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مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام شركت  بیمه »ما« )سهامي عام(

در اجراي مفاد ماده 232 اصالحيه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و مادة 45 قانون بازار اوراق بهادار بدينوسيله 
گزارش درباره فعاليت و وضع عمومي شركت برای سال مالي منتهي به 1395/12/30 بر پايه سوابق، مدارك موجود و 
اطالعات ارائه شده در صورت های مالی تهيه و به شرح ذيل به عنوان يكي از گزارش های ساالنه هيأت مديره تقديم 

می شود.
به نظر اينجانبان، اطالعات مندرج در اين گزارش كه درباره عمليات و وضع عمومي شركت است، با تاكيد بر ارائه 
منصفانه نتايج عملكرد هيأت مديره و در جهت حفظ منافع شركت، منطبق با مقررات قانوني و اساسنامه شركت تهيه 
و ارائه گرديده است. اين اطالعات هماهنگ با واقعيت های موجود بوده و اثرات آنها در آينده تا حدي كه در موقعيت فعلي 
مي توان پيش بيني كرد، به نحو درست و كافي در اين گزارش ارائه گرديده و هيچ موضوعي كه عدم آگاهي از آن، موجب 
گمراهي استفاده كنندگان می شود، از گزارش حذف نگرديده و در تاريخ 1396/03/3 به تاييد هيأت مديره رسيده است.
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سهامداران گرامی

با عرض سالم و خيرمقدم، هيأت مديره شركت بيمه«ما« مفتخر است بار ديگر پس از يک سال تالش ، گزارشی از عملكرد و 
دستاوردهای خود را در سال 1395 برای سهامداران محترم بازگو نمايد.

شركت بيمه »ما« در سال 1395، با درك صحيح از شرايط حاكم بر اقتصاد كشور و صنعت بيمه و اتخاذ تدابير هوشمندانه و انجام 
برنامه ريزی های دقيق واستراتژی های مناسب برای كسب بخش سودآور و كم ريسک بازار بيمه توانست همانند گذشته عالوه 
بر رشد پرتفوی ، در راستای بهبود مستمر كيفيت خدمات خود نيز گام بردارد. شركت بيمه »ما« با بيش از 43 شعبه و باجه و 
961 نماينده و كارگزار در طي پنج  سال فعاليت ، با تكيه بر دانش فنی و خالقيت كاركنان و نمايندگان خود به موفقيت  هاي 

چشمگيری در صنعت بيمه دست يافته است. 
بديهی است در اين گزارش سعی شده كليه حقايق موجود به صورت آشكار و روشن در اختيار سهامداران محترم و نمايندگان 
ايشان قرار گيرد تا با توجه به حق مسلم ايشان بر اشراف كامل به مسائل شركت ، با ارائه رهنمودهای خود ، اعضا هيأت مديره، 
مديران و كاركنان شركت را در پيشبرد هر چه بهتر امور ياری نمايند.اميد است اين گزارش زمينه ساز انگيزه و تالش بيشتر 
كاركنان اين شركت در راستای نيل به اهداف تعيين شده و دستيابی به بازده مناسب در قبال سرمايه گذاری سهامداران گرامی 

باشد و با بهره گيری از تجربيات گذشته، آينده درخشانی برای بيمه » ما« رقم زده شود.

              
                             

                                                                                             
                                                                                                   هیأت مدیره

                                                                                    

  پیام هیأت مدیره   
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شركت بيمه » ما« در تاريخ 8 اسفند 1389 به عنوان بيست و سومين شركت بيمه اي به منظور انجام كليه فعاليت هاي 
بيمه اي، موافقت اصولی خود را از بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران اخذ كرده است. اين شركت به صورت سهامي عام 
تاسيس و 40 درصد سهام از طريق پذيره نويسي در بانک و فرابورس عرضه گرديده است. شركت در تاريخ 1390/04/13 
تاسيس گرديد و در تاريخ 22 تيرماه سال 1390 در مراسمی با حضور رييس كل محترم بيمه مركزی ج .ا.ايران، مديرعامل 
و اعضای محترم هيأت مديره بانک ملت، مديران شركت و جمعی از مديران و فعاالن ارشد صنعت بيمه، به صورت رسمی، 

فعاليت خود را آغاز نمود.

موضوع فعالیت شركت طبق اساسنامه:
 مـوضوع فعـاليت شركت مطابق مـاده »2« اساسنـامه به شرح ذيل است : 

•   انجام عمليات بيمه اي مستقيم در انواع رشته هاي بيمه مختلط براساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي   
    ج.ا.ايران

•  تحصيل پوشش بيمه هاي اتكائي در داخل يا خارج از كشور در رابطه با بيمه هاي صادره در چارچوب ضوابط بيمه مركزي 
     ج.ا.ايران.

•  قبول بيمه هاي اتكائي از موسسات بيمه داخلي يا خارج از كشور در حدود مقررات مربوط مشروط بر رعايت ظرفيت   
    نگهداري شركت و ضوابطي كه بيمه مركزي ج.ا.ايران اعالم مي كند.

