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گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه ما 
1393اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

)عامسهامی("ما"بیمه سهام شرکتصاحبانساالنهعاديعمومیمجمع

بدینوسیلهبهاداراوراقبازارقانون45مادةو1347ماهاسفندمصوبتجارت،قانوناصالحیه232مادهمفاداجرايدر 
و موجودمداركسوابق،بر پایه 29/12/1393بهمنتهیمالیسالبراي شرکتعمومیوضعوفعالیتدربارهگزارش

تقدیم مدیرههیأتساالنههايگزارشازیکیعنوانبهذیلشرحبهوتهیهمالیهايصورتاطالعات ارائه شده در 
.می شود

منصفانهبر ارائهتاکیدبا،استشرکتعمومیوضعوعملیاتدربارهکهگزارشایندرمندرجاطالعات،اینجانباننظربه
گردیدهارائهوشرکت تهیهاساسنامهوقانونیمقرراتبامنطبق،شرکتمنافعحفظجهتدرومدیرههیأتعملکردنتایج
پیش می توانفعلیدر موقعیتکهحديتاآیندهدرآنهااثراتوبودهموجودهايواقعیتباهماهنگاطالعاتاین.است
گمراهیموجب،آنازعدم آگاهیکهموضوعیهیچوگردیدهارائهگزارشایندرکافیودرستنحوبه،کردبینی

.استمدیره رسیدهتأهیتاییدبه02/02/1394تاریخدرونگردیدهحذفگزارشاز،می شودکنندگاناستفاده

امضاءسمتحقيقينماينده اعضاي حقوقي هيأت مديره
ساز ملت رئيس هيات مديرهدكرتحممدابراهيم پورزرنديشركت تدبريگران 

مدير عامل و نائب رئيس هيات مديرهسيد حممد عليپور يزدیشركت تعاوين اعتباركاركنان بانك ملت 
عضو موظف هيات مديرهحسني كرمي خان زندشركت مديريت سرمايه آتيه خواهان

عضو غريموظف هيات مديرهحممد تقي صمدي شركت تعاوين مصرف كاركنان بانك ملت 
عضو غريموظف هيات مديرهمنوچهر کبريیشرکت اقتصاد گسرت قهرمان
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سهامداران گرامی

گزارشی از عملکرد و ، پس از یک سال تالش بار دیگرمفتخر است "ما"مدیره شرکت بیمههیأت،با عرض سالم و خیرمقدم
براي سهامداران محترم بازگو نماید.1393دستاوردهاي خود را در سال 

اتخاذ تدابیر هوشمندانه و با درك صحیح از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و صنعت بیمه و ،1393در سال "ما"شرکت بیمه 
استراتژي هاي مناسب براي کسب بخش سودآور و کم ریسک بازار بیمه توانست همانند گذشته وهاي دقیق ریزيانجام برنامه

شعبه و40با بیش از "ما"بیمهشرکت بردارد. گام نیز در راستاي بهبود مستمر کیفیت خدمات خود عالوه بر رشد پرتفوي ، 
با تکیه بر دانش فنی و خالقیت کارکنان و نمایندگان خود فعالیتو چند ماهسالسهدر طی و کارگزار نماینده 863باجه و
.دست یافته استدر صنعت بیمه چشمگیريهاي موفقیتبه خود 

بدیهی است در این گزارش سعی شده کلیه حقایق موجود به صورت آشکار و روشن در اختیار سهامداران محترم و نمایندگان 
هیأتایشان قرار گیرد تا با توجه به حق مسلم ایشان بر اشراف کامل به مسائل شرکت ، با ارائه رهنمودهاي خود ، اعضا 

بهتر امور یاري نمایند.امید است این گزارش زمینه ساز انگیزه و تالش بیشتر مدیره و کارکنان شرکت را در پیشبرد هر چه 
سهامداران گرامی کارکنان این شرکت در راستاي نیل به اهداف تعیین شده و دستیابی به بازده مناسب در قبال سرمایه گذاري 

ه شود.رقم زد"ما"آینده درخشانی براي بیمه ،باشد و با بهره گیري از تجربیات گذشته

مدیرههیأت

ت مدیرهأپیام هی
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ماشرکت بیمه 
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اي، هاي بیمهاي به منظور انجام کلیه فعالیتبه عنوان بیست و سومین شرکت بیمه1389اسفند 8در تاریخ"ما"شرکت بیمه
است. این شرکت به صورت سهامی عام تاسیس و کردهخود را از بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران اخذ موافقت اصولی 

تاسیس13/04/1390شرکت در تاریخ است.درصد سهام از طریق پذیره نویسی در بانک و فرابورس عرضه گردیده 40
، مدیرعامل و اعضاي ج.ا.ایرانبیمه مرکزيمحترم در مراسمی با حضور رییس کل 1390سال تیرماه 22تاریخدر و گردید

فعالیت خود ،به صورت رسمی،صنعت بیمهارشد فعاالن مدیران وشرکت و جمعی ازبانک ملت، مدیرانمدیره هیأتمحترم 
.نمودرا آغاز

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

است : به شرح ذیلاساسنـامه » 2«شرکت مطابق مـاده تیمـوضوع فعـال
مرکزي بیمه هاي بیمه مختلط براساس پروانه فعالیت صادره از سويدر انواع رشتهاي مستقیمانجام عملیات بیمه

.ایرانج.ا.
هاي صادره در چارچوب ضوابط بیمههاي اتکائی در داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمهتحصیل پوشش بیمه

.ایرانج.ا.مرکزي 
شور در حدود مقررات مربوط مشروط بر رعایت ظرفیت  هاي اتکائی از موسسات بیمه داخلی یا خارج از کقبول بیمه

اعالم می کند.ایرانج.ا.نگهداري شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزي 
عالی بیمههاي فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورايگذاري از محل سرمایه، ذخائر و اندوختهسرمایه.

تابعیت و مرکز اصلی شرکت :

مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر تابعیت شرکت ایرانی است. 
لیکن تعیین و تغییر ، استالعاده و تصویب مجمع عمومی فوقیراندیگر در داخل کشور منوط به موافقت بیمه مرکزي ج.ا.ا

مدیره شرکت هیأتصورت خواهد گرفت. یرانامدیره و با اطالع بیمه مرکزي ج.ا.هیأتبنا به تصویب نشانی در همان شهر،
شعبه یا نمایندگی دایر یرانپس از اخذ موافقت بیمه مرکزي ج.ا.امی تواند در هر موقع در داخل با اطالع  و در خارج از کشور،

کند.یا منحل 

شرکتتاریخچه
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به صورت زیر بیان می شود:" ما "شرکت بیمه اهداف
 میزان پرتفوي عملیاتی و توسعه سهم از بازار شرکتافزایش
کنترل میزان ضریب خسارت شرکت
هاي بیمه اي در سبد پرتفوي شرکتایجاد و حفظ ترکیب مناسب رشته
کسب سود پایدار و تامین رضایت سهامداران
جذب و حفظ نیروي انسانی متخصص و کار آمد
افزایش میزان رضایت مشتریان شرکت
 افزایش بهره وري

به صورت زیر بیان می شود:" ما "بیانیه چشم انداز شرکت بیمه 
اولین شرکت بیمه مورد انتخاب مشتریان هدف
کارفرماي ارجح براي کارکنان در صنعت بیمه
بیمههايداراي باالترین میزان ارزش آفرینی براي سهامداران در بین شرکت

در چنـین شـرکتی   به وضعیتی دست یـابیم کـه کارکنـان از کـار کـردن     تا واقع ما نهایت سعی خود را می کنیم در
و به باالترین میزان رضایت مشـتریان در  احساس افتخار و غرور نمایند، مشتریان از دریافت خدمات ما خوشنود بوده

گذاري در چنین شرکتی بر خـود  سهامداران شرکت نیز از سرمایهابیم، یهاي بیمه داخلی دستمقایسه با سایر شرکت
.کنیمیک نهاد اقتصادي نقش موثري در رونق اقتصادي جامعه ایفاببالند و به عنوان

بیانیه چشم انداز شرکت 

"ما"اهداف  شرکت بیمه 
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خـدمات  مشتریان، محصـوالت و  ايما به عنوان یک شرکت مشتري مدار تالش می کنیم با پیش بینی نیازهاي بیمه
ـ       هاي رقابتی ارائه کنیم و بانوآورانه، باکیفیت و با نرخ کـارگیري  ه لحـاظ کـردن سـرعت بـاال در پرداخـت خسـارت، ب

اي هاي کارکنان متخصص خود، ارائه دهنده برتر کلیه محصوالت و خدمات بیمهتکنولوژي روز و به پشتوانه توانمندي
ممکن آرامش و ن راه نهایت سعی خود را می کنیم تا به بهترین شکلسایر بازارهاي منتخب هستیم و در ایدر ایران و

.را تامین نماییمخودامنیت خاطر مشتریان
نماییم و در راه افزایش ارزش سرمایه خودلی بازدهی مناسبی نصیب سهامدارانما خود را مسئول می دانیم تا از نظر ما

.کنیمسرمایه گذاران از هیچ کوششی فروگذار نمی
شغلی آنها را نیز برآورده می کوشیم تا نیازهاي شخصی وخودمحیط پویا و چالشی براي کارکنانضمن ایجاد یکما

.کنیم
فعالیـت هسـتیم، در بلنـد مـدت،     اي که در آن مشغولما مصمم هستیم که به مشتریان، کارکنان، سهامداران و جامعه

ماموریت را با لحاظ کردن بـاالترین اسـتانداردهاي اخالقـی و    یم و اینیترین منافع اقتصادي و معنوي را ارائه نماعالی
.بخشیماي تحقق میحرفه

شرکت ماموریتبیانیه 
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هاي خالقانه و نوآور در جهت تامین آسایش و پیش بینی و پیشی گرفتن از انتظارات مشتریان از طریق راه حل
آرامش خاطر مشتریان

 جانبه براي انجام کارها به صورت درست و با کیفیت باالاشتیاق به خدمت و تالش همه
.کسب سود براي شرکت به طوري که حاصل خدمت به جامعه باشد
شایسته ساالري
سخت کوشی، تعهد و تعلق سازمانی و پاسخگویی در کلیه سطوح سازمانی
توسعه روحیه کار گروهی در سطح شرکت
صداقت، شفافیت و رعایت اخالق حرفه اي
ن فرديأاندیشی، همدلی و رعایت احترام و شمثبت
حرکت به سمت تعالی و بهبود مستمر در سطح کل شرکت
رفتار عادالنه و مطابق با ضوابط و قوانین تعیین شده
حفاظت از اطالعات و اسناد محرمانه
ضد رشوه خواري، پولشویی و فساد
نظم و انضباط کاري و آراستگی ظاهري
 در جهت تحقق اهداف شرکتبرنامه مداري و تالش
شکوفاسازي استعداد کارکنان و تالش در جهت فراهم ساختن فرصت پیشرفت براي آنها

جهان بینی شرکت
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مدیره :هیأتساختار سازمانی شرکت مصوب 

ساختار سازمانی شرکت 
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ریال بوده 1،000میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 400میلیارد ریال مشتمل بر 400مبلغ آغاز فعالیتسرمایه شرکت در 
میلیارد 1،000میلیارد ریال به مبلغ 400مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت از 20/08/1392. در تاریخ است 

نزد اداره ثبت شرکت ها 22/04/1393خیدر تارامداران و آورده نقدي تصویب نمود که ریال از محل مطالبات حال شده سه
میلیارد ریال 500،2میلیارد ریال به مبلغ 1،000همچنین، مجمع با انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ است.دهیبه ثبت رس

دت میلیارد ریال) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به م500،1(مبلغ 
:استبه شرح جدول ذیل29/12/1393ترکیب سهامداران در تاریخ . کردمدیره تفویض هیأتسال به 2

سرمایه و ترکیب سهامداران

29/12/1393وضعیت  سهامداران شرکت در تاریخ 
درصد سهامداريتعداد سهمسهامدار
%150،000،00015,0شرکت تعاونی اعتبارکارکنان بانک ملت

%150،000،00015,0شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت
%145،714،34314,6شرکت تعاونی خردمندان صابرعصر

%100،000،00010,0بانک ملت
%126،810،56212,7شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان

%70،573،3757,1شرکت گروه مالی ملت
%44،930،0074,5شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان

