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 كل كشور ۱۳۹۴قانون بودجه سال  ۱۴تبصره « د»اجراي بند 

كل كشور، بندهاي  ۱۳۹۴قانون بودجه سال  ۱۴تبصره « د»در اجراي بند  ۱۳۹۴.۰۱.۲۵شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ 
  ذيل را تصويب نمود:

بند فوق براساس پرتفوي بيمه ميليارد ريال موضوع  ۲۴۰۰هاي بيمه از مبلغ الحساب هريك از شركتسهم علي -۱
هاي گردد. هر يك از شركتطبق جدول پيوست تعيين مي ۱۳۹۳ماه سال شخص ثالث در يازده ماهه منتهي به پايان بهمن

را در پايان هر هفته طبق  ۱۳۹۴ماهه اول سال بيمه مكلفند سهم تعيين شده براي واريز هفتگي وجوه مربوط طي شش
 ه كل كشور واريز نمايند. جدول پيوست به حساب خزان

بيمه شخص ثالث،  ۱۳۹۳بر اساس آمار عملكرد نهايي سال  ۱۳۹۴مركزي ج.ا.ايران تا پايان شهريورماه سال بيمه  -۲
ميليارد ريال موضوع بند فوق را تعيين و ابالغ خواهد نمود. بر اين اساس  ۲۴۰۰هاي بيمه از مبلغ سهم هر يك از شركت

ماهه اول سال جاري، واريزي مه موظفند ضمن تعديل اضافه يا كسري واريزي خود طي ششهاي بيهر يك از شركت

 ادامه دهند. ۱۳۹۴ سال پايان تا شد، خواهد اعالم مركزي بيمه سوي از كه جدولي اساس هفتگي خود را بر

ميليارد ريال  ۲۴۰۰هاي بيمه از مبلغ سهم قطعي هر يك از شركت ۱۳۹۵بيمه مركزي تا پايان شهريور ماه سال  -۳
هاي هاي بيمه ابالغ خواهد نمود. شركتتعيين و به شركت ۱۳۹۴موضوع بند فوق را بر اساس آمار عملكرد نهايي سال 

 بيمه موظفند اضافه يا كسري واريزي احتمالي را به ترتيبي كه بيمه مركزي اعالم خواهد نمود، فيمابين خود تسويه نمايند.

ستقيم مكلفند سهم بيمه مركزي از مبالغ پرداختي را به حساب بدهكار بيمه مركزي هاي بيمه تجاري مشركت -۴
هاي مربوط را همراه با اسناد و مدارك مربوط در پايان هرماه به بيمه مركزي ارسال ج.ا.ايران منظور و عملكرد واريزي

 نمايند.
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الحساب  علي خصوص سهمشوراي عالي بيمه در  ۱۳۹۴/۱/۲۵پيوست بند الف مصوبات جلسه مورخ  جدول

 كل كشور ۱۳۹۴سال  قانون بودجه ۱۴ميليارد ريال موضوع بند د تبصره  ۲۴۰۰شركتهاي بيمه از مبلغ 

 ارقام به ميليون ريال

 بيمه شركت

سهم علي الحساب شركت از 

مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد 

ريال مندرج در قانون بودجه 

 ۱۳۹۴سال 

كل واريزي تا پايان 

 ۱۳۹۴شهريورماه 

واريزي هفتگي طي ششماهه 

 ۱۳۹۴اول سال 

 ۲۰,۱۸۴ ۵۲۴,۷۷۷ ۱,۰۴۹,۵۵۵ ايران

 ۵,۱۵۵ ۱۳۴,۰۲۸ ۲۶۸,۰۵۷ آسيا

 ۳,۱۰۵ ۸۰,۷۲۳ ۱۶۱,۴۴۵ البرز

 ۲,۲۴۵ ۵۸,۳۶۴ ۱۱۶,۷۲۹ دانا

 ۱,۶۰۸ ۴۱,۸۱۶ ۸۳,۶۳۲ معلم

 ۲,۶۵۸ ۶۹,۱۱۲ ۱۳۸,۲۲۳ پارسيان

 ۷۱۵ ۱۸,۵۸۹ ۳۷,۱۷۸ كارآفرين

 ۱,۵۵۲ ۴۰,۳۵۷ ۸۰,۷۱۴ رازي

 ۴۳۳ ۱۱,۲۵۰ ۲۲,۵۰۰ سينا

 ۱,۲۹۴ ۳۳,۶۴۴ ۶۷,۲۸۷ ملت

 ۷۳۵ ۱۹,۱۱۸ ۳۸,۲۳۵ دي

 ۱۸۴ ۴,۷۷۴ ۹,۵۴۷ سامان

 ۶۳۸ ۱۶,۵۷۷ ۳۳,۱۵۴ نوين

 ۱,۲۱۰ ۳۱,۴۶۹ ۶۲,۹۳۹ پاسارگاد

 ۱,۰۵۰ ۲۷,۳۰۳ ۵۴,۶۰۶ ميهن

 ۱,۹۶۴ ۵۱,۰۷۳ ۱۰۲,۱۴۶ كوثر

 ۲۰۶ ۵,۳۴۴ ۱۰,۶۸۷ ما

 ۷۹۹ ۲۰,۷۷۶ ۴۱,۵۵۲ آرمان

 ۴۶ ۱,۲۰۵ ۲,۴۱۱ تعاون

 ۴۰ ۱,۰۲۸ ۲,۰۵۵ سرمد

 ۹۶ ۲,۵۰۲ ۵,۰۰۴ اميد

 ۵۱ ۱,۳۳۶ ۲,۶۷۱ حافظ

 ۱۴۱ ۳,۶۵۹ ۷,۳۱۷ ايران معين

 ۴۵ ۱,۱۷۷ ۲,۳۵۵ آسماري

۶,۱۵۴۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ جمع كل  

 لحاظ شده است. ۱۳۹۳ماهه سال  ۱۱سهم شركتهاي بيمه از حق بيمه شخص ثالث بر اساس آمار عملكرد 

 