• سرمايه گذاري از محل سرمايه، ذخائر و اندوخته هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه

تابعیت و مركز اصلی شركت :
تابعيت شركت ايراني است. مركز اصلي شركت شهر تهران در استان تهران است. انتقال مركز اصلي شركت به هر شهر ديگر 
در داخل كشور منوط به موافقت بيمه مركزي ج .ا. ايران و تصويب مجمع عمومي فوق العاده است،  ليكن تعيين و تغيير 
نشاني در همان شهر،  بنا به تصويب هيأت مديره و با اطالع بيمه مركزي ج .ا. ايران صورت خواهد گرفت. هيأت مديره شركت 
مي تواند در هر موقع در داخل با اطالع  و در خارج از كشور،  پس از اخذ موافقت بيمه مركزي ج .ا .ايران شعبه يا نمايندگي 

داير يا منحل كند.

  تاریخچه شركت   
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 اهداف سطح كالن  شركت بیمه »ما«   

اهداف شركت بیمه »ما« بر اساس برنامه راهبردی به صورت زیر بیان می شود:
كسب سهم حداقل 2/6 درصدی بازار در پايان برنامه  

كسب رتبه حداقل نهم در بازار بيمه از لحاظ فروش محصوالت بيمه ای در پايان برنامه  

حفظ سطح يک توانگری در طول برنامه  

حفظ نسبت و ضريب خسارت مناسب كمتر از ميانگين صنعت در طول برنامه  

حفظ تركيب مناسب رشته های بيمه ای در سبد پرتفوی  

جذب و ماندگاری نيروهای حرفه ای شركت  

استفاده حداكثر از منابع و ثروت سهامداران برای ايجاد بيشترين منافع در مقايسه با ساير شركت های بيمه   

حفظ و حراست حقوق بيمه گذاران و زيان ديدگان  

رعايت قواعد بيمه گری  

در نظر داشتن اصول مديريت ريسک و افزايش كنترل های داخلی در عمليات بيمه  

توسعه فعاليت های بين المللی  

دريافت رتبه بندی از مراكز رسمی بين المللی  

توسعه فعاليت های اتكايی قبولی و افزايش مراودات با بيمه گران اتكايی معتبر   

بيانيه  برسيم پرسشي است كه  به كجا مي خواهيم  اين موضوع كه  را مشخص مي نمايد.  آتي سازمان  بيانيه چشم انداز جايگاه و موقعيت 

چشم انداز سازمان پاسخ آن را بيان مي كند. در واقع چشم انداز، آرزوهای مديريت برای كسب و كار را توصيف كرده و تصويری از مقصد آينده 

سازمان را ترسيم مي نمايد. در تدوين چشم انداز رضايت كليه ذی نفعان شركت در نظر گرفته شده است.

بیانیه چشم انداز شركت   

برترین انتخاب از نظر سهامداران، بیمه گذاران، كاركنان و شبکه فروش با رعایت سالمت، 
شفافیت مالی و اصول حرفه ای بیمه گری

نان و شبکه فروش با رعایت سالمت،  برترین انتخاب از نظر سهامداران، بیمه
شفافیت مالی و اصول حرفه
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بیانیه ماموریت شركت   

ماموريت سازمان همان فلسفه وجودي سازمان است و بيان مي دارد كه شركت چگونه مي خواهد فعاليت و رقابت نموده 
و براي ذينفعان خود ارزش خلق نمايد. ماموريت سازماني از نظر مسير و جهت حركت، به همه  مديران وحدت بخشيده و 
باعث مي شود كاركنان سطوح مختلف سازمان داراي ارزش و انتظارات مشترك گردند. بيشتر خبرگان و افراد صاحب نظر 

در مديريت استراتژيک معتقدند كه مفاد ماموريت سازمان بايد به نه ويژگی برجسته زير توجه داشته باشد:
محصول)كاال يا خدمت(  

مشتری  
بازار ) نوع بازار هدف و يا محدوده جغرافيايی(  

فناوری  
رشد و سودآوری  

فلسفه )ارزش ها و اولويت ها(  
شايستگی متمايز )مزيت رقابتی(  

  تصور  مردم
  كاركنان

با توجه به موارد مذكور ماموريت شركت بيمه »ما« )سهامی عام(  عبارت است از:

شركت بیمه »ما« به عنوان یک بیمه گر پیشتاز و سرآمد مصمم است تا همگام با گسترش 
فرهنگ آینده نگری در جامعه، به نحوی خدمات خود را به كلیه مشتریان عرضه نماید كه 
ضمن رعایت حقوق ذینفعان از جمله سهامداران، بیمه گذاران، كاركنان و نمایندگان، سایر 

افراد جامعه از منافع آن بهره مند شوند.
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جهان بینی شركت   

جهان  بينی شركت بيمه »ما« نگرش شركت و مديران آن نسبت به جهان پيرامون را بيان می دارد و چارچوب  های تعيين 
كننده رفتار شركت در قبال جامعه و جهان را  نشان می دهد كه با رويكرد سرآمدی بر دوازده محور زير تعيين شده است.