%40،000،0004,0شرکت پاالیش نفت جی
%171،971،71317,2سایر سهامداران حقیقی و حقوقی

%1،000،000،000100جمع
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:استبه شرح زیر "ما"خالصه اطالعات مالی شرکت بیمه1393هاي مالی  با توجه به صورت
/درصدمبالغ به ریال

چکیده عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

اطالعات سود و زیان :
درصد تغییر١٣٩٢سال ١٣٩٣سال شرح

٪١،٩٧٣،٣٥٩،٩١٤،٨٥١١،٣٧٤،٢٨٧،٣٦٥،١٤٨٤٤درآمدهاجمع 

٪٣٦٠،٠٨٥،٢٣٢،٧٦٨٢٣٣،٨٢٥،٩٣٨،٨٢٩٥٤سود عملیاتي

٪٣٩١،٤٢٤،٤٣٨،٣١٨٣٠٤،٩٤٧،٧٧٦،٤٢٣٢٨سود ناخالص فعالیت بیمه اي
٪٣٤٦،٢٩٤،٧٠٧،١٤٩٢٢٧،٠٢١،٣١٩،٢٨٧٥٣سود قبل از کسر مالیات

٪٣٤١،٩١٢،١٨٠،٣٧٧٢٢٧،٠٢١،٣١٩،٢٨٧٥١سود خالص

اطالعات ترازنامه :
درصد تغییر١٣٩٢سال ١٣٩٣سال شرح

٪٥،٧٧٣،٨١٥،٢٠٧،٤٩١٢،٦٧٥،٠٩١،٦٦٤،٧٨٣١١٦ي هاجمع دارائ
٪١،٤٤٧،٧٩٣،٣٧٢،٢٩٥١،٢٤٦،٧٢٤،٣٥٨،٩١٨١٦جمع حقوق صاحبان سهام

٪١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٥٠سرمایه ثبت شده
٪١٠٠-٥٧٥،٨٤٣،١٦٧،٠٠٠-سرمایه در جریان افزایش

اطالعات هر سهم :
١٣٩٢سال ١٣٩٣سال شرح

٤٢٢٥٦٨سود(زیان)پایه هر سهم 
( افزایش سرمایه ثبت شده-بر اساس میانگین موزون سهام عادي )

-٣٤٢سود(زیان) تقلیل یافته هر سهم 
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پیچیدگیهاي علی رغم .استروند تغییرات جمع درآمدها، سود عملیاتی و سود خالص شرکت از بدو تاسیس از رشد مناسبی برخوردار 
بهینه سازي عملیات صدور مبتنی بر ، شرکت بیمه ما با برنامه ریزي هاي مناسب و 1393در سال هاي اقتصاديحاکم بر فعالیت

میلیارد 360میلیارد ریال به 234سود عملیاتی خود را از توانست به تبع افزایش درآمد، ،مدیریت ریسک و کنترل ضریب خسارت
28با رشد میلیارد ریال 391میلیارد ریال به 305اي را از هاي بیمهو همچنین سود ناخالص فعالیتدرصدي 54با رشد ریال 

افزایش دهد. درصدي 
هاي مربوط به شبکه فروش و بر اساس اطالعات فروش در بخش شاخصهاي عملکردي کالن شرکت،بخش دیگري از شاخص
گردد :اي بر اساس جدول زیر ارائه میشرکت به صورت مقایسه

برخوردار بوده و با توجه به مدیریت درصدي206از رشد 1393گردد مبلغ پرتفوي شرکت در سال همانطور که مالحظه می
سود درصدي 54شرکت از افزایش عالوه بر افزایش مبلغ خسارت پرداختی،،صحیح ریسک و کنترل فنی ضریب خسارت

هاي بیمه منوط به پرداخت صحیح و . نکته حائز اهمیت آن است که ماندگاري شرکتاستبرخوردار 1393عملیاتی در سال 
کنترل مناسب ضریب آن نسبت به حق بیمه صادره است تا ضمن حفظ رضایت و در نتیجه تضمین مناسب خسارت ضمن 

ماندگاري مشتریان، با ایجاد امکان استفاده بهینه منابع در دست، امکان رشد و دوام خود را نیز فراهم آورند.

رد می باشد.قابل ذکر است دلیل کاهش تعداد نمایندگان شرکت ، پایش نمایندگان بر اساس عملک

شاخص هاي عملکردي فروش و شبکه فروش

درصد 13931392شاخص
تغییر

%3،3451،093206مبلغ پرتفو (میلیارد ریال)

%630310103ریال)مبلغ خسارت پرداختی (میلیارد 

%25-8631،146تعداد نماینده و کارگزار

%403321تعداد شعب و باجه هاي بیمه اي
%33628020نیروي انسانی به نفر(پایان سال)
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نتاتا

بتوان بستر مناسبی هاو مقایسه آنهاسازد تا با تحلیل دادهاهم میهاي مالی، مجموعه دانشی را فرتجزیه و تحلیل صورت
نشان می دهند. ،ها عملکرد یک شرکت را به طور خالصه از نظر مالیدر واقع این نسبتها فراهم نمود. جهت تصمیم گیري

نشان داده شده است :1393ها در سال در جدول زیر برخی از این نسبت

که از تقسیم دارایی هاي جاري بر بدهی هاي جاري به دست می آید و متداول ترین وسیله براي اندازه گیري نسبت جاري 
بوده و این نسبت براي میانگین 1معادل 1393در سال "ما"بیمه در شرکتپرداخت بدهی هاي کوتاه مدت می باشد،قدرت 
می باشد.1,09معادل 1392غیر از بیمه ایران و بیمه هاي اتکایی و مناطق آزاد) در سال صنعت(

،"ما"براي شرکت بیمه 1393این نسبت در سال .آیدمیبدستهاداراییجمعبههابدهیجمعتقسیماز،نسبت بدهی
1392در سال (غیر از بیمه ایران و بیمه هاي اتکایی و مناطق آزاد)این نسبت براي میانگین صنعتدر حالیکهبوده 0,75

.است0,77معادل 
براي 1393در سال ) براي تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاري یشاخصبه عنوان (ها بازده دارایی

براي میانگین صنعت(غیر از بیمه ایران و بیمه هاي اتکایی و 1392این نسبت در سال می باشد.0,08،"ما"شرکت بیمه 
می باشد.0,05مناطق آزاد) 

نسبت هاي مالی شرکت

١٣٩٢سال ١٣٩٣سال شرح
١١,٤٦نسبت جاري
٠,٧٥٠,٥٣نسبت بدهي

٠,٠٨٠,١١نسبت بازده دارائي ها
٠,٢٥٠,٢٥نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

٢،٢٩٩١،٠٨٨جریان نقدي هر سهم
٥٦٨-میلیارد ریال)٤٠٠سود هر سهم(با سرمایه ثبت شده
٣٤٢٢٢٧میلیارد ریال)١٠٠٠سود هر سهم(با سرمایه ثبت شده
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این نسبت در سال .می گرددگذاري صاحبان سهام حاصل که از سرمایهاستنتیجه اينشانگر ،بازده حقوق صاحبان سهام
هاي مالی شرکت حاصلنسبتتردیدي نیست روند رو به رشد.در سطح مناسبی است"ما"براي شرکت بیمه 1393
باشد.و همت کارکنان میتاکنون هاي بلندمدت شرکت از بدو تاسیس ریزي و سیاستبرنامه
):1392هاي مالی سال (بر اساس صورتو میانگین صنعت "ما"هاي مالی در شرکت بیمهنسبتمقایسه برخیجدول

:"ما"در شرکت بیمه 1393هاي مالی سال ها بر اساس صورتمحاسبات نسبت

حاشیه سود نام شرکت
عملیاتی

حاشیه سود 
خالص

دارائی هاي 
سریع المعامله  
به ذخائر فنی

سنجش سود کیفیت سود 
بازده حقوق  بازده دارائیمندي بدهی

صاحبان سهام

خسارت سهم 
نگهداري به 
درآمد سهم 
نگهداري

ذخائر فنی به 
حقوق  

صاحبان سهام

0,210,210,721,860,340,110,250,510,45بیمه ما سال 1392
0,110,101,156,390,320,080,250,511,39بیمه ما سال 1393

0,120,120,963,550,300,050,190,652,35میانگین صنعت 

ضریب خسارتحاشیه سود خالصحاشیه سود عملیاتینام شرکت
دارائی هاي 

سریع المعامله  
به ذخائر فنی

کیفیت سود 
سنجش 

سود مندي 
بدهی

بازده حقوق  بازده دارائی
صاحبان سهام

ذخائر فنی به 
حقوق صاحبان  

سهام

خسارت سهم 
نگهداري به درآمد 

سهم نگهداري

0,110,100,531,156,390,320,080,251,390,51بیمه ما

 -

۱٫۰۰

۲٫۰۰

۳٫۰۰

۴٫۰۰

۵٫۰۰

۶٫۰۰

۷٫۰۰

حاشیه سود 
عملیاتی

حاشیه سود 
خالص

دارائی هاي  
سریع 

المعامله به 
ذخائر فنی

کیفیت سود سنجش 
سود مندي 

بدهی

بازده دارائی بازده حقوق  
صاحبان 

سهام

خسارت 
سهم 

نگهداري به 
درآمد سهم 

نگهداري

ذخائر فنی  
به حقوق  
صاحبان 

سهام

1392بیمه ما سال 
1393بیمه ما سال 

میانگین صنعت
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هاي مالی مذکور به شرح جدول ذیل می باشد:روش محاسبه نسبت

وضعیتشرحنحوه محاسبهنسبت

قدرت سودآوري شرکت از محل فعالیت هاي سود عملیاتی به صدورسود عملیاتیحاشیه 
میزان باالتر نشان دهنده سودآوري بهتر می باشد.عملیاتی

قدرت سودآوري شرکت از محل فعالیت هاي سود خالص به صدورحاشیه سود خالص
باشدمیزان باالتر نشان دهنده سودآوري بهتر می عملیاتی و غیر عملیاتی

میزان پایین تر نشان دهنده مدیریت ریسک مدیریت ریسک صدور بیمه نامهخسارت واقع شده به حق بیمه عاید شدهضریب خسارت
مطلوب تر می باشد.

نسبت باالتر و بدون نوسانات ساالنه چشمگیرمیزان نقدینگی عملیاتی سود عملیاتیوجه نقد عملیاتی به سود عملیاتیکیفیت سود
نشان دهنده کیفیت سود مطلوب تر می باشد.

بازدهی دارائی به بازدهی حقوق صاحبان سنجش سود مندي بدهی
نسبت بیشتر نشانگر توانائی شرکت در سوداوري از میزان استفاده بهینه شرکت از محل بدهی هاسهام

محل بدهی ها می باشد.

