايي، -۹

 ت قوانين و مقررات مربوط، سياست پرداخت سود به سهامداران با رعاي -۱

 ،(بويژه ريسكهاي بيمه گري، اعتبار، نقدينگي و بازار)نحوه كاهش ريسك  -۸

 .برنامه ها و اقدامات جهت تقويت ساختار مالي و نقدينگي -۵



باشد، مؤسسه موظف است عالوه بر  ۹چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح  -۶ماده

تهيه و جهت رسيدگي ( به تفكيك ساالنه)سال مالي آتي  ۰برنامه ترميم وضعيت مالي، برنامه افزايش سرمايه خود را براي 

سال  ۰ها موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف  در اين برنامه. به بيمه مركزي ارائه دهد

 :برنامه افزايش سرمايه مؤسسه بيمه حداقل شامل مواردي به شرح ذيل خواهد بود. ارتقاء خواهد داد ۰تا سطح  حداقل

 صورت گردش وجوه و صورت حساب جامع سرمايه، -۷

 روشها و منابع تامين سرمايه و هزينه و ريسك هر يك، -۰

 مبالغ و مدت زمان تامين سرمايه، -۹

 ،نحوه و موارد مصرف سرمايه -۰

 .سياست پرداخت پاداش به هيات مديره و مديران -۵

باشد، مؤسسه موظف است برنامه  ۰چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح  -۱۱ماده

. ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه خود را براي سال مالي آتي تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد

ارتقاء  ۹سال حداقل تا سطح  ۷ها موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف  در اين برنامه

 . خواهد داد

اين  ۷۴، و ۵، ۸موضوع مواد )بيمه مركزي پس از دريافت برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه  -۱۱ماده

موسسه بيمه موظف  .نمايد ماه آنها را رسيدگي و نتيجه را به موسسات بيمه براي اجرا اعالم مي ۰، ظرف مدت (آيين نامه

 .ماه يكبار به بيمه مركزي ارائه نمايد ۹ هاي مذكور را هر است گزارش عملكرد برنامه

باشد عالوه بر  ۰و  ۹اي كه نسبت توانگري مالي آن طبق اعالم بيمه مركزي در يكي از سطوح  موسسه بيمه -۱۲ماده

كند يك يا  اين آيين نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوي كه بيمه مركزي تعيين مي ۷۷تا  ۸اقدامات مذكور در مواد 

 :تعدادي از اقدامات زير را فوراً به مرحله اجرا درآورد

 از پرداخت پاداش به هيات مديره و مديران موسسه بيمه خودداري نمايد، -۷

 خودداري نمايد،( انسود قابل توزيع به سهامدار)درصد سود  ۷۴از توزيع بيش از  -۰

 هاي اداري و عمومي خود را كاهش دهد، هزينه -۹

 هاي معيني خودداري نموده يا بر مقدار آنها محدوديت اعمال نمايد، گذاري درگزينه از سرمايه -۰

 شوند را اصالح نمايد، اي كه در آينده منعقد مي روش محاسبه نرخ حق بيمه قراردادهاي بيمه -۵

 بيمه در بخشي از شعب را كاهش دهد،عمليات صدور  -۹

 فعاليتهاي برخي از شعب خود را محدود نمايد، -۱

 عمليات صدور بيمه در شركتهاي تابعه را كاهش دهد، -۸



 سهام يا دارايي شركتهاي تابعه را به فروش برساند، -۵

 اي در رشته هاي جديد خودداري نمايد، هاي بيمه از توسعه فعاليت -۷۴

 .هيات مديره و مديران خود را تغيير دهداعضاي  -۷۷

باشد، بيمه مركزي مجاز است  ۵چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه طبق اعالم بيمه مركزي در سطح  -۱۳ماده

 .پروانه فعاليت موسسه بيمه را در يك يا چند رشته بيمه اي تعليق يا ابطال نمايد

  

 ضمانتاجرا:فصلچهارم

ارائه ناقص داده ها و اطالعات نسبت توانگري مالي، عدم رعايت مهلت هاي مقرر در اين آيين نامه، در صورت  -۱۴ماده

خودداري از محاسبه و ارسال گزارش تفصيلي نسبت توانگري مالي، انجام محاسبات بر مبناي اطالعات غيرواقعي و 

وسط هر يك از موسسات بيمه، بيمه مركزي به هاي ترميم وضعيت مالي و افزايش سرمايه ت غيرمعتبر و عدم اجراي برنامه

 :ترتيب هر يك از اقدامات زير را انجام مي دهد

 تذكر به مدير عامل و يا هيات مديره موسسه بيمه،  -۷

 اخطار كتبي به مدير عامل و يا هيات مديره موسسه بيمه،  -۰

 اعالم سلب صالحيت مدير عامل و يا هيات مديره موسسه بيمه، -۹

 پروانه فعاليت موسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه توسط بيمه مركزي از سه ماه تا يكسال، تعليق -۰

ارائه پيشنهاد لغو پروانه فعاليت موسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه با تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع  -۵

 .عمومي بيمه مركزي

ساالنه اين آيين نامه توسط هر يك از موسسات بيمه را تهيه و حداكثر بيمه مركزي موظف است گزارش عملكرد  -۱۵ماده

 تا پايان مهر ماه هر سال به شوراي عالي بيمه ارايه نمايد

 













نحوهمحاسبهمبلغسرمايهموجود:۱پيوست

 اقالمونحوهمحاسبهمبلغسرمايهموجودمؤسسهبيمه:۱جدولشماره

 داراييها(الف

  