پايبندی به سودآوری: كسب سود معقول برای شركت و سهامداران حاصل از خدمت به جامعه؛   
رعايت حقوق ذينفعان: در نظر گرفتن منافع كليه ذينفعان شركت اعم از ذينفعان اصلی شامل سهامداران مشتريان    

و كاركنان و نمايندگان و ساير افراد و جامعه؛  
مسئوليت اجتماعی: اهميت به مسئوليت شركت در قبال جامعه و اشتياق خدمت به افراد، جامعه و محيط زيست و..  

قانون مداری: رعايت كليه قوانين و موازين كشور، به ويژه قوانين بيمه گری   
پاسخگويی: پاسخگو بودن در قبال عمليات شركت و ارائه اطالعات دقيق برای استفاده تمام ذينفعان   

شفافيت: ارائه تصوير مناسب از فعاليت شركت به صورت شفاف به عموم ذينفعان؛  
مسئوليت پذيری: پذيرش مسئوليت شركت درقبال كليه اقدامات و ترويج آن در كليه سطوح شركت؛   

همدلی و همگرايی: توسعه رويه كارگروهی در تمامی سطوح شركت؛  
نظم و برنامه  پذيری: پيروی از نظام ها و برنامه ها و ترويج نظم و انضباط در شركت؛   

شايسته ساالری: اهميت به افراد اليق و اعطای اولويت پيشرفت به كاركنان و نمايندگان دارای خالقيت و مهارت،    
دانش و تجربه؛   

عدالت و انصاف اجتماعی: احترام به افراد جامعه بدون در نظر گرفتن قوميت، مذهب و مليت؛  
رعايت اخالق حرفه ای: حرفه ای بودن و مقيد به اصول حرفه ای صنعت بيمه در رقابت با ساير شركت  های بيمه  ای و    

مواجه با بيمه  گذاران و زيان ديدگان؛  
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ساختار سازمانی شركت   

ساختار سازمانی شركت مصوب هیأت مدیره :
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سرمايه شركت در آغاز فعاليت مبلغ 400 ميليارد ريال مشتمل بر 400 ميليون سهم به ارزش اسمي هر سهم 1،000 ريال بوده 
است . در تاريخ 1392/08/20 مجمع عمومی فوق العاده افزايش سرمايه شركت از 400 ميليارد ريال به مبلغ 1،000 ميليارد 
ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تصويب نمود كه در تاريخ 1393/04/22 نزد اداره ثبت شركت ها 

به ثبت رسيده است.
تركیب سهامداران در تاریخ 1395/12/30  به شرح جدول ذیل است:

سرمایه و تركیب سهامداران   
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چکیده عملکرد مالی و عملیاتی شركت   

 باتوجه به صورت های مالی سال 1395 خالصه اطالعات مالی شركت بيمه »ما«  به شرح زير است :

مبالغ به ريال / درصد

بخش ديگری از شاخص های عملكردی كالن شركت، در بخش شاخص های مربوط به شبكه فروش و بر اساس اطالعات 
فروش شركت به صورت مقايسه ای بر اساس جدول زير ارائه می گردد.
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همانطور كه مالحظه می گردد مبلغ پرتفوی شركت در سال 1395 از رشد 27 درصدی برخوردار بوده و با توجه به مديريت 
صحيح ريسک و كنترل فنی ضريب خسارت، عالوه بر افزايش مبلغ خسارت پرداختی، شركت در سال 1395 از سود عملياتی 
برخوردار است. نكته حائز اهميت آن است كه ماندگاری شركت های بيمه منوط به پرداخت صحيح و مناسب خسارت ضمن 
كنترل مناسب ضريب آن نسبت به حق بيمه صادره است تا ضمن حفظ رضايت و در نتيجه تضمين ماندگاری مشتريان، با 

ايجاد امكان استفاده بهينه منابع در دست، امكان رشد و دوام خود را نيز فراهم آورند.

نسبت های مالی شركت   

تجزيه و تحليل صورت های مالی، مجموعه دانشی را فراهم ميسازد تا با تحليل دادهها و مقايسه آنها بتوان بستر مناسبی 
جهت تصميم گيريها فراهم نمود. در واقع اين نسبت ها عملكرد يک شركت را به طور خالصه از نظر مالی، نشان می دهند. 

در جدول زير برخی از اين نسبت ها در سال 1395  نشان داده شده است :

نسبت جاری كه از تقسيم دارايی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آيد و متداول ترين وسيله برای اندازه گيری 
قدرت پرداخت بدهی های كوتاه مدت می باشد،در شركت بيمه »ما« در سال 1395 معادل 1.03 بوده و اين نسبت برای 

صنعت بيمه ) غير از بيمه ايران و بيمه های اتكايی و مناطق آزاد( در سال 1394 معادل 0.98 می باشد.
نسبت بدهی، از تقسيم جمع بدهيها به جمع داراييها بدست مي آيد.  اين نسبت در سال 1395 برای شركت بيمه »ما«،0.85 
بوده است . اين نسبت برای صنعت بيمه )غير از بيمه ايران و بيمه های اتكايی و مناطق آزاد( در سال 1394 معادل 0.75 است. 
بازده داراييها )به عنوان شاخصی برای تشخيص كفايت و كارايی مديريت در اداره امور واحد تجاری ( در سال 1395 برای 
شركت بيمه »ما«،  0.04می باشد. اين نسبت در سال 1394 برای صنعت بيمه نيز  )غير از بيمه ايران و بيمه های اتكايی و 