شاخص نهایی براي تشخیص کفایت و سود خالص به میانگین دارائیبازده دارائی
نسبت بیشتر نشانگر مدیریت مطلوب تر می باشد.کارایی مدیریت در تولید سود

توان سودآوري شرکت با توجه به خالص سود خالص به میانگین حقوق صاحبان سهامبازده حقوق صاحبان سهام
نسبت بیشتر نشانگر سودآوري بیشتر می باشد.هاییدارا

هاي سریع المعامله به  دارائی 
ذخائر

مجموع وجه نقد و سرمایه گذاري ها به 
ذخائر سهم نگهداري

قدرت آنی شرکت جهت پرداخت تعهدات 
نسبت بیشتر نشانگر مدیریت مطلوب تر می باشد.احتمالی از محل ذخائر

ذخائر فنی به حقوق صاحبان 
سهام

مجموع ذخائر سهم نگهداري به حقوق 
صاحبان سهام

شرکت در مواجهه با ریسک هاي بالقوه توان
نسبت کمتر نشانگر مدیریت مطلوب تر می باشد.بلندمدت و کوتاه مدت

خسارت نگهداري به درآمد 
نگهداري

خسارت سهم نگهداري به درآمد بیمه سهم 
نسبت کمتر از ضریب خسارت نشانگر مدیریت مدیریت توزیع ریسکنگهداري

مطلوب تر ریسک می باشد.
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اموال،هايشاخهتمامیدر"ما"بیمهشرکت.استمحصوالتسازيتنوعشرکت،سودآوريتداوممهمعواملازیکی
قرار ذیلبه،ايبیمهگروهچهاراینتفکیکبهشرکتايبیمهمحصوالتکند. میفعالیتمسئولیتومهندسیاشخاص،

:باشدمی

اشخاصاموال                                                                               
ثالث اجباري، سرنشین و مازاد   ،شخص ثالثحوادث گروهی
اتومبیلبدنهجامع عمر و پس انداز
آتش سوزي مسکونیعمر گروهی
آتش سوزي انباردرمان گروهی
باربري داخلی مسافرین خارج از کشوربیمه

توریست برتر
آسایش گردشگران

باربري وارداتیحوادث انفرادي
باربري صادراتی

مسئولیت و مهندسی
هواپیما
انرژي
تمام خطر نصب
جامع اموال
سازه هاي تکمیل شده
کشتی
شکست ماشین آالت
تجهیزات الکترونیکی
ماشین آالت و تجهیزات پیمانکاري
 حفاريدکل
تمام خطر پیمانکاري
پول جدید در گردش
اسب
 فراساحلی در حال نفت، گاز و پتروشیمی)

نصب/ساخت)
فراساحلی در حال بهره نفت ،گاز و پتروشیمی)

برداري)

مسئولیت ابنیه در قبال اشخاص ثالث

مسئولیت حرفه اي پزشکان
 اي پیراپزشکانمسئولیت حرفه
داخلیهاي حمل و نقل مسئولیت شرکت
هاي حمل و نقل هواییمسئولیت شرکت
(سایر)مسئولیت مدنی
مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه هاي ساختمانی
مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه هاي عمرانی
مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی
 کارکنان پروژه هاي مسئولیت کارفرما درقبال

تجاري،صنعتی،خدماتی و بازرگانی

"ما"محصوالت شرکت بیمه 
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مـورد  19/09/1390درج و سهام آن اولین بـار در تـاریخ   "وما"در بازار پایه فرابورس با نماد 06/09/1390شرکت در تاریخ 
معامله قرار گرفته است. 

وضعیت سهام شرکت به شرح ذیل بوده است:

دوم بورس کلیه مراحل پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و انتقال سهام شرکت از بازار پایه فرابورس به بازار 
تهیه مدارك و مستندات پذیرش اعم از امیدنامه ، برنامه و اوراق بهادار تهران شامل انعقاد قرارداد با مشاور عرضه و پذیرش

توسط معاونت مالی و سرمایه گذاري انجام گردید و هاي مربوط به افشاي اطالعاتکسب و کار، پرسشنامه، تکمیل فرم

توانست موافقت هیات پذیرش بورس را جهت ورود به بازار دوم بورس 28/08/1393تاریخدر "ما"شرکت بیمه سرانجام 

مراحل تکمیل پرونده وارسال اطالعات مورد نیاز در حال انجام می باشد.اوراق بهادار تهران کسب نماید.

 کنندگانگواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف

همایش ملی حمایت از مصرف کنندگان با تکیه بر اصل مشتري مداري ، حفظ حقوق چهاردهمیندر "ما"شرکت بیمه 
.موفق به کسب گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شدبیمه گذار و به کارگیري نیروي انسانی متخصص 

تعداد سهام تاریخ
معامله شده

ارزش سهام    
معامله شده           

( ریال)

تعداد روزهاي 
معامله نماد

ارزش 
بازار(میلیون ریال)

قیمت 
سهم(ریال)

سرمایه     (میلیون 
ریال)

29/12/139047،343،90068،923،233،51858664،2941،661400،000

29/12/139111،260،10013،859،060،707130410،5411025400،000

29/12/139275،876،427192،684،873،986155962،8002،407400،000

29/12/139361،743،33786،515،054،2011972،280،0002،2801،000،000

اوراق بهادارشرکت از منظر بورس

1393در سال"ما"گزیده اي از افتخارات بیمه 
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 جایزه مدیریت مالی ایرانپنجمینبرگزیده

هاي طبق ارزیابی(یادواره دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی)دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایرانپنجمیندر "ما"شرکت بیمه 
توانست به برترین رتبه "ما"شرکت بیمه .تندیس بلورین گردیدایران موفق به کسببه عمل آمده توسط کمیته داوري معتبر 

هاي براي بهره مندي از نظام"ما"هاي صورت گرفته در بیمه به پاس تالشین جایزه ا.در میان شرکت هاي بیمه دست یابد 
ي مورد استفاده ، کنترل هاي داخلی مناسب ، همکاري و تعامل هارد مالی، به روز رسانی سیستمشفافیت در عملک، نوین مالی 

سال فعالیت 3این شرکت در طی به این شرکت اعطا گردید . و توفیق در جذب منابع درآمدي پرسنل شرکت در کلیه امور 
ها بر اساس سیستم هاي به روز فناوري خود توانسته است با تکیه بر نیروي انسانی متخصص و جوان ، تجهیز تمامی فعالیت

.دست یابدهاي هم ردیف خود در صنعت بیمهگذاران به جایگاه خوبی در میان شرکتاطالعات و توجه به نیازهاي بیمه

 بهره وريبهبود زرینکسب نشان

دومین درنشان زرین بهبود بهره وري دریافت کرد."ما"در دومین جشنواره بهره وري و بهبود فضاي کسب و کار ، بیمه 
جشنواره بهره وري و بهبود فضاي کسب و کار که با رویکرد تجارب بهبود بهره وري که با همت انجمن بهره وري ایران 

برترین نشان جشنواره به بیمه ،برگزار شد به پاس نگاه موثر ، توجه به حرکت بهره وري و ارائه تجارب موفق در این زمینه
اهدا گردید."ما"

 تندیس برتر مدیریت سالمت اداري در سومین دوره نظام ارزیابی مدیریت سالمت اداري کشور

هاي مدیریت رویکرد پیشگیري از بروز مفاسد اداري در قالب نظامدر چهارمین دوره جایزه مدیریت سالمت اداري، با 
راهبردي، فرآیندي، سرمایه انسانی، فناوري و نظام هاي نظارتی از بانک ها و بیمه هایی که عملکرد بهتري داشتند تقدیر 

اداري شد.حائز رتبه برتر در چهارمین دوره مدیریت سالمت "ما"براي دومین سال متوالی شرکت بیمه شد.
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از نگاه تصاویر 1393مروري بر وقایع سال 

ایرانجایزه ملی مدیریت مالیتندیس بلوریندریافت نشان زرین بهبود بهره وري

حمایت از مصرف کنندگاننشان نشان مدیریت سالمت اداري
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13/04/1390تاریخ به عنوان بیست و سومین شرکت بیمه اي کشور فعالیت خود را از"ما "شرکت بیمه با توجه به اینکه
،گذرداز فعالیت آنها میاي که مدت طوالنی هاي بیمهشرکتن رو مقایسه عملکرد این شرکت با سایراز ای،استکردهآغاز 

شرکتهاي سایرفعالیت با عملکرد و چهارم سوم ،دوم،. بنابراین مقایسه عملکرد شرکت در سال اولمقایسه استانداردي نیست
تر باشد.فعالیت می تواند مطلوبو سوم دوم ،سال اول بیمه بخش خصوصی در

هاي بیمه :فعالیت با عملکرد سایر شرکتو چهارمو سومدوم،مقایسه عملکرد شرکت در سال اول

اعالم شده در سایت 1393ها در بازار بیمه یازده ماهه منتهی به بهمن بر اساس آمار عملکرد شرکت1393از بازار در سال "ما"سهم بیمه 
درج گردیده است.یرانبیمه مرکزي ج.ا.ا

جایگاه شرکت در صنعت

سال شروع شرکت
فعالیت

حق بیمه صادره در 
سال اول فعالیت 

(میلیارد ریال)

حق بیمه صادره در 
سال دوم فعالیت 

(میلیارد ریال)

حق بیمه صادره در 
سال سوم فعالیت 

(میلیارد ریال)

حق بیمه صادره در 
سال چهارم فعالیت 

(میلیارد ریال)

سهم 
بازار در 
سال اول 
فعالیت 
(درصد)

سهم 
بازار در 

سال دوم 
فعالیت 
(درصد)

سهم 
بازار در 

سال 
سوم 

فعالیت 
(درصد)

سهم بازار 
در سال 
چهارم 
فعالیت 
(درصد)

سود 
هر 

سهم 
در سال 
چهارم 
فعالیت

138218114101761,61489,61,428,148,155,6157پارسیان

138215,488,2167,3279,50,120,510,771,05333رازي

138242,6155,2321,1522,10,330,91,491,97243کارآفرین

138214,4109,8262,7402,70,110,631,221,52231سینا

13828.574,9224,21076,80,070,431,044,05270ملت

138461,6173,5436,4600,820,290,651,291,48176دي

138415,1107,7245,64050,070,410,721272سامان

13840,386164,335800,320,480,88311,5نوین

13850,799,3252,6474,200,290,621,021281پاسارگاد

138917,8666,42288,14887,70,030,81,73716کوثر

13901377311093,233450,170,560,80,85342بیمه ما
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و مقایسه با سال گذشته:1393بررسی پرتفوي عملیاتی شرکت در سال 

شرکتبررسی پرتفوي عملیاتی 

ارقام به ریالحق بیمه صادره طی سال :

درصد تغییر1392سال 1393سال رشته بیمه اي
%942،602،057،909580،043،457،86362,51اموال

%2،229،406،860،823407،650،805،086446,89اشخاص
%172،874،211،598105،531،416،75863,81مسئولیت و مهندسی

%3،344،883،130،3301،093،225،679،707205,96جمع کل

به تفکیک هر یک از رشته هاي بیمه اي به شرح جدول زیر میباشد:1393میزان رشد حق بیمه صادرشده طی سال 

حق بیمه صادره طی سال

رشته بیمه اي
سهم از 
درصد تغییر1392سال 1393سال پرتفوي

%430،448،709،416270،906،817،47958,89%13ثالث
%171،725،281،50682،697،528،165107,65%5بدنه

%303،580،519،325205،227،433،30347,92%9آتش سوزي
%36،847،547،66221،211،678،91673,71%1باربري

%116،070،642،25078،011،605،52148,79%3مسئولیت
%56،803،569،34827،519،811،237106,41%2مهندسی
%100،395،916،80743،393،296،627131,36%3درمان
%46،390،331،89042،091،443،36110,21%1حوادث
%2،082،620،612،126322،166،065،098546,44%62عمر

%3،344،883،130،3301،093،225،679،707205,96جمع کل
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:1393سال در "ما "صادره شرکت بیمه نمودار حق بیمه 

:1392سال در"ما"صادره شرکت بیمه نمودار حق بیمه 

%

٩%
۵%

١٣%

١%

٨%
۵۵%

٢% ٣%

٣%

1393حق بیمه سال 

باربري
آتش سوزي

بدنه(اتومبیل  )
سرنشین.دیه.مازاد(شخص ثالث  )

حوادث
عمر زمانی
عمرو پس انداز
مهندسی
مسئولیت
درمان

٢%

١٩%

٨%

٢۵%
۴%

١٧%

١٢%

٢%
٧% ۴%

1392حق بیمه سال 

باربري
آتش سوزي

بدنه(اتومبیل  )
سرنشین.دیه.مازاد(شخص ثالث  )

حوادث
عمر زمانی
عمرو پس انداز
مهندسی
مسئولیت
درمان
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:"ما"در شرکت بیمه1392و 1393نمودار مقایسه حق بیمه سال 

"ما"در طی سه سال فعالیت شرکت بیمه صادرهمهیبحق رشد نمودار 

حاکی از برنامه ریزي هاي انجام شده، مدیریت ریسک و "ما"رو به رشد حق بیمه صادره طی سه سال فعالیت بیمه روند 
تالش کارکنان می باشد.