 موجودي نقد

 گذاريهاي كوتاه مدت سرمايه

 مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان

 مطالبات از بيمه گران و بيمه گران اتكايي

 ساير حسابها و اسناد دريافتني

 سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني

 مطالبات بلند مدت

 سرمايه گذاريهاي بلند مدت

 داراييهاي ثابت مشهود

 (غير از ملزومات و داراييهاي نامشهود) ساير داراييها

 جمع

 بدهيها(ب

 بدهي به بيمه گذاران و نمايندگان

 بدهي به بيمه گران و بيمه گران اتكايي

 ساير حسابها و اسناد پرداختني

 ذخيره ماليات بر درآمد

 سود سهام

 ذخيره حق بيمه

 ذخيره خسارت معوق

 ذخيره ريسكهاي منقضي نشده

 ساير ذخاير فني

 حق بيمه سالهاي آتي

 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

 ساير بدهيها

 جمع

 مازادارزشروزداراييهايثابت مازادارزشروزنسبتبهارزشدفتريداراييهايثابت(ج

 سرمايهموجود الفمنهايببهاضافهج(د







 نحوهمحاسبهمبلغسرمايهالزامي:۲پيوست

(R1)گرينحوهمحاسبهكلريسکبيمه:۲جدولشماره

 رشتهبيمه نوعريسک

(۱) 

  نماريسک

(۲) 
ضريب

 )%(ريسک

(۳) 
(۱(*)۲)حاصل

هركدامكه

 بزرگتراست

(۴) 

  (۳)مجذور

 گريبيمه
(R1) 

 آتشسوزي -۱

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۷۱۷۰ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۰۰۷۵ 

  

 باربري -۲

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۷۰۷۹ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۷۱۷۵ 

  

 حوادث -۳

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۹۱۷۸ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۵۹۷۵ 

  

 اتومبيل

 حوادثسرنشين -۴

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۰۵۷۴ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۹۵۷۸ 

  

 بدنه -۵

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۹۴۷۵ 

  

    

واقعشدهخسارت

 سهمنگهداري

۰۰۷۰ 

  

 ثالث -۹

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۷۷۰۷۱ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۷۹۷۷۴ 

  

 زندگي -۷

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۷۷۹۷۰ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۷۹۹۷۹ 

  

 درمان -۸

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۸۷۷۵ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۷۷۹۷۵ 

  



بدنهكشتي -۶

 

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۰۷۸۷۷ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۹۷۷۷۹ 

  

 يماهواپ-۱۱

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۷۴۷۷۱ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۷۰۵۷۹ 

  

 مهندسي-۱۱

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۷۴۸۷۸ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۷۵۵۷۰ 

  

 پول-۱۲

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۰۵۰۷۹ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۰۷۱۷۹ 

  

 ساير -۱۳

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۹۸۷۰ 

  

    

خسارتواقعشده

 نگهداريسهم

۵۱۷۱ 

  

حوادثطبيعيفاجعه

 آميز

 آتشسوزي-۱۴

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۵۸۷۴ 

  

    

شدهخسارتواقع

 سهمنگهداري

۸۰۷۷ 

  

 مهندسي-۱۵

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۵۷۷ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۱۷۰ 

  

 ثالث-۱۹

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۷۹ 

  

    

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۰۹۷۰ 

  

 زندگي-۱۷

حقبيمهعايدشده

 سهمنگهداري

۷۹     

خسارتواقعشده

 سهمنگهداري

۷۸۷۸ 

  

 ∑ جمعريسکرشتهها

  جذرجمعريسکرشتهها=( R1)كلريسکبيمهگري







 (R2)نحوهمحاسبهكلريسکبازار:۳جدولشماره

 نوعدارايي نوعريسک

(۱) 
 نماريسک

(۲) 
 )%(ضريبريسک

(۳) 
 (۱(*)۲)حاصل

(۴) 
 (۳)مجذور

 (R2)ريسکبازار

 ۰۸۷۹ ارزشپرتفويسهام سهام

  

    

 ۰۷۹  ارزشكلامالكومستغالت امالكومستغالت

  

    

 ∑ جمعريسکانواعداراييها

  جذرجمعريسکانواعدارايي=(R2)بازاركلريسک

  

 (R3)نحوهمحاسبهكلريسکاعتبار:۴جدولشماره

 نوعمطالبات نوعريسک

(۱) 

 نماريسک

(۲) 

 )%(ضريبريسک

(۳) 

 (۱(*)۲)حاصل

(۴) 

 (۳)مجذور

 (R3)ريسکاعتبار

 مطالباتاز

 خارجكشور

     ۴۷۷ حقبيمهاتكايياختياري

 مطالباتاز

 داخلكشور

ارزشمطالباتازداخلتا

 حقبيمه%۵۱مبلغ
۴۷۵     

ارزشمطالباتازداخلمازاد

مبلغحق%۱۱۱تا%۵۱بر

 بيمه

۴۷۱     

ارزشمطالباتازداخلبيش

 حقبيمه%۱۱۱از
۴۷۵     

 ∑ جمعريسکانواعاعتبار

  اعتبارجذرجمعريسکانواع=(R3)كلريسکبازار

 (R4)نحوهمحاسبهكلريسکنقدينگي:۵جدولشماره

 نوعريسک

(۱) 

 نماريسک

(۲) 

 )%(ضريبريسک

(۳) 

 (۱(*)۲)حاصل

   Max ۹۹۷۷(۱,بدهيهايجاري -داراييهايجاري) (R4)كلريسکنقدينگي

 

 