مناطق آزاد( 0.04 می باشد.
بازده حقوق صاحبان سهام، نشانگر نتيجه ای است كه از سرمايهگذاری صاحبان سهام حاصل می گردد. اين نسبت در سال 
1395 برای شركت بيمه »ما« در سطح مناسبی است. ترديدی نيست روند مناسب نسبتهای مالی شركت حاصل برنامه ريزی 

و سياستهای بلندمدت شركت از بدو تاسيس تاكنون و همت كاركنان ميباشد.
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جدول مقايسه برخی نسبت های مالی در شركت بيمه »ما« و صنعت بيمه )بر اساس صورت های مالی سال 1394(:

14
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روش محاسبه نسبت های مالی مذكور به شرح جدول ذیل می باشد:

15



ت بيمه" ما "- سال مالي منتهی به 30  اسفند ماه 1395
ت هيأت مديره شرك

ش فعالي
گزار

16

يكي از عوامل مهم تداوم سودآوري شركت، تنوع سازي محصوالت است. شركت بيمه »ما« در تمامي شاخه هاي اموال، 
اشخاص، مهندسي و مسئوليت فعاليت مي كند. محصوالت بيمه اي شركت به تفكيک اين چهار گروه بيمه اي، به قرار 

ذيل مي باشد:                                                                    

اموال  

•   شخص ثالث،ثالث اجباري، سرنشين و مازاد      
•   بدنه اتومبيل

•   آتش سوزي مسكوني
•  آتش سوزي انبار 

•  باربري داخلي
•   باربري وارداتي

•   باربري صادراتي

اشخاص

•  حوادث گروهي                      
•   جامع عمر و پس انداز

•   عمر گروهي
•   درمان گروهي
•  توريست برتر

•  آسايش گردشگران
•   بيمه مسافرين خارج از كشور

•   حوادث انفرادي

مهندسی

•  هواپيما
•  انرژي

•  تمام خطر نصب
• جامع اموال

•  سازه هاي تكميل شده
• كشتي

•  شكست ماشين آالت
•  تجهيزات الكترونيكي

•  ماشين آالت و تجهيزات پيمانكاري
• دكل حفاری

•  تمام خطر پيمانكاري
• پول جديد در گردش

•  اسب
•  نفت، گاز و پتروشيمي)فراساحلي درحال نصب/ساخت(

     و )فراساحلي در حال بهره برداری(
• طرح تضمين گمرك

• تضمين كيفيت ساختمان

محصوالت شركت بیمه » ما «   

مسئولیت

• مسئوليت حرفه اي پزشكان
• مسئوليت حرفه اي پيراپزشكان

• مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلی
• مسئوليت شركت هاي حمل و نقل هوايي

• مسئوليت مدني)ساير(
• مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان پروژه هاي ساختماني
• مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان پروژه هاي عمراني

• مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي
• مسئوليت كارفرما درقبال كاركنان پروژه هاي تجاري،صنعتي،

خدماتي و بازرگاني
• مسئوليت ابنيه در قبال اشخاص ثالث

• مسئوليت اتاق بازرگانی
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مسئولیت

• مسئوليت حرفه اي پزشكان
• مسئوليت حرفه اي پيراپزشكان

• مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلی
• مسئوليت شركت هاي حمل و نقل هوايي

• مسئوليت مدني)ساير(
• مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان پروژه هاي ساختماني
• مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان پروژه هاي عمراني

• مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي
• مسئوليت كارفرما درقبال كاركنان پروژه هاي تجاري،صنعتي،

خدماتي و بازرگاني
• مسئوليت ابنيه در قبال اشخاص ثالث

• مسئوليت اتاق بازرگانی

شركت از منظر بورس اوراق بهادار   

شركت در تاريخ 1390/09/06 در بازار پايه فرابورس با نماد »وما« درج و سهام آن اولين بار در تاريخ 1390/09/19 مورد 
معامله قرار گرفته است. 

  وضعیت سهام شركت به شرح ذیل بوده است:

همچنين درتاريخ  1393/12/24 نماد شركت به عنوان چهارصد و نود ويكمين شركت در بازار دوم بورس اوراق بهادارتهران  
درج گرديد و در تاريخ 1394/04/22 برای اولين بار سهام شركت با نماد »ما« در اين بازار عرضه و معامله گرديد .
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گزیده ای از افتخارات بیمه »ما« در سال 1395 از نگاه تصاویر

  ISO دریافت گواهینامه
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نشان برنزین مسئولیت اجتماعی ایران  کسب رتبه اول روابط عمومی های صنعت بیمه  

تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان  
دریافت تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی ایران  



ت بيمه" ما "- سال مالي منتهی به 30  اسفند ماه 1395
ت هيأت مديره شرك

ش فعالي
گزار

20

تندیس سیمین برند محبوب  نشان استقامت ملی  

دریافت گواهینامه مدیریت ریسک  
شرکت در همایش فیر و دریافت گواهینامه  
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جایگاه شركت در صنعت   

 با توجه به اينكه شركت بيمه »ما« به عنوان بيست و سومين شركت بيمه ای كشور فعاليت خود را از تاريخ  1390/04/13 آغاز 
كرده است، از اين رو مقايسه عملكرد اين شركت با ساير شركت های بيمه ای كه مدت طوالنی از فعاليت آنها می گذرد، مقايسه 
استانداردی نيست. بنابراين مقايسه عملكرد شركت در سال ششم فعاليت با عملكرد ساير شركتهای بيمه بخش خصوصی در بازه 

زمانی مشابه فعاليت می تواند مطلوب تر باشد.