۰
۵۰۰،۰۰۰
۱،۰۰۰،۰۰۰
۱،۵۰۰،۰۰۰
۲،۰۰۰،۰۰۰

ال
 ری

ون
میلی

1393حق بیمه سال 
1392حق بیمه سال 

١٣٧,۴٠۶,٧٢٧,۵۶٠

٧٣١,۴۵٨,٠١١,۶٧۵
١,٠٩٣,٢٢۵,۶٧٩,٧٠٧

٣,٣۴۴,٨٨٣,١٣٠,٣٣٠

 -

۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳

نمودار رشد حق بیمه صادره

حق بیمه صادره

حق بیمه صادرهسال مالی
1390137،406،727،560
1391731،458،011،675
13921،093،225،679،707
13933،344،883،130،330



٢٣

گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه ما 
1393اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

به شرح جدول زیر است:1393اي در سال هاي صادره به تفکیک هر یک از رشته هاي بیمهتعداد بیمه نامه

درصد تغییر1392سال 1393سال رشته بیمه اي
%447،049417،0017اموال

%58،36536،80859اشخاص
%44،26714،301210مسئولیت و مهندسی

%549،681468،11017جمع کل

تعداد بیمه نامه صادره :

درصد تغییر92تعداد بیمه نامه 93تعداد بیمه نامه رشته بیمه اي
%152،864107،74842ثالث
%20،00416،07824بدنه

%7-269،017290،016آتش سوزي
%5،1643،15963باربري

%447،049417،0017جمع اموال
%15،84914،06513مسئولیت
%28،41823611942مهندسی

%44،26714،301210جمع مسئولیت و مهندسی
%7،0203،64792درمان
%43-7،05912،406حوادث
%44،28620،755113عمر

%58،36536،80859جمع اشخاص
%549،681468،11017جمع کل
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آورده شده است:،ايرشته هاي بیمهبه تفکیک هر یک از1393در جدول زیر مبالغ خسارت پرداختی در سال 

ارقام به ریال

:        "ما"در شرکت بیمه1392و 1393نمودار مقایسه خسارت پرداختی در سال 

پرونده33،317معادل1393پرونده و در سال 22،631، معادل 1392هاي پرداخت شده در سال تعداد خسارت
سهم هر یک از حوزه هاي اموال، اشخاص و مسئولیت و مهندسی از کل مبلغ خسارت پراختی شرکت در .می باشد

:به شرح جدول زیر است،1393سال 

۱۳۹۳

۰
۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۹۳

۱۳۹۲

مبلغ خسارت پرداختیرشته بیمه اي
210،725،791،902ثالث
50،581،219،853بدنه

38،347،485،458آتش سوزي
2،990،581،008باربري

55،375،005،507مسئولیت
10،525،785،614مهندسی
44،548،256،911درمان
8،384،015،475حوادث
208،994،465،655عمر

630،472،607،383جمع کل
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سهم از خسارت :

است کردهگذرد، سعی علی رغم اینکه مدت زمان زیادي از شروع فعالیت عملیاتی آن نمی"ما"شرکت بیمه 
پرداخت به موقع خسارت، عالوه بر انجام تعهدات خود اقدام به مشتریان را سر لوحه کار خود قرار داده و بارضایت

اي، بنماید.ایجاد وفاداري در مشتریان و تثبیت نام خود به عنوان یک شرکت خوشنام بیمه
از آنجایی که مبلغ خسارت پرداختی به تنهایی و بدون در نظرگرفتن حق بیمه نمی تواند معرف عملکرد فنی شرکت 

اي در جدول زیر آورده شده است.ضریب خسارت شرکت به تفکیک هر یک از رشته هاي بیمهباشد، بنابراین 
کارگیري مدیریت شود، ضرایب خسارت مناسب براي کلیه رشته ها، بیانگر بهکه در جدول نیز مشاهده میهمانگونه

.استریسک قوي، در شرکت 

1392سال 1393سال رشته بیمه اي
%53,5%48,0اموال

%39,5%41,5اشخاص
%7,0%10,5مسئولیت و مهندسی

%100%100جمع کل

1393ضریب خسارت سال رشته بیمه اي 
%10,30آتش سوزي

%17,63-باربري
%80,74مسئولیت
%30,15مهندسی
%62,03درمان
%70,84ثالث
%46,67بدنه

%25,16حوادث
%84,58عمر
%53,44کل
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را شبکه فروش آن تشکیل "ما"هاي بیمه و از جمله شرکت بیمه منابع انسانی شرکتکه بخش عمده اي از با توجه به این
گذاران و بیمهبهبود ارائه خدمات بهو از آنجا کهبه نظر می رسدکاري دشوار ،، مدیریت اثربخش و بهینه این منابعمی دهند

عالوه بر 1393در سال "ما"بیمهشرکت ،بودهاي شرکت بیمهموفقیت هراصلی ل عوامنقاط کشور از تمامنمایندگان در 
باجه هاي سیاست افزایش ،بر اساس عملکرد و اجراي قوانینهمزمان آن هابررسی و پایش وافزایش تعداد نمایندگان

.ها را در دستور کار خود قرار داددر شهرستانايبیمه
هاي انجام شده در این دو حوزه به بخش عمده امور شعب و امور نمایندگان تقسیم گردیده است. اهم فعالیتاین حوزه به دو

:استشرح ذیل 

توزیع شبکه هاي گسترش ،اي و ایجاد سهولت در امر دسترسی عموم مردم به خدمات شرکتدر راستاي توسعه خدمات بیمه
باجه بیمه اي در 16و شعبه 24از ابتداي تاسیس موفق به راه اندازي "ما"شرکت بیمه.و فروش در دستور کار قرار دارد

:است ه اند به شرح زیر داندازي شدر آنها راه"ما"بیمهیا باجههایی که شعبهسطح کشور شده است. استان
بیل، اصفهان، البرز، بجنورد، بوشهر، تهران ( شامل شعبه مرکزي و شعبه غرب تهران)، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ارد

ران، مرکـزي،  خوزستان، فارس، قـزوین، قـم، کرمـان، کرمانشـاه، گلسـتان، گـیالن، مازنـد       خراسان شمالی،خراسان رضوي،
هرمزگان، همدان، یزد،سمنان،لرستان،سیستان و بلوچستان،کردستان،زنجان.

اشاره نمود:حوزه می توان به موارد ذیل از جمله سایر فعالیت هاي این 
 1393نظارت بر فروش طبق برنامه ابالغی جهت نیل به بودجه سال
بازدید مستمر از شعب به منظور اطمینان از صحت انجام امور محوله
خرید یا اجاره ساختمان هاي مناسب جهت برخی شعب شرکت
 ارزیابی عملکرد نیروي انسانی شعبجذب نیروي انسانی مورد نیاز  و

شبکه فروش و پراکندگی آن در سطح کشور

امور شعب
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 1394سال براي استانیعملیاتی بودجه تدوینتهیه و

ستادرؤساي شعب با مدیران مشترك اتبرگزاري جلس

به شرح تصویر ذیل می باشد:در سراسر کشور"ما"شرکت بیمهپراکندگی شعب 
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. آیندبه شمار میهاي شرکت فروش بیمه نامهدسته دیگري از شبکه به غیر از شعب بیمه، نمایندگان و کارگزاران بیمه ،
کارگزار  به پایان رساند.195و  فعال نماینده 668خود را با همکاري  1393فعالیت سال "ما"شرکت بیمه 

اهم فعالیت هاي این حوزه شامل :
 1393سال در کارگزار 77و بازاریاب 256و مشروط به تامین پرتفوي تعیین شده نماینده 574جذب تعداد
ثبت اطالعات و مشخصات نمایندگان در سامانه سنهاب بیمه مرکزي ج.ا.ایران
بررسی و پایش نمایندگان بر اساس عملکرد و اجراي قوانین
 شوراي عالی بیمه75آئین نامه 2برگزاري دوره هاي آموزشی در اجراي ماده

در کشورپراکندگی نمایندگان شرکت 

امور نمایندگان
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.شودبیان می به اختصار صورت گرفته 1393هایی که در واحدهاي مختلف سازمان در سال اهم فعالیتبخش در این 

بندي بوده و هر بخشی از سازمان هاي صف و ستاد قابل تقسیمهاي بیمه همانند هر سازمانی در قالب حوزهفعالیت شرکت
دقت کافی در تنظیم ،هاي بیمهترین چالش شرکتمهم. نمایدتوجه به شرح وظایف خود اقدام به انجام وظیفه می بایستی با

از طرفیهاي تحت پوشش و محاسبه نرخ حق بیمه با توجه به دامنه ریسک موضوع بیمه است.شرایط عمومی، دامنه خسارت
هاي بیمه شرکتحوزه هاي فنی ها، نقش هاي بیمه خصوصی و مهمتر از آن با آزادسازي تعرفهلیت شرکتبه دلیل فعا

هاي بیمه را داشته باشند.بایستی توانایی پاسخگویی به مسائل فنی شرکتو میپررنگ تر شده
همگام با صنعت بیمه داشته و در راستاي توسعه این صنعت می بایست کل بنابراین حوزه هاي فنی نقش مهمی در

گردد.هاي سازمانی و فناوري اطالعات در ارائه بهتر خدمات و پاسخگویی هر چه بهتر تالشتکنولوژي
مهندسی و باربري،آتش سوزي،اتومبیل،مسئولیت،هاي عمر انفرادي،متشکل از مدیریت"ما"بیمه حوزه فنی شرکت 

می گردد.اشاره 1393که به اختصار به برخی از اقدامات انجام شده در سال است شخاص ا
اقدامات ذیل جهت تسریع و تصحیح امور صورت پذیرفته است :قابل ذکر است در حوزه هاي فنی 

 خسارت پرداخت صدور و هايفرآینداصالح
 و اصالح و تصویب آندر آئین نامه حدود اختیارات بازنگري
تفویض اختیارات در صدور و خسارت به شعب
نظارت و کنترل موثر ضریب خسارت

1393انجام شده واحدهاي شرکت در سالاهم فعالیت هاي 

فنیحوزه 
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درصد پرتفوي شرکت موفق به 50مدیریت بیمه هاي عمر انفرادي در سال مالی مورد گزارش ضمن دستیابی به بیش از 
طور کلی ه بکسب رتبه سوم کشور در فروش بیمه هاي عمر طبق گزارش آماري بیمه مرکزي ج.ا.ایران گردیده است. 

به شرح ذیل خالصه نمود:را 1393فرادي در سال هاي عمر انهاي صورت گرفته در مدیریت بیمهتوان فعالیتمی
 شامل:93اتخاذ و اجراي سیاست هاي مشوق فروش در شهریورماه سال
اجراي آموزش کارکنان و نمایندگان. )1
بازنگري جامع در ضوابط انتخاب ریسک و صدور .)2
راه اندازي صدور شعبه مرکزي .)3
  کارشناسان شعب ، متقاضیان نمایندگی وبراي نفر/ ساعت 6000به میزان حداقل  برگزاري دورهاي آموزشی

نمایندگان فعال
 طرح مکمل بازنشستگی

 به که با توجه به ماهیت بیمه هاي عمرگرددکم سابقه در صنعت بیمه تلقی میاينمونهطرح: این طرحویژگی هاي
گردید.مبلغ قابل توجهی در پایان سال تحصیل و نهایی 

در پی جلسات متعدد "ما"آغاز شده بود و شرکت بیمه 92: فرآیند مذاکرات فروش از تابستان سال ویژگی هاي کیفی
با ITو ارزیابی هاي کارشناسان حوزه هاي مختلف بیمه گذار در رقابتی سخت به لحاظ مالی ، حقوقی ، زیر ساخت 

وفق به کسب و عملیاتی نمودن این طرح گردید.کلیه شرکت هاي فعال در بیمه هاي عمر در صنعت م
بعد از بازنشستگی در کنار حقوق بازنشستگی  از محل                  بیمه گذارعملیاتی نمودن و دستیابی به این هدف که کارکنان 

تیه و رفع بخشی از مستمري ( براساس اندوخته تشکیل شده) دریافت نمایند ، گام بزرگی در تامین آاین طرح نیز مبلغ مکمل
این طرح براي اولین بار و جزء خدمات نوظهور در صنعت بیمه تلقی .رودشمار میه نیازهاي مالی دوران بازنشستگی افراد ب

میگردد .
 محاسبه و اعمال سود مشارکت در منافع

درصد جهت 1/27و 27مذکور با نرخ در راستاي اجراي مصوبات شوراي عالی بیمه در خصوص پرداخت سود مشارکت در منافع ، سود 
اعمال در اندوخته هاي بیمه نامه هاي مشمول محاسبه گردید.

