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پیوست: دارد

مدیرانعامل محترم شرکتهای سهامی بیمه ایران/ آسیا/ البـرز/ دانا/ معلّم/ 

پارسیـان/ توسعه/ کارآفرین/ رازی/ سینا/ ملّت/ دی/ سامان/ نوین/ میهن/ پاسارگاد/ 

اتکایی ایرانیان/ کوثر/ ما/ آرمان/ تعاون/ سرمد/ تجارت نو/ حکمتصبا/ خاورمیانه/ 

باران/ اتکایی سامان(درشرف تاسیس)

با سالم؛

به پیوست مصوبات شورایعالی بیمه در خصوص اصالح آییننامه سرمایهگذاری 

مؤسسات بیمه به عنوان مکمل آییننامه مذکور(آییننامه شماره ۹۷/١)، برای اطالع 

و اجرا ابالغ میگردد. 

رئیس شورای عالی بیمه
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رونوشت:
اعضای محترم شورای عالی بیمه برای استحضار 

معاونت محترم حقوقی رئیسجمهور برای استحضار 
اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاستجمهوری برای استحضار 

جناب آقای دکتر پژمان پشمچیزاده معاون محترم نظارت مجلس شورای اسالمی جهت استحضار  
جناب آقای دکتر سیّدمحمّد کریمی دبیرکل محترم سندیکای بیمهگران ایران برای آگاهی  

مدیرانعامل محترم شرکتهای بیمه حافظ/ امید/ ایرانمعین/ متقابل کیش/ آسماری/ متقابل اطمینان متحد قشم برای اطالع 
جناب آقای پرویز خسروشاهی قائممقام محترم برای اطالع و اقدام الزم  

جناب آقای غالمعلی جهانگیری معاون محترم اتکایی برای اطالع و اقدام الزم 
جناب آقای رحیم مصدق معاون محترم طرح و توسعه برای اطالع و اقدام الزم 

جناب آقای مفید امینی معاون محترم نظارت برای اطالع و اقدام الزم 
جناب اقای کاظم فیروزپوری بندپی مدیرکل محترم حسابرسی، بازرسی داخلی و مبارزه با پولشویی برای اطالع و اقدام الزم 

جناب آقای مصطفی زندی مدیرکل محترم روابط عمومی و امور بینالملل برای اطالع و درج در بخش مصوبات شورایعالی  
بیمه در سایت بیمه مرکزی ج.ا.ایران 
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( قانون تأسیس 61) اجرای مادهدر  03/08/1400و  08/06/1400شورای عالی بیمه در جلسات مورخ 

 "گذاری مؤسسات بیمهسرمایه" نامه( همان قانون، آیین17و به استناد ماده ) گریو بیمه بیمه مرکزی

به شرح زیر  (1/97 نامه شماره)آییننامه مذکور مکمل آیینرا اصالح و به عنوان  (97نامه شماره )آیین

 تصویب نمود:
 

 

 

 

 نامه به شرح زیر اصالح شد:( آیین2ماده ) 2و  1های بند -الف

درصد و حداکثر  دهها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی حداقل گذاری نزد بانکسپرده -1بند 

 درصد ذخایر ریاضی سهم نگهداری. شصت
 

خرید اوراق مالی اسالمی از قبیل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسالمی، اوراق مرابحه، اوراق اجاره و  -2بند 

 .درصد ذخایر ریاضی سهم نگهداری بیستدرصد و حداکثر  دهسایر اوراق صکوک حداقل 

، کندمیگذاری در یک نوع اوراق مالی اسالمی به استثناء اوراق مالی اسالمی که دولت عرضه تبصره: سرمایه

 باشد.این بند مجاز نمی موضوعگذاری درصد مجموع سرمایه بیست و پنجبیش از 
 

 

 

 نامه به شرح زیر اصالح شد:( آیین3ماده ) 2و  1های بند  -ب

 درصد و حداکثر دهحداقل ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی گذاری نزد بانکسپرده -1بند 

  درصد مجموع حقوق مالکانه و سایر ذخایر فنی سهم نگهداری. هفتاد
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 شوراي عالي بيمه
 1/97    انمه شمارهآیین

ري مؤسسات بيمهمکمل آیین  انمه سرماهی گذا
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اسالمی از قبیل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسالمی، اوراق مرابحه، اوراق اجاره و  مالی خرید اوراق -2بند 

مجموع حقوق مالکانه و سایر ذخایر فنی سهم  درصد بیستدرصد و حداکثر  دهاوراق صکوک حداقل سایر 

 نگهداری
 

، کندمیاوراق مالی اسالمی که دولت عرضه  یبه استثناگذاری در یک نوع اوراق مالی اسالمی تبصره: سرمایه

 باشد.این بند مجاز نمی موضوعگذاری درصد مجموع سرمایه بیست و پنجبیش از 

 

 

حسب مورد، مؤسسه بیمه را از رعایت  های ارزی مجاز استدر مورد سپرده بیمه مرکزی -ج

و تبصره ذیل آن  گذاری مؤسسات بیمهنامه سرمایه( آیین3( و )2( مواد )1بند )های مندرج در نصاب

 مستثنی نماید.

 

 به شرح ذیل تمدید گردید:شورای عالی بیمه  02/07/1399مصوبه مورخ  -د

 

( و 2( ماده )4های مندرج در بند )نصاب با توجه به تحوالت بازار سرمایه و تقاضای مؤسسات بیمه،"     

)تا  (، برای مّدت یک سال97نامه شماره سسات بیمه )آیینؤگذاری منامه سرمایه( آیین3( ماده )4)بند 

  "یابد.افزایش می درصد بیست (1401پایان شهریور ماه 

 1/97     انمه شمارهآیین شوراي عالي بيمه

ري مؤسسات بيمهمکمل آیین  انمه سرماهی گذا
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