هم چنين با توجه به ارائه صورتهای مالی شركتهای بيمه تا سال 1394 در سالنامه آماری بيمه مركزی ج.ا.ا مقايسه سود 
هر سهم در اين سال ، به شرح جدول ذيل می باشد :
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بررسی پرتفوی عملیاتی شركت   

بررسي پرتفوي عملياتي شركت در سال 1395 و مقايسه با سال گذشته:
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نمودار حق بيمه صادره شركت بيمه »ما« در سال 1395 :

نمودار حق بيمه صادره شركت بيمه »ما« در سال 1394 :

نمودار مقايسه حق بيمه سال 1395 و 1394 در شركت بيمه »ما« :
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نمودار رشد حق بيمه صادره )با بيمه های مستمری( در طی پنج سال فعاليت شركت بيمه »ما« :

نمودار رشد حق بيمه صادره )بدون بيمه های مستمری( :
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مقايسه رشد حق بيمه شركت بيمه »ما« )بدون بيمه های مستمری( با صنعت بيمه :

با توجه به صدور بيمه نامه مستمری كاركنان بانک ملت در سال 1393 بر اساس حق بيمه تجميع شده ، و بالتبع كاهش حق 
بيمه توليدی در سال های بعد به علت پرداخت صرفا اقساط سال جاری بيمه نامه ، جهت بررسی رشد حق بيمه شركت ، 

پرتفوی توليدی بدون بيمه نامه مستمری لحاظ گرديده است .
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تعداد بیمه نامه صادره    

تعداد بيمه نامه هاي صادره به تفكيک هر يک از رشته هاي بيمه اي در سال 1395 به شرح جدول زير است:
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در جدول زير مبالغ خسارت پرداختي در سال 1395 به تفكيک هر يک از رشته هاي بيمه اي، آورده شده است

نمودار مقايسه خسارت پرداختی در سال 1395 و 1394 در شركت بيمه »ما« :         
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تعداد خسارت های پرداخت شده در سال 1395، معادل  79.502 پرونده و در سال 1394  معادل53.381 پرونده می باشد. سهم 
هر يک از حوزه هاي اموال و اشخاص از كل مبلغ خسارت پراختي شركت در سال 1395، به شرح جدول زير است :

شركت بيمه »ما« علی رغم اينكه مدت زمان زيادی از شروع فعاليت عملياتی آن نمی گذرد، سعی كرده است رضايت مشتريان 
را سر لوحه كار خود قرار داده و با پرداخت به موقع خسارت، عالوه بر انجام تعهدات خود اقدام به ايجاد وفاداری در مشتريان و 

تثبيت نام خود به عنوان يک شركت خوشنام بيمه ای، بنمايد.
از آنجايي كه مبلغ خسارت پرداختي به تنهايي و بدون در نظرگرفتن حق بيمه نمي تواند معرف عملكرد فني شركت باشد، بنابراين 

ضريب خسارت شركت به تفكيک هر يک از رشته هاي بيمه اي در جدول زير آورده شده است.         

سهم از خسارت :
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اهم فعالیت های انجام شده واحدهای شركت در سال 1395            

در اين بخش اهم فعاليت هايی كه در واحدهای مختلف سازمان در سال 1395  صورت گرفته به اختصار بيان می شود.

حوزه فنی   

فعاليت شركت های بيمه همانند هر سازمانی در قالب حوزه   های صف و ستاد قابل تقسيم  بندی بوده و هر بخشی از سازمان می 
بايستی با توجه به شرح وظايف خود اقدام به انجام وظيفه نمايد. مهم  ترين چالش شركت های بيمه، دقت كافی در تنظيم شرايط 
عمومی، دامنه خسارت  های تحت پوشش و محاسبه نرخ حق بيمه با توجه به دامنه ريسک موضوع بيمه است.از طرفی به دليل 
فعاليت شركت های بيمه خصوصی و مهمتر از آن با آزادسازی تعرفه  ها، نقش حوزه های فنی شركت های بيمه پررنگ تر شده و 

می بايستی توانايی پاسخگويی به مسائل فنی شركت  های بيمه را داشته باشند. 
بنابراين حوزه های فنی نقش مهمی دركل صنعت بيمه داشته و در راستای توسعه اين صنعت می بايست همگام با تكنولوژی  

های سازمانی و فناوری اطالعات در ارائه بهتر خدمات و پاسخگويی هر چه بهتر تالش گردد. 
حوزه فنی شركت بيمه »ما« متشكل از مديريت  های عمر انفرادی، مسئوليت، اتومبيل، آتش سوزی، باربری، مهندسی و اشخاص 

است كه به اختصار به برخی از اقدامات انجام شده در سال 1395  اشاره می گردد.