 توسعه زیرساختIT  سایت تخصصی بیمه هاي زندگی"و سیستم صدور و وصول بیمه نامه و  نوسازي"

.امکان اخذ استعالم مربوط به بیمه نامه هاي عمروسرمایه گذاري یکنفره و دو نفره
پرداخت اینترنتی اقساط بیمه عمر (امکانE-Pay.(
.امکان مشاهده اندوخته و ارزش بازخرید روزشمار هر بیمه نامه
 .امکان مشاهده اقساط وصولی براي هر بیمه نامه
راه اندازي سیستم صدور مربوط به بیمه نامه هاي عمر مانده بدهکار انفرادي

عمر انفراديهاي بیمه
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 از مصوبات شورایعالی بیمه ) بر اساس مفهوم 68آیین نامه 15طراحی و پیاده سازي  وام بیمه گذاران (ماده

تامین مالی (براي اولین بار در کشور)

:هاي مسئولیت به شرح ذیل استهاي صورت گرفته در مدیریت بیمهاهم فعالیت

ه زمستانه )ژعید + فروش ویه عید تاژارائه طرح هاي فروش ویژه ، در زمینه مسئولیت ( طرح ضیافت + فروش وی
نرخ ها در رشته هاي کارفرما با توجه به رقابت با سایر شرکت هارسانیروز ه ب
در صدور بیمه نامه و جلب مشتريعبه رؤساي شعب براي تسریتخفیفاتافزایش حدود اختیارات
 صورت پیامکیپیشنهاد راه اندازي و پیاده سازي صدور و تمدید بیمه نامه هاي مسئولیت به
 آن به شعبابالغتهیه دستورالعمل مدون جهت خسارت و
تفویض اختیار به شعب در خصوص پرداخت خسارت تا سقف تعیین شده
طراحی سیستم هاي محاسباتی جدید مسئولیت جهت اعالم قیمت سریع تر توسط شبکه فروش
 و افزایش و نقل طرف قراردادحمل و نقل و نصب آن در تمامی شرکت هاي حمل مسئولیتتکمیل سیستم

پوشش هاي آن از جمله حمل با بوژي و کمرشکن و .....

مسئولیتهاي بیمه
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:است هاي اتومبیل به شرح ذیل هاي صورت گرفته در مدیریت بیمهاهم فعالیت

 برخی ها وامکان رسیدگی و پرداخت خسارت در استانایجاد پوشش خدمات پرداخت خسارت در سراسر کشور
فاقد شعبه می باشد."ما"که شرکت بیمه ییشهرها

کنترل مستمر ضریب خسارت از طریق انتخاب ریسک هاي مناسب
هاي صدور جهت شعب و نمایندگانها و دستورالعملنامهبازنگري و به روز رسانی آئین
 آموزش مستمر کارکنان و شبکه فروش
 صدور و خسارتبازرسی شعب به صورت سیستمی و حضوري براي
به نمایندگان و همکاران بانک بیمه بیمه هاي بدنه اتومبیل از طریق آموزش بازدید اولیه بازدید اولیه تسریع در روند
استفاده از از روش هاي نوین و فناوري اطالعات در واحد هاي سیار بازدید اولیه و خسارت
 انعقاد قراردادهاي گروهی با بیمه گذاران معتبر
ض اختیار به شعب در صدور و پرداخت خسارت جهت تسریع در امور مربوطهتفوی

اتومبیلهاي بیمه



٣٣

گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه ما 
1393اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

:است سوزي به شرح ذیل هاي آتشهاي صورت گرفته در مدیریت بیمهاهم فعالیت

سوزي هاي مختلف آتشدر زیر رشتهبا تحلیل حق بیمه و خسارت ضریب خسارت کنترل
 جهت ارائه نرخ هاي رقابتی تحلیل نرخ رقبا
توجه به توانمندي آنها تعیین حدود اختیار براي شعب با هاي صدور و پرداخت خسارت و دستورالعملبازنگري
تهیه دیتابیس جهت کارشناسان بازدید اولیه و خسارت
 آموزش مستمر کارکنان و شبکه فروش
طراحی بیمه نامه آتش سوزي دفترچه اي اصناف
 پیاده سازي ساختار بازدید اولیه و خسارتطراحی و

آتش سوزيهاي بیمه
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:است هاي باربري به شرح ذیل هاي صورت گرفته در مدیریت بیمهاهم فعالیت

آن به تمامی واحدهاي صدور بالغبازبینی و بروز رسانی دستورالعمل صدور و خسارت باربري و ا
 جهت تسریع در اموربه شعبو برخی از اختیارات در صدور و خسارت تفویض مجوزها
بازدید و ارزیابی خسارت اعالم شده در سراسر کشور و در صورت لزوم استفاده از کارشناسان مستقل
 جهت ارائه نرخ هاي رقابتی تحلیل نرخ رقبا
 آموزش مستمر کارکنان و شبکه فروش
اي از شبکه فروشبازرسی دوره
 برگزاري جلسات و انعقاد قرارداد با مشتریان حقوقی
بررسی محیطی مناطق آزاد به منظور ورود به بازار بیمه هاي باربري آن مناطق
با تحلیل حق بیمه و خسارت ضریب خسارت کنترل

باربريهاي بیمه
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:است به شرح ذیل مهندسیهاي هاي صورت گرفته در مدیریت بیمهاهم فعالیت

 هاي مهندسی و خاص خسارت در رشتهدستورالعمل صدور و پرداخت  بازنگري
ارانگذهاي کاهش ریسک به بیمهراهکاراي مدیریت ریسک و ارائههاي دورهانجام بازدید
هاي مختلف مهندسیبا تحلیل حق بیمه و خسارت در زیر رشتهضریب خسارت کنترل
 جهت ارائه نرخ هاي رقابتی تحلیل نرخ رقبا
مشارکت در بیمه نامه هاي کنسرسیوم
 آموزش مستمر کارکنان و شبکه فروش

مهندسیهاي بیمه
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:است به شرح ذیل اشخاصهاي هاي صورت گرفته در مدیریت بیمهاهم فعالیت

هاي صدور و پرداخت خسارت دستورالعملبازنگري و بروزرسانی
 اي در حد پایین تر از متوسط صنعت بیمههاي بیمهخسارت رشتهکنترل ضریب
تغییر کامل فرآیند استعالم پوشش بیمه اي بیمه شدگان و فرآیند اعالم نرخ و تایید نرخ
 افزایش تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد
 ران متقاضیاعمر همسران به بیمه گذارائه بیمه نامه هاي حوادث خانواده و

 تفویض اختیار به شعب به منظور تسریع در امور

 توریست برتر و آسایش گردشگراناز جملهارائه طرح هاي جدید

هاي اشخاصبیمه
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یی و خرید آن حتی ریسک باالشرکت هاي بیمه خدمت می فروشند آن هم خدمتی که اساسا ناملموس بوده 

ملموس تر می باشد زیرا بایستی بستر اعتماد را آنچنان فراهم کند که دارد.از این رو روابط عمومی در این حوزه 

خریداران انواع خدمات بیمه را با اطمینان کامل خریداري نمایند.

در حوزه رسانه هاي محیطی :"ما"هاي تبلیغاتی روابط عمومی شرکت بیمهخالصه فعالیت

)1جدول شماره (

"ما"تبلیغات محیطی مستقل بیمه 

مقایسه متوسط هرماه در 92-93سال عنوان
92-93و91-92سالهاي

درصد 
تغییرات

متر7326فضاي تحت پوشش
درصد 12)92-93متردرهرماه (1150

افزایش )91-92متردرهر ماه(1025

وجه629وجه هاي تبلیغاتی
درصد 160)92-93وجه در هر ماه(99

افزایش )91-92وجه در هر ماه(38

ماه6,3پوشش سراسريمدت زمان 

درصد112,3به92-93کمپین 
افزایشماه6,3مدت 
به91-92کمپین 

ماه3مدت 

استان19پراکندگی در سراسر کشور
درصد26استان19در          92-93کمپین 

افزایشدر91-92کمپین 
استان15

(CO-Branding)و بانک ملت در قالب "ما"بیمه ي تبلیغاتی مشترك شرکت هاخالصه فعالیت

حوزه روابط عمومی
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)2جدول شماره (

)CO-Branding(تبلیغات مشترك بانک و بیمه 

حوزه تلویزیونی
نوبت 41ساخت تیزر با عنوان کارگاه تابلوسازي و 

15/1/93الی 1/1/93پخش از 

حوزه تبلیغات محیطی
ماه2دستگاه استرابورد در تهران به مدت 15اکران 

دستگاه بیلبورد بر عرشه پل در تهران به 3اکران 
ماه2مدت 

حوزه تبلیغات گرافیکی
طرح گرافیکی به منظور اجراي کمپین 3طراحی 

مشترك و اکران آن در رسانه هاي مکتوب

(promotion)در قالب پروموشن "ما"هاي طرح پذیرندگان بانک ملت و بیمه خالصه فعالیت

)3جدول شماره (

)Promotion("ما"بانک ملت و بیمه طرح پذیرندگان

جمع روزکاري
جمع کل 

تعداد مراجعه
جمع بیمه ها

جمع کل 
بیمه آتش 

سوزي

جمع کل 
بیمه حوادث 

انفرادي

جمع کل 
بیمه عمر

114194,37527,97315,43219,1775,770
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:است به شرح ذیل 1393هاي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در سال اهم فعالیت
 اقساطاینترنتیسامانه تحت وب جهت صدور برخی از بیمه نامه ها و الحاقیه ها، استعالم تحت وب، پرداختطراحی

پیشنهاداتثبتبیمه و سامانهبانکتخصصیسایتعمر، توسعه
 هاي عملیاتی و استعالم حق بیمه طرح جامع و طرح پیامک بر اساس رویهارائه خدمات تلفن همراه جهت ارسال

مشترك بیمه هاي زندگی
هاي داده کاوي و هوش تجارياجرا و پیاده سازي روش
 راه اندازي و اجراي سیستم مدیریت فرآیندهاي کسب و کار(BPMS)و فرآیندهايمنابع انسانیثبتشامل فرآیند

فنی
ها، پروژههاي فناوري اطالعات کاربران (اروند) به همراه زیر سیستم هاي مدیریتت درخواستراه اندازي سیستم ثب

اموالقراردادها و مدیریتمدیریت
پایش و بهبود خدمات دیتا
اجراي پروژه دوربین مدار بسته ساختمان مرکزيو تکمیل پروژه زیر ساخت کابلی ساختمان مرکزي
 اجراي پروژهVoIPشعب
توجه به رشد سازمانایجاد ظرفیت براي  سیستم هاي  موجود باتوسعه و
توسعه و بهبود عملکرد وظایف پشتیبانی سخت افزار و شبکه با استفاده از متد هاي روز
 توسعه و بهبود نگهداري مرکز تلفنPBXشرکت
تهیه و توزیع سیستم نصب خودکار برنامه هاي بیمه اي
امکان سنجی سایت پشتیبان

حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات
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محیط کسب و کار امروزي با در نظر گرفتن شرایط ملی و بین المللی ، به مراتب پیچیده تر از گذشته می باشد. 