بخش غیر زندگی 

اصالح فرآيندهای صدور و پرداخت خسارت   
بازنگری در آئين نامه حدود اختيارات و اصالح و تصويب آن  

تفويض اختيارات در صدور و خسارت به شعب  
نظارت و كنترل موثر ضريب خسارت  

تسريع در روند بررسی و پرداخت پرونده های خسارت  
حضور فعال مديريت های فنی درعرصه های بازاريابی مانند شركت مناقصات و نمايشگاه ها  

فراهم سازی بستر صدور رشته های خاص بيمه ای   
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حوزه  شبکه فروش و توسعه بازار   

بخش زندگی 

اختصاص 36 %  از پرتفوی شركت به بيمه های زندگی )بيمه های عمر گروهی + عمر انفرادی( در حالی كه اين سهم    
در صنعت بيمه حدود 13 % می باشد .  

رشد 58 درصدی پرتفوی غير بانک نسبت به سال 1394 كه نشان دهنده رويكرد مديريت به بازارهای غير بانک    
)انفرادی، قراردادهای گروهی و بازارهای لوكس ( و كاهش اتكا به حق بيمه مستمری بانک در پرتفوی تعيين شده سنوات  

            آتی خواهد بود .
محاسبه و اعمال سود مشاركت در منافع سال 1394 با نرخ 27  %  كه با در نظر گرفتن ميانگين 4 ساله، اين     

بازده سرمايه گذاری، در صنعت بيمه بی سابقه است .  
اجرای دقيق الزامات بيمه مركزی جمهوری اسالمی ايران   

طراحی اوراق پوشش های اضافی و تدوين شرايط عمومی و اختصاصی جهت ايجاد شفافيت و افزايش سطح رضايت    
مشتريان با كسب اطالعات بيشتر از خدمات بيمه نامه   

اضافه نمودن خدمات جديد در پنل كاربری بيمه گذار در سايت تخصصی بيمه های زندگی  
اعمال تغييراتی چون افزايش سقف سرمايه فوت ، افزايش سرمايه هزينه پزشكی حادثه، تغييرات در آزمايش سن و    

سرمايه و ... در بخش نامه اعالمی پس از بررسی پرونده های خسارت،وضعيت رقبا در صنعت ، وضعيت فعلی صدور،    
شبكه فروش وساير موارد   

موفقيت بيمه عمر و سرمايه گذاری بيمه »ما« در جذب قراردادهای بيمه ای بزرگ  

          نظارت و ارزيابی شعب
      پيگيری الزم جهت رفع مشكالت ساختمان های شعب و پشتيبانی از آنها

تاسيس شعبه قشم ، شهركرد، بيرجند و ياسوج پس از امكان سنجی و مطالعه بازار در مناطق مذكور   
ارتقای باجه های خرم آباد، ساوه، سيرجان، رفسنجان و زنجان، تنكابن، ايالم  به شعبه   

ارائه خدمات بيمه ای در كليه استان های كشور   
انتقال وجابجايی شعب مستقر در امالك بانک به محل جديد در شهرهای رشت، بابل ، يزد و اهواز   

ايجاد هماهنگی به منظور انجام فعاليت های هماهنگ در شعب  

 
مدیریت امور شعب 
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پراكندگی شعب و باجه های شركت بیمه«ما« در سراسر كشورشامل 39 شعبه و 4 باجه به شرح تصویر
 ذیل می باشد:    

همكاری و مشاركت در تدوين ، اصالح و ارايه پيشنهادات الزم در تدوين فرآيندهای مربوط به شعب  
مشاركت و همكاری با مديريت امور مالی در انجام امور مربوط به تنخواه شعب  

انجام هماهنگی های الزم در خصوص تامين ملزومات و تجهيزات باالتر از حد اختيارات شعب  
بررسی وضعيت پرسنلی شعب )اعم از ارتقا و انتصاب، جابجايی، آموزش و ...( ارايه پيشنهاد های الزم در جهت     

اصالح آن با همكاری و مشاركت معاونتمحترم سرمايه انسانی.  
بازنگری حدود اختيارت شعب.  

مشاركت و همكاری با مديريت روابط عمومی و مديريت بازاريابی و انجام هماهنگی های الزم جهت شركت در    
نمايشگاه ها و امور تبليغاتی.  

مشاركت و همكاری با مديريت حسابرسی در جهت رفع مشكالت موجود در شعب.  

مشاركت و همكاری با مديريت حقوقی و بازررسی در جهت حل مشكالت پرسنل.  
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به غير از شعب بيمه، نمايندگان و كارگزاران بيمه ، دسته ديگری از شبكه فروش بيمه نامه های شركت به شمار می آيند. 

اهم فعالیت های این حوزه شامل :

همكاری با 676 نمايندگی حقيقی وحقوقی فعال و همچنين 285 كارگزاری   
اعطای106 كد نمايندگی  به قبول شدگان در آزمون بيمه مركزی  

بررسی و پايش نمايندگان بر اساس عملكرد و اجرای قوانين  
برگزاری دوره های آموزشی در اجرای ماده 2 آئين نامه 75 شورای عالی بيمه  

تهيه دستورالعمل های مورد نياز مديريت امور نمايندگان از قبيل دستورالعمل جذب ، تضامين ، سود مشاركت وغيره  

پراكندگی نمایندگان شركت در كشور      

 
مدیریت امورنمایندگان وكارگزاران 
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بازنگری در مدل همكاری بانک بيمه و تدوين مدل نوين همكاری مشترك  
تدوين و اجرای طرح پرنيان شامل ارائه خدمات بيمه درمان وعمر به سپرده گذاران بانكی خانم ، كه برای اولين      

بار دركشور توسط بانک ملت در1590 شعبه درحال اجرا می باشد و هم چنين بسته مشابهی با عنوان صدف    
برای سپرده گذاران اقا درحال طی مراحل اجرايی وقراردادی است    

برگزاری جشنواره  های فروش نظير » مهر امام رضا)ع( «، » عيد تا عيد « و » از يلدا تا نوروز « با هدف افزايش     
ميزان فروش، تشويق و ايجاد انگيزه در شبكه فروش   

راه  اندازی سيستم آنالين صدور بيمه  نامه  های مسافرتی، مناسب آژانس  های مسافرتی.  
بازنگری در برنامه آموزشی كارشناسان ميزبيمه  ای.  

تهيه و تدوين تقويم آموزشی سال 1395 كارشناسان ميز بيمه  ای.  
برگزاری دوره های آموزشی جهت كارشناسان ميزهای بيمه ای در راستای افزايش سرعت صدور و جلب رضايت مشتريان  

برنامه ريزی برای شبكه فروش شامل بخش بندی جغرافيايی، تهيه شناسنامه استانی، ايجاد ساختار راهبری و 
پايش مستمر شبكه فروش

طراحی فرم دريافت عملكرد بازاريابی شعب
طراحی فرم دريافت عملكرد شعب در مناقصات

عضويت پايگاه  های داده مناقصات مختلف و شناسايی مناقصات سراسر كشور و ارسال به شعب مربوطه
تدوين و بروزرسانی تقويم مناقصات كشور

تهيه پايگاه مشتريان بزرگ بانک ملت )بانكداری تجاری( و ارسال برای شعب سراسر كشور بمنظور بازاريابی مستقيم
سازماندهی درخواست شعب مبنی بر شركت در تبليغات، نمايشگاهها و همايش ها

دريافت و آرشيو اطالعات مربوط به شركت  های تبليغاتی و پتانسيل  های هر يک از آنها جهت انجام تبليغات
ايجاد مكانيزم همكاری با واحدهای فنی ستاد جهت حضور موثر در مناقصات و استعالمات قيمتی

ايجاد كمپين تبليغات محيطی انتهای سال 1395
اجرای طرح سنجش رضايت مشتريان و دريافت گزارش مستمر از شعب سراسر كشور

اجرای طرح حفظ و نگهداشت مشتريان و دريافت گزارش مستمر از شعب سراسر كشور
انجام تحقيقات بازاريابی در زمينه اولويت های رسانه ای و نحوه اشنايی مشتريان، محتوای پيشنهادی مورد نظر 

و پيشنهادات
توليد و ارائه گزارشات دوره ای از عملكرد فرآيندهای اجرايی شعب و شبكه فروش

همكاری مستمر در تهيه محتوای تبليغات صورت گرفته در شبكه های اجتماعی با محوريت مسئوليت اجتماعی
همكاری در جمع آوری و تكميل مستندات مورد نياز جهت اخذ گواهينامه ارزيابی سطح رضايت مشتريان 

)ISO 10004 (

 
مدیریت بانک و بیمه 

 
 CRM مدیریت بازاریابی و
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حوزه مالی و سرمایه گذاری   

حوزه مالی و سرمايه گذاری در شركت های بيمه به دليل تصميم گيری در زمينه سرمايه گذاری تابع عوامل پيچيده ای 
است و مديران مالی و سرمايه گذاری بايد از يک سو همزمان بر سه عامل سوددهی ،نقد شوندگی و اطمينان از برگشت 
اصل سرمايه توجه داشته باشند و از سوی ديگر منابع مالی شركت های بيمه از نظر قابليت استفاده جهت سرمايه گذاری 

تابع مقررات و آئين نامه های شورای عالی بيمه )آئين نامه شماره 60 شورای عالی بيمه( می باشد.
اقدامات مهم در اين حوزه به شرح زير است :

مديريت بهينه وضعيت نقدينگی و سرمايه در گردش شركت  
ارتقاء كنترل های داخلی مالی در سيستم های موجود  

كسب اعتبار حرفه ای در زمينه مديريت مالی از طريق شركت در ششمين دوره جايزه ملی مديريت مالی ايران    
و دريافت تنديس بلورين به عنوان اولين شركت بيمه در طول كل ادوار اين ارزيابی  