تصمیمات اتخاذ شده در هر سازمانی بایستی منعکس کننده جهتی باشد که موفقیت سازمان را در آینده تضمین 

است که اکثر شرکت هاي موفق و صاحب نام دنیا از آن براي هدایت و نمایند.برنامه ریزي استراتژیک فرآیندي 

پیشبرد برنامه ها و فعالیت هاي خود با افق دید بلندمدت و در جهت دستیابی به اهداف و تحقق مامئریت سازمانی 

برنامه ریزي بهره می گیرد.همانطور که اشاره شد طی ده هاي اخیر برترین سازمان ها در تمام دنیا به لزوم و اهمیت

استراتژیک پی برده و فواید آن را در پیشبرد اهداف و برنامه ها و تعیین آینده سازمان خود درك نموده اند.لذا شرکت 

خود را پنجسالهبا درك لزوم برخورداري از برنامه اي قوي در بازار رقابت ، تدوین برنامه استراتژیک1391در سال 

.هیات مدیره رساندتصویببه 1392در سال آن را داد و در دستور کار قرار) 1392-1396(

به شرح ذیل است:در راستاي برنامه هاي ابالغی هاي انجام شده در واحد تحقیق و توسعه فعالیتهما

طراحی سیستم جامع ارزیابی عملکرد کارکنان

این سیستم قادر به ارزیابی عملکرد شرکت از منظر تحقق اهداف استراتژیک سطح کالن، تحقق اهداف سطح عملیاتی و 
گزارش پیشرفت از منظر کارت امتیازي متوازن است. شایان ذکر است که این سیستم، قادر به ارزیابی تک تک کارکنان 

جاعی، شاخصهاي عمومی و رفتاري و کمیت و کیفیت (به لحاظ کیفیت انجام شرح وظایف تخصصی، شرح وظایف ار
نحوه اجراي برنامه هاي عملیاتی استراتژیک) و تک تک واحدهاي ستادي شرکت(به لحاظ دسترسی به اهداف 
استراتژیک، انجام برنامه هاي عملیاتی، کیفیت انجام وظایف تخصصی، رضایت مشتریان داخلی و رضایت مشتریان 

بکه فروش و شعب شرکت(به لحاظ دسترسی به اهداف فروش و بودجه پیش بینی شده، خارجی) و تک تک اجزاي ش
باشد. کیفیت انجام وظایف تخصصی، رضایت مشتریان داخلی و رضایت مشتریان خارجی) می

تحقیق و توسعهحوزه 
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 ما"طراحی نظام جامع آماري شرکت بیمه"

حل مشکالت درگمان درکاهش حدس وواداره اطالعات مدیریت افزایش روند ارائه وهدف نهایی و اصلی این طرح، 
هاي جدید به جهت تکامل دادهبازتاب بازیابی اطالعات دراطالعات وهاي بازخورسطوح مختلف سازمانی ازطریق سیستم

با راه اندازي نظام جامع آماري پوشش حداکثري نیازهاي واحدهاي مختلف شرکت براي فراهم نمودن بستر سیستم است.
ها در جهت باال گیريسازي مناسب مدیران شرکت و کاهش ریسک و اشتباهات ناشی از تصمیمگیري و تصمیمتصمیم

اي فراهم خواهد شد.هاي بیمهها و کاهش تهدیدها و امکان رقابت با سایر شرکتبردن فرصت

1394یه برنامه تولید پرتفوي شرکت در سال ته

ه گزارشی با هدف تدوین برنامه تولید پرتفوي تهی1393د تحقیق و توسعه در سال یکی از اقدامات مهم انجام شده در واح
یمه شامل هاي اقتصاد کالن کشور و محیط رقابتی صنعت ب، پس از بررسی و ارزیابی شاخص1394شرکت در سال 

گیري و برآورد اندازه بازار و هدفگري به منظور شناخت کامل صنعت جهت اندازههاي فروش بیمه و عملیات بیمهحوزه
اي هاي بیمهگذاري آن براي تعیین پرتفوي شرکت بوده است که به برآورد و پیش بینی میزان تولید هر یک از رشته

پرداخته است. 

ما"شرکت بیمه وريتدوین آیین نامه بهره"

توسط واحد تحقیق و "ما"وري در شرکت بیمه تشریح چگونگی سنجش و پایش بهرهاین آیین نامه با هدف اصلی 
توان اشاره نمود:از سایر اهداف این سند به موارد زیر میتوسعه تدوین گردید. 

تحقق اهداف استراتژیک سازمان؛
کارکنان؛بخشیاثروکارائیارتقاء
پرداخت پاداشها؛عادالنهنظامایجاد
انگیزشی؛مکانیزمهايایجاد
شرکت؛ضعفوقوتنقاطونارسائیهاشناسایی
؛نیروي انسانیهاي مادي وگسترش کمی و کیفی سهم بازار مناسب با ظرفیتهاي سرمایه
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حقوقی(حقیقی وگذاراناقتصادي و منافع براي سرمایهافزوده ایجاد ارزش(
 میان و بلندمدتگذاري کوتاهدرآمدها و بازدهی سرمایهتوسعه ،

برگزاري جلسات کمیته راهبردي و تشکیل کارگروه

این کمیته با هدف تدوین نمودن اهداف شرکت بیمه منطبق بر چالش ها و مشخص نمودن اقدامات الزم براي اجرایی 
به سمت بهبود شاخص هاي برنامه و یکپارچه شدن این اهداف شکل گرفت.کمیته مذکور مسئولیت هدایت شرکت بیمه 

دار است. همچنین بسته به موضوعات و مضامین اصلی شناسایی شده و براساس سازي واحدهاي صف و ستاد را عهده
يهایی با مضامین مالی، بازاریابی، بانک وبیمه، استراتژي، طراحی محصول، توانمندسازي نیرونقشه استراتژي کارگروه

کارشناسان شکل گرفته است.ومعاونین ،مدیران ریت ریسک در سطح شرکت با حضور انسانی و مدی

ارائه خدمات در راستاي پیاده سازي نظام بانکداري جامع، سوي بانک ملتبا توجه به متنوع سازي ارائه خدمات مالی از 
تعامالت مناسب و درخور مشتریان، بیش از گذشته، ضرورت می یابد. مشتریان بانک و برقراري متناسب با نیازهاي بیمه اي 

یندي آبنابراین به منظور ارائه خدمات مناسب، جلب رضایت مشتریان، گسترش گستره بازاریابی شرکت و ارتقاء قابلیت هاي فر
اهم اقدامات انجام شده در مدیریت بانک بیمه، به شرح زیر می باشد:موجود،
ازنگري توافقنامه سطح ارائه خدمات جهت مشتریان بانکداري شخصیتهیه، تدوین و ب
طراحی و تحویل سامانه تخصصی بانک بیمه به منظور اخذ گزارشات عملکردي
 خدمات بیمه اي جهت گسترش شبکه فروش"طرح جامع بازاریابی"تدوین و ارائه
مناسب در سطح کشور"گسترش شبکه فروش بانک بیمه با پراکندگی نسبتا
به کارشناسان واجد شرایط و ارائه مجوز بازدید اولیه خودرو برحسب عملکردتفویض اختیار
 برگزاري همایش تقدیر از کارشناسان برتر میز بیمه اي از منظر عملکرد فروش و اهداء جوایز و لوح تقدیر با حضور

مدیران ارشد بانک و بیمه
ر و بهبود کیفیت ارائه خدمات با همکاري مشترك تخصیص تجهیزات مورد نیاز شعب جهت کاهش زمان صدو

شرکت بیمه و بانک

بانک بیمهحوزه 
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اندازي راهCall Centerدر مدیریت بانک بیمه
فرآیندها و دستورالعمل هاي داخلی مدیریت و هاي فنی جهت اجزاي متعامل در فروشتهیه و تدوین دستورالعمل

ناسان میزهاي بیمه اي و به روز رسانی جزوات تهیه بسته آموزشی مختص کارشو بانک بیمه و شعبه مستقل آن
آموزشی مربوطه

هاي اجرائی و راهنماهاي کاربردي غیرفنی جهت اجزاي متعامل در فروشتهیه و تدوین روش
پاسخ جلسات پرسش و وکارشناسان میزهاي بیمه اي برگزاري دوره هاي آموزشی مقدماتی
هاي بیمه ايبندي براساس شاخصهاي ماهیانه عملکرد و ارائه رتبه تهیه گزارش

مدیریت ریسک فرآیندي است که هدف آن کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه براي پیش بینی 
ی را به دست داده است هایروشها ونها می باشد. مدیریت ریسک ضابطهآبرنامه ریزي براي اجتناب از حوادث ناخواسته و

تامین مالی توانند وظیفه آینده نگري را در ارزیابی ، کنترل وها میآنهاي اقتصادي با استفاده از موسسهوکه اشخاص 
توان نقش واحد میها انجام دهند. بر این پایه مدیریت ریسک برخوردي نظام یافته با ریسک ها را سامان می دهد .خسارت

طوریکه جهت آموزش ه سازي ریسک موثر دانست، بشناسایی مدیریت ریسک شرکتی و نیز آموزش و فرهنگمذکور را در 
مدیریت ریسک به کلیه کارکنان ستادي، شعب و حتی نمایندگان، این واحد اقدام به نشر مطالب آموزشی در ماهنامه داخلی 

شرکت نموده است.
:زیر است به شرح 1393اهم اقدامات انجام شده در این راستا در سال 

تشکیل کمیته مدیریت ریسک و تصویب منشور آن توسط اعضاي کمیته
المللیساس مدلهاي استاندارد بینارزیابی سطح بلوغ مدیریت ریسک شرکت بیمه ما بر ا
اعتباري و ... در سطح ستاد و شعبهاي عملیاتی، نقدینگی، شناسایی کلیه ریسک
 31000ریسک بر اساس استاندارد ایزو تدوین جزوه آموزشی مدیریت
تدوین شاخصهاي کلیدي عملکرد مدیریت ریسک به منظور پایش فرآیند مدیریت ریسک
 ونین مدیر، روسا و معاونین ادارهدر سطح معا31000برگزاري دوره آموزشی مدیریت ریسک بر بر اساس استاندارد ایزو

مدیریت ریسکحوزه 
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سرمایه گذاري در شرکت هاي بیمه به دلیل تصمیم گیري در زمینه سرمایه گذاري تابع عوامل پیچیده اي است حوزه مالی و 
و مدیران مالی و سرمایه گذاري باید از یک سو همزمان بر سه عامل سوددهی ،قابلیت تبدیل به وجه نقد و اطمینان از 

مالی شرکت هاي بیمه از نظر قابلیت استفاده جهت سرمایه برگشت اصل سرمایه توجه داشته باشند و از سوي دیگر منابع 
شوراي عالی بیمه) می باشد.60گذاري تایع مقررات و آئین نامه هاي شوراي عالی بیمه (آئین نامه شماره 

:زیر است اقدامات مهم در این حوزه به شرح 
مدیریت بهینه وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت
میلیارد ریال1،000میلیارد ریال به 400ه شرکت از انجام افزایش سرمای
 در سیستم هاي موجودمالی ارتقا کنترل هاي داخلی
 کسب اعتبار حرفه اي در زمینه مدیریت مالی از طریق شرکت در پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و

به عنوان اولین شرکت بیمه در طول کل ادوار این ارزیابیتندیس بلوریندریافت 

 چهارمین سال متوالیتوانگري مالی براي 1کسب سطح

هاي شرکتتمرکز دریافت ها به منظور مدیریت نقدینگی و اخذ باالترین نرخ کوتاه مدت و بلندمدت براي سپرده
 ورس،فرابورس) و خارج از بورس(بمیزان سرمایه گذاري در بازار سرمایه افزایش قابل مالحظه
 تهیه مدارك و مستندات پذیرش اعم از شامل انجام کلیه مراحل پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

و انتقال سهام شرکت از بازار امیدنامه ، برنامه کسب و کار، پرسشنامه، تکمیل فرمهاي مربوط به افشاي اطالعات
بورس اوراق بهادار تهرانپایه فرابورس به بازار دوم 

      ، آموزش مستمر کارکنان و شبکه فروش با استفاده از کالسهاي حضوري و مجازي ، تدوین نظام نامه مالی
هاي الزمآئین نامه ها و دستورالعمل

قها از طریق پیامک و پیگیري مطالبات حال شده ایشان از این طرینفعان در هنگام پرداختاطالع رسانی به ذي

حوزه مالی و سرمایه گذاري
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به منظور ارائه خدمات مطلوب و افزایش بهره وري از در سیستم بانکیهاي نوین دریافت و پرداختاستفاده از نظام
منابع انسانی

ترین زمانپرداخت سود سهام و خسارت به روش پرداخت ویژه طبق قرارداد منعقده با بانک ملت در کوتاه
 رویه هاتشکیل جلسات همفکري کارکنان به منظور بهبود
 و پیگیري مطالبات معوق بازدید از شعب
بهینه سازي روندهاي گزارش گیري جهت تصمیم سازي و تصمیم گیري هاي مالی شرکت
تهیه گزارشات متنوع با مقاصد درون و برون سازمانی
 اطالعات در شوراي عالی بیمه  و ثبت به موقع 60اخذ تقدیر از بیمه مرکزي ج.ا.ایران جهت رعایت آئین نامه

سامانه سنهاب

حسابرسی داخلی فعالیتی مستقل،اطمینان دهی مطمئن و مشاوره اي است که با هدف ارزش آفرینی و بهبود عملکرد سازمان 
ندهاي انجام می گردد.حسابرسی داخلی با اتخاذ رویکردي منظم به سازمان کمک می کند تا به اهداف خود دست یابد و فرآی

1393اهم اقدامات انجام شده در این راستا در سال اثربخشی مدیریت ریسک، کنترل ها و حاکمیت سازمانی را بهبود بخشد. 
:می باشدبه شرح ذیل 
 نامه و پرداخت خسارت) تدوین چک لیست کنترل داخلی بر اساس دستورالعملها و روشهاي اجرایی (صدور بیمه

صدورهاي رشته کلیه براي 
سازي سیستم کنترل و حسابرسی داخلی در ستاد و شعبپیاده:

سوزي، باربري، هاي بدنه اتومبیل، آتشهاي صدور و خسارت رشتهکنترل و حسابرسی اسناد مربوط به پرونده
تا پایان 90هاي شرکت (کلیه شعب) از سال اي از بین کلیه پروندهثالث اتومبیل و مسئولیت به صورت نمونه

1393سال 
ها و اسناد مالی شعب هکنترل و حسابرسی داخلی پروند

حسابرسی داخلیحوزه 
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1393هاي صورت گرفته در سال اهم فعالیتاتکایی واگذاري می باشد.شاملاتکاییهايبیمهحوزهدرشرکتهايفعالیت
:استدر این مدیریت به شرح ذیل 

 گران اتکائی آسیائی و آفریقائیگران مستقیم و بیمهدر فدراسیون بیمه"ما"عضویت شرکت بیمه تجدید
تالش در جهت شناساندن شرکت در سطح منطقه خاورمیانه با اتکا بر ارتباطات بین المللی
گران اتکائی داخلی انعقاد قرارداد اتکائی مشارکت و مازاد سرمایه با بیمه
فکیک ریسک به صورت علمیافزایش توان در نگهداري ریسک بر اساس ت
هاي بیمه گر بزرگاي با شرکتتوسعه تعامالت بیمه
 ایجاد ارتباط نزدیک با بروکران بین المللی

به طوري که اقتصاددانان شمار می رود.ه عامل دستیابی به توسعه ب، مهمترینامروز در جهان بی تردید منابع انسانی 

معتقدند آنچه در نهایت، خصوصیت روند توسعه اقتصادي و اجتماعی یک جامعه و سازمان را تعیین می کند منابع انسانی آن 
کشور است نه سرمایه یا منابع مادي دیگر و این منابع انسانی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند.

مراتب ه منبع استراتژیک و طراح و مجري نظام ها جایگاهی باهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد او به منزله یک
واالتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی براي سازمانی یاد 

نیز  مزیت رقابتی و نیروي انسانی متخصص و دانش مدار جزء دارایی هاي یک سازمان و به عنوان مهمترین . می شود
را مرهونخودهايموفقیتبیمههايشرکتنیزبیمهبازاردر.می باشدکمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز 

.هستندمجربشانومتخصصپرسنلومدیران

ترکیب کارکنان .تمرکز بر جذب نیروي انسانی شایسته بوده است،از بدو تاسیس"ما"هاي مهم بیمه لذا یکی از استراتژي
:شرکت بر اساس تحصیالت به قرار زیر است

منابع انسانیحوزه 

هاي اتکاییحوزه بیمه
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تحصیالتداراي،شعبومرکزدرشاغلشرکت،انسانینیرويدرصد80ازبیشدر مجموع شودمیمالحظهکههمانطور
توزیع کارکنان صنعت بیمه بر حسب مدرك .استتخصصودانشبهشرکتتوجهازحاکیکههستندباالتروکارشناسی

% دیپلم وپائین تر می باشد که 27%فوق دیپلم و 13% لیسانس ، 51% فوق لیسانس و باالتر، 9شامل 1392تحصیلی در سال 
در سطحی باالتر از میانگین صنعت قرار دارد."ما"همانگونه که مشاهده می شود بیمه 

ترکیباز نیزجنسیتیلحاظبهشرکتانسانینیرويترکیبکهنمودمشاهدهتوانمیزیرجدولبهتوجهباضمناً،
اساس جنسیت به قرار زیر است :ترکیب کارکنان شرکت بر .استبرخوردار صدورشعبوستاددرمتعادلی

٢١%

۶١%

۶% ١٢%

ترکیب تحصیلی کارکنان

فوق لیسانس و باالتر
لیسانس
فوق دیپلم
دیپلم و زیر دیپلم

ترکیب کارکنان شرکت بر حسب تحصیالت (تعداد)
درصدتعدادتحصیالت

%7121و باالترفوق لیسانس
%20561لیسانس

%216فوق دیپلم
%3912زیر دیپلمدیپلم و 
%336100جمع کل

ترکیب کارکنان شرکت بر حسب جنسیت
درصدتعدادجنسیت

%18856مرد
%14844زن

%336100جمع کل
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:استبه شرح ذیل " ما "در شرکت بیمه1393منابع انسانی در سال حوزه اهم اقدامات انجام شده در 
 ارائه آن در جلسه هیات مدیرههاي انجام شده و تهیه و تدوین آیین نامه انضباط کار با توجه به بررسی
هاي مربوط به اخذ مصوبات آنتهیه و تدوین آیین نامه رفاهی شرکت و ارائه آن جهت بررسی و انجام پیگیري
بازنگري دستورالعمل وام و اخذ تاییدیه تغییرات دستورالعمل وام از هیات مدیره محترم شرکت
ي شعب در همایش برگزار شده تهیه دستنامه و خالصه اي از دستورالعمل هاي اداري جهت ارائه به مدیران و روسا

در مهرماه
ها، نحوه تحلیل اطالعات مدل کارسنجی و پیاده سازي انجام مقدمات پیاده سازي پروژه کارسنجی (تهیه فرم

مقدماتی در دو مدیریت)
نظارت بر حوزه آموزش شرکت

همواره یکی از کارآمدترین ساز و کارهاي افزایش و بهسازي دانش و تجربیات انسان براي سازگاري و همنوایی وي با 
تغییرات و تحوالت محیطی بهره گیري از آموزش بوده است.به دلیل خصوصیات و ماهیت کسب و کار بیمه که با پیچیدگی 

ر ، متنوع و اثرگذار پرسنل به یکی از اصلی ترین سیاست هاي هاي مخصوص به خود همراه می باشد ، لزوم آموزش مستم
شرکت در راستاي ارتقاي سطح تخصص ها ، مهارت ها و نیز پاسخگویی به نیازهاي کاري و عملکردي پرسنل تبدیل شده 

توانمند سازي هاي موفق، آموزش را به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل نیز همانند سایر سازمان"ما"شرکت بیمه است و 
: است به شرح ذیل 1393شمارد و اهم اقدامات انجام شده در این خصوص در سالنیروي انسانی می

۵۶%

۴۴%

ترکیب کارکنان بر حسب جنسیت

مرد
زن

آموزش
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 هفته اي) براي متقاضیان نمایندگی و برگزاري دوره هاي تکمیلی در زمینه 2دوره آموزش (دوره هاي 8برگزاري
نفر ساعت)24844طاي مجوز(در مجموع فناوران جهت اعسیستم هاي فروش و بازاریابی و مباحث تکنیک

صورت مجازي) و ه (بهاي تکمیلی در خصوص بیمه هاي اشخاص، مسئولیت، مباحث مالیبرگزاري آموزش
نفر ساعت)1818هاي فروش بیمه عمر براي تمامی شعب(در مجموع تکنیک

 ،نفر 1316دوره) (در مجموع 4یران(، معاونان و مدروسابرگزاري دوره هاي توانمندسازي در سطح کارشناسان
)ساعت آموزش 

 نفر ساعت)4203دوره آموزشی براي کارکنان جدیداالستخدام (در مجموع 5برگزاري
 هاي دوره آموزش براي کارشناسان میزهاي بیمه اي، مدیران و پروموترهاي بانک ملت (آموزش6برگزاري

نفر ساعت)3534موعمقدماتی، تکمیلی و آموزش جهت صدور مجوز)( در مج
نفر ساعت)134هاي مجازي براي کارکنان شعب(در مجموع برگزاري آموزش
 نفر) در دوره هاي آموزشی خارج از سازمان بنا به درخواست 30انجام هماهنگی و ثبت نام کارکنان شرکت(حدود

ها و نیاز شرکتمدیریت
 آزمون اصول سرپرستی براي شرکت کنندگان نشست انجام اقدامات الزم ، هماهنگی و همکاري در جهت برگزاري

نفر) با همکاري مرکز آموزش صنعتی23مدیران و روساي شعب(
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تر با بانک ملت و ساماندهی به به منظور برقراري تعامل مناسب1392مدیریت مشتریان حقوقی و بازاریابی در اواخر سال 
در سال مدیریتایشان دایر گردید. این آتیو اتفاق نظر مدیران فنی در نرخ دهی به بیمه گذاران و حل مشکالتمناقصات

به شرکت و بیمه گذاران تمرکز نماید وبانک ، مدیران فنیمشتریان تر با سعی نمود تا در خصوص تعامالت مناسب1393
:می باشدهاي آن  به شرح ذیلاختصار اهم فعالیت

دوین رزومه فارسی و انگلیسی براي شرکتت
تدوین دستورالعمل شرکت در مناقصات و غربالگري مناقصات جهت جلوگیري از اتالف وقت واحدهاي فنی
آموزش بازاریابی به نمایندگان در سراسر کشور اعم از نمایندگان قبلی و جدید
 مستقل مرکزي در خصوص جذب مشتریان عمده همکاري با مدیران ارتباط با مشتري در بانکداري شرکتی و شعبه

و شرکت در جلسات مشتریان
گسترش همکاري با شرکت کوشا ( پروموترهاي بانک ملت ) به منظور ایجاد شبکه هاي خرده فروشی
 در جلسات بیمه گذاران کالنجهت شرکت نمایندگان و همکاري با همراهی
ر خصوص بستر سازي راه اندازي جذب نماینده عمرهاي عمر انفرادي و نمایندگان دهمکاري با مدیریت

شوراي عالی بیمه )54( آئین نامه
در راستاي برنامه هاي عملیاتی واحدتعیین شرح وظایف
 بازار هدفطراحی بسته هاي جدید بیمه اي براي مشتریان

حوزه مشتریان حقوقی و بازاریابی
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راهبري کارآمد بر امور شرکت در راستاي منافع سهامداران و تعادل در منافع مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد حاکمیت و
است.،نماینداي که در آن فعالیت میگذاران، ناظران و جامعهگذاران، کارکنان، سرمایهذینفعان مختلف آن از جمله بیمه

تاریخ عضویت درصد مالکیتسوابق کاريسمت/تحصیالتنام و نام خانوادگی/نماینده حقوقی

رئیس هیات مدیرهمحمد ابراهیم پورزرندي

دکتريشرکت تدبیرگران بهساز ملت

مدیر عامل و نائب رئیس سید محمد علیپور
هیات مدیره

فوق لیسانسشرکت تعاونی اعتبارکارکنان بانک ملت 

عضو موظف هیات مدیرهحسین کریم خان زند

لیسانسشرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان

عضو هیات مدیرهمحمد تقی صمدي

فوق لیسانسشرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت  

عضو هیات مدیرهمنوچهر کبیري

فوق لیسانسشرکت اقتصاد گستر قهرمان

رئیس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران-مدیر عامل گروه 
مالی ملت-عضو هیات مدیره تامین سرمایه امین

اعضا هیات مدیره در تاریخ ترازنامه

15%

0,4%

1390/04/13

1390/12/10

قائم مقام معاون وزیر بازرگانی-رئیس هیات مدیره شرکت ایساکو-عضو 
هیات مدیره شرکت فرش ایران-رئیس هیات عالی نظارت سازمان اموال 
تملیکی-عضو هیات مدیره بیمه آسیا-سرپرست بیمه آسیا-مدیرعامل و 

رئیس هیات مدیره بیمه آسیا-عضو هیات مدیره بیمه اتکایی امین

0,0001%1393/04/11

مدیر عامل و عضو هیات مدیره بیمه پارسیان-مدیر عامل شرکت خدمات 
بیمه آینده اندیش-مدیر بیمه هاي اشخاص بیمه البرز-عضو هیات مدیره 

شرکت خدمات کارشناسی بیمه خودرو پارسیان-عضو هیات مدیره 
شرکت یاري رسان پارسیان-عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري 
آتیه پارسیس پارس-عضو هیات مدیره شرکت کابل البرز-مشاور عالی 

فنی سندیکاي بیمه گران ایران-مشاور مدیریت ریسک و بیمه در شرکت 
هاي ایران خودرو،سایپا،ایران خودرو دیزل،سایپادیزل،سازمان گسترش و 

نوسازي صنایع ایران،تراکتورسازي ایران،ماشین سازي تبریز،هپکو،صندوق 
حمایت و بازنشستگی آینده ساز

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران-مدیر کل دفتر امور 
بازرگانی-معاون مدیر کل دفتر امور بازرگانی در حوزه امور بانکی،بیمه اي 
،شرکت هاي دولتی و امور برنامه ریزي بخش بازرگانی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي کشور-کارشناس مسئول گروه سازمان برنامه و بودجه دفتر 

آمایش و برنامه ریزي منطقه اي

1391/05/10 4%

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري-عضو هیات مدیره شرکت وطن 
اصفهان-عضو هیات مدیره شرکت خدماتی بهسامان-عضو هیات مدیره 

بانک ملت ارمنستان-عضو هیات مدیره شرکت بهساز مشارکتهاي 
ملت(هلدینگ)-عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت

15%1390/05/12

نظام راهبري شرکت
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دستورالعمل راهبري شرکتی براي "ما "بیمه گذاران و کلیه ذینفعان شرکت در راستاي حمایت از حقوق سهامداران، بیمه
هدایت و اداره امور شرکت توسط هیات مدیره، مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت تصویب شد که اهم اهداف آن به شرح 

ذیل است:
رعایت حقوق کلیه سهامداران و برخورد منصفانه با آنها

منصفانه با آنهاگان و برخورد رعایت حقوق بیمه گذاران و زیان دیده

 افشا و شفافیت

پاسخگویی

پذیريمسئولیت

مدیریت ریسک

هایی را براي نظارت به منظور اجراي موثر و مناسب اصول راهبري شرکتی و پیگیري اهداف اشاره شده ، هیات مدیره کمیته
شاوران و سایر افرادي که که اعضاي آن از بین هیات مدیره، مدیران اجرایی، مایجاد کردهبر حسن اجراي این اهداف 

می باشد.ها ایفا نمایند، هاي کمیتهتواند نقش موثري در اجراي مسئولیتمی

کمیته حسابرسی

این کمیته مسئول اجراي نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیات مدیره و سهامداران 
هاي حوزه حسابرسی و دفعات الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگري و تایید برنامهحقبه منظور انتصاب، پیشنهاد تعیین 

حسابرسی مستقل و داخلی، دریافت و بررسی گزارش حسابرسی و گزارشات مدیریتی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات 
ها، قوانین و مقررات و بق با سیاستها، عدم تطاها و کاستیاصالحی به موقع و صحیح توسط مدیریت براي کنترل ضعف

سایر مشکالت شناسایی شده از سوي حسابرسان است.

کمیته ریسک

اند، با عنایت به اهمیت مدیریت ریسک و فعالیت ذاتی شرکتهاي بیمه که بر اساس انتقال ریسک و مدیریت آن بنا نهاده شده
. این کمیته مسئول نظارت بر نموده استاین مسئولیت ایجاد اي تحت عنوان کمیته ریسک را براي انجام هیات مدیره کمیته

گري، بازار، نقدینگی، عملیاتی، اعتباري و سایر ریسکهاي شرکت است که در اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بیمه
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دار مسئولیت هدهبایست همواره مورد پایش قرار گیرند. کمیته ریسک عگردند و میهنگام اعمال کنترلهاي داخلی مشخص می
هاي مهم مدیریت ریسک بر اساس اصول راهبري شرکتی است که با ارائه نظرات مشورتی به هیات مدیره بر اساس نظارت
نماید. انجام شده بر کلیه عملیات شرکت، هیات مدیره را در اتخاذ تصمیمات راهبردي با در نظر داشتن ریسک آنها کمک می

هاي عملیاتی شرکت بر اساس اصول مدیریت براي دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامههدف کمیته کمک همه جانبه به 
مدیریت ریسک است. این کمیته مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیات 

کند.مدیره گزارش می

کمیته جبران خدمات

جراي آن در شرکت توسط عوامل اجرایی صورت خواهد گرفت و به منظور حفظ و براي استقرار مناسب راهبري شرکتی که ا
تا ضمن اجراي سیاستهاي کالن گردیدهجبران منصفانه خدمات ایشان، کمیته جبران خدمات تحت نظر هیات مدیره تشکیل 

و تقویت وفاداري ایشان وري و دانش منابع انسانی شرکت راهبردي هیات مدیره براي جبران خدمات بر حفظ و ارتقا بهره
نظارت نماید.

 کمیته راهبردي و استراتژي

ریزي و تصمیم سازي کمیته مذکور با حضور اعضا هیات مدیره، مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت و در به منظور برنامه
رهاي عملیاتی شرکت با صورت نیاز مشاوران خبره در حوزه تدوین برنامه و استراتژي براي تعیین و تبادل نظر در مورد راهب

گردید:شرح وظایف زیر تشکیل 
هایی که قرار است شرکت در مسیر حرکت به سمت اهداف از آنها تبعیت نماید.تصمیم سازي در مورد برنامه
هاي استراتژیک شرکت.هاي تهیه شده و اصالح و ارائه راهنمایی الزم به منظور تدوین برنامهبررسی برنامه
اي بازار از طریق ارائه کار به واحدهاي اجرایی و طرح و برنامه به منظور توسعه بازار شرکت و خلق هبررسی پتانسیل

محصوالت جدید و ترویج روحیه نوآوري در شرکت.
هاي عملیاتی و ارائه گزارشات تطبیقی با عملیات جاري شرکت در مقاطع سه، شش و نه ماهه و پایش مداوم برنامه

و ارائه طرح اصالح برنامه و عملیات به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در جهت ساالنه به هیات مدیره
حداکثر سازي منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع.
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مدیران اجرایی شرکت

سوابق مهم اجراییسمتنام و نام خانوادگی

معاون فنیرئیس کل بیمه هاي آتش سوزي ،معاون فنی مدیر عاملمجید فیضی
و عضو هیئت مدیره بیمه ایران

معاون شبکه فروش و توسعه بازارمسعود محمدي
مدیر امور مالی ، مدیر منابع انسانی و عضو کمیته حسابرسی شرکت بیمه آسیا، مدیر 
،عضو "ما"حسابرسی داخلی ، مدیر امور مالی و معاون اقتصادي و سرمایه گذاري شرکت بیمه 

اري فیروزه آسیاهیات مدیره کارگز

معاون اجرائیمجید بنویدي

عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل در شرکت بیمه معلم، مشاور مدیرعامل شرکت بیمه 
آسیا، مدیر بیمه هاي اتکائی و امور مالی شرکت بیمه آسیا، سرپرست و عضو هیات مدیره 

شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاري، معاون مالی و اداري شرکت بیمه صادرات و سرمایه 
الی شرکت تولیدي پلیکا گذاري، مدیر امور م

مدیر بیمه هاي عمر و پس انداز شرکت بیمه آسیا، مدیر مدیر بیمه هاي عمر انفراديعباس اسالمی
بیمه هاي اشخاص

مدیر فناوري اطالعات بیمه آسیامدیر فناوري اطالعاتشهروز مجیدي

مدیر روابط عمومی پارسیانمدیر روابط عمومیآرام رشیدي

رئیس حسابداري شرکت بیمه آسیا، معاون مدیر امور مالیمدیر امور مالیآبکناروحید وثوق 
"ما"شرکت بیمه 

مدیر بیمه هاي مسئولیت بیمه البرز و پارسیانمدیر بیمه هاي مسئولیتپروین احمدیان

رئیس شعبه فاطمی بیمه ایران و مدیر بیمه هاي مدیر بیمه هاي اتومبیلمحمد توژان
بیمه پارسیاناتومبیل 

مدیر بیمه هاي اشخاص شرکت بیمه فردا، خدماتمدیر مشتریان حقوقی و بازاریابیعلی علی اکبري
بیمه اي ایران خودرو و بیمه سپهر ایرانیان

مدیر منابع انسانیمجید الماسی مقدم
مدیر امور اداري، منابع انسانی و آموزش شرکت هاي

قطعه سازي عظام،پلی پروپیلن جم، گروه هلدینگ 
خدمات گلدایران و شرکت مهندسی کاشالوت

معاون مدیر امور نمایندگان بیمه کارآفرینمدیر امور نمایندگانسلیمان گرجی

کارشناس ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر سرمایه سرپرست مدیریت سرمایه گذاري و سهامعلی علی زاده
گذاري تامین سرمایه پارسیانگذاري صندوق هاي سرمایه 

مدیر اشخاص بیمه البرز، کارآفرین، توسعهمدیر بیمه هاي اشخاصقاسم فرزین زاده

رئیس اداره خسارت آتش سوزي ستاد در شرکت بیمه ایران رئیس اداره خسارت مجتمع مدیر امور شعبامیر شفیعی هنجنی
ولیعصر و مجتمع بازار شرکت  بیمه ایران

مدیر بیمه هاي اشخاصغفاریانجلیل 
رئیس اداره خسارت آتش سوزي شرکت بیمه آسیا، معاون 
مدیر آتش سوزي در خسارت و صدور شرکت بیمه آسیا،

"ما"معاون مدیر بیمه هاي اموال شرکت بیمه 

مدیر بیمه هاي مهندسیجالل کشور سیما

رئیس اداره خسارت بیمه هاي مهندسی و معاون و 
کل خسارت بیمه مهندسی شرکت بیمهرئیس اداره

ایران، سرپرست بیمه هاي مهندسی و مسئولیت
و خاص در شرکت بیمه میهن، مشاور بیمه هاي مهندسی 

و مسئولیت و خاص شرکت بیمه آرمان

مدیر بانک بیمهامیررضا محمدي راد
ساوه، مدیر -عضو هیات مدیره آزاد راه تهران

تهران ( بانک ملت ) 3و 5شعب منطقه 
رئیس شعبه ممتاز گلفام آفریقاو شعبه پارك ملت ( بانک ملت )
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برنامه هاي آتی شرکت

 بررسی و تجدید نظردر  استراتژي شرکت

 طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت مشتریانCRM

انفرادي و سرمایه گذاريگسترش فعالیت در بخش بیمه هاي عمر

طراحی بیمه هاي جدید با توجه به بازار هدف

توسعه همکاري با بانک ملت جهت توسعه پتانسیل هاي موجود

گسترش بانک و بیمه

توسعه مدیریت ریسک در تصمیم سازي هاي شرکت

توسعه خدمات پرداخت خسارت فوري

 بزرگآموزش مدیران،کارشناسان ، نمایندگان و بیمه گذاران

 شعبه جدید در بازارهاي هدف5تاسیس

) طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعاتISMS(

طراحی و پیاده سازي باشگاه مشتریان

طراحی و اجراي تبلیغات محلی با توجه به بازارهاي هدف

 میلیارد ریال2،500عملیاتی نمودن افزایش سرمایه به

 مالیبازنگري و توسعه سیستم هاي

شناسایی سرمایه گذاري در بازارهاي پربازده

طراحی و پیاده سازي پورتال بیمه هاي درمان
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. تخصیص سود انباشته پایان سال موکول به تصویب مجمع عمومی عادي صاحبان سهام می باشد

هر سهم29/12/1393

ریالریالتکالیف قانونی

33،894،882،00034اصالحیه قانون تجارت90طبق ماده 1393درصد سود خالص سال 10تقسیم حداقل 

33،894،882،00034

حداکثر سود قابل تقسیم

331،230،513،043331حداکثر سود قابل تقسیم

331،230،513،043331

پیشنهاد هیات مدیره

264،984،410،000265سود سهام پیشنهادي هیات مدیره

264،984،410،000265

پیشنهاد هیأت مدیره براي تقسیم سود
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تقدیر و تشکر

هاي در پایان این گزارش، هیأت مدیره فرصت را مغتنم شمرده و مراتب تشکر خود را به اشخاص و گروه
زیر تقدیم می دارد :

سهامداران محترمعموم
گذاران ارجمندعموم بیمه
ج.ا.ایرانمسئوالن محترم بیمه مرکزي
مسئوالن محترم سازمان بورس و اورق بهادار
بازرس قانونی محترم و همکاران ارجمندشان
 هاي اجراییهاي شغلی و مسئولیتدر تمام رده"ما"عموم پرسنل ارزشمند بیمه

با تقدیم احترام

"ما"مدیره شرکت بیمههیأت
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بمانمابا
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