كسب سطح 1 توانگری مالی برای ششمين سال متوالی  
تمركز دريافت ها به منظور مديريت نقدينگی و اخذ باالترين نرخ كوتاه مدت و بلندمدت برای سپرده  های بانكی  

آموزش مستمر كاركنان و شبكه فروش در حوزه مالی با استفاده از كالسهای حضوری و مجازی جهت      
تمركززدايی و افزايش اختيارات شعب   

  تدوين نظام نامه مالی، آئين نامه ها و دستورالعمل  های الزم
اطالع رسانی به ذی  نفعان در هنگام پرداخت  ها از طريق پيامک و پيگيری مطالبات حال شده ايشان از اين طريق  

استفاده از نظام  های نوين دريافت و پرداخت در سيستم بانكی به منظور ارائه خدمات مطلوب و افزايش بهره وری از    
منابع انسانی  

پرداخت سود سهام و خسارت به روش پرداخت ويژه طبق قرارداد منعقده با بانک ملت در كوتاه  ترين زمان  
تشكيل جلسات همفكری كاركنان به منظور بهبود رويه ها  

بازديد از شعب و پيگيری مطالبات معوق   
بهينه سازی روندهای گزارش گيری جهت تصميم سازی و تصميم گيری های مالی شركت  

انجام بررسی های الزم جهت ارتقا سيستم های مالی   
تهيه گزارشات متنوع با مقاصد درون و برون سازمانی  

برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه  مورخ 1395/02/19   
تدوين روش و استاندارد سازی فرآيند ارزيابی و امكان سنجی طرح های توجيهی سرمايه گذاری  

تشكيل اداره طرح های سرمايه گذاری به منظور توسعه حوزه سرمايه گذاری وتجهيز آن به نرم افزار ارزيابی طرح های   
اقتصادی يونيدو )كامفار(  

تدوين IPS )بيانيه سياست های سرمايه گذاری( دو ساالنه جهت سرمايه گذاری بهينه  
اتخاذ استراتژی های متناسب با تغييرات شاخص های خرد و كالن بازار به منظور بهينه سازی پرتفوی سرمايه گذاری  

پايش مستمر بازار سرمايه   
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مدیریت تحقیق و توسعه 

حوزه برنامه ریزی و فن آوری    

تهيه سند استراتژيک پنج ساله شركت برای سال 1395 الی 1399  
پيگيری دريافت جايزه مسوليت اجتماعی  

پيگيری و اقدام جهت دريافت گواهينامه ايزو 9001:2015 در شركت  
طراحی و بازبينی فرآيندها و دستورالعمل ها در كليه سطوح شركت   

تهيه طرح درجه بندی شعب  
انجام محاسبات كارانه هر فصل   

تحليل های دوره ای و ارائه گزارشات هفتگی،ماهانه و سه ماهه در مورد روند تحقق برنامه ها  
طراحی بيمه نامه های جديد  

راه اندازی كتابخانه تخصصی شركت  
عقد تفاهم نامه با پژوهشكده بيمه  

 
مدیریت فن آوری اطالعات  

راه اندازی رشته های جديد مانند حوادث خانواده – صندوق درمان و ...   
راه اندازی الحاقيه های جديد مانند تعديل اندوخته كاهشی و ...  

اضافه شدن برخی پارامترها به سامانه پيامک و ايجاد زير ساخت ارسال پيامک به بيمه گذاران و زيان ديده در زمان    
ثبت پرونده خسارت  

استعالم اتوماتيک از ثبت احوال و اسناد   
راه اندازی فرآيند های گروهی مانند ثبت الحاقيه گروهی ، عمليات مالی گروهی، ثبت گروهی اشخاص و ...   

راه اندازی سرويس های بيمه مركزی مانند معادل سازی سنهاب در اتومبيل  ، صورتحساب اتكائی، كد بيمه مركزی    
جهت شعب و نمايندگی و...  

ايجاد سايت آفالين صدور بيمه نامه مسافرتی   
راه اندازی آئين نامه 54 )تقسيم كارمزد بين سرپرست فروش و معرف در رشته عمر و سرمايه گذاری(  

راه اندازی نوع پرداخت اينترنتی جهت صدور مسافرتی از طريق سايت   
راه اندازیDatawarehouse  برای سهولت دريافت گزارشات  
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تغيير نحوه محاسبات در برخی رشته ها مانند تغيير ضريت خسارت درمان و....  
بهبود صدور اينترنتی موارد موجود )اضافه شدن امكان پيگيری صدور ،....(  

راه اندازی صدور اينترتی جديد )تمديد حوادث انفرادی،بيمه سفر ، طرح صدف ،...(  
راه اندازی و استفاده از وب سرويس های استعالم كروكی و گواهينامه و...  

راه اندازی صورتحساب بانک ملت از طريق وب سرويس  
راه اندازی ثبت فرم پيشنهاد ثالث و بدنه به صورت سيستمی   

ارسال اطالعات صدور و خسارت به سامانه سنهاب   
راه اندازی پرداخت ويژه به بيمه گذاران حقوقی  

راه اندازی كنترل تسويه حق بيمه   
راه اندازی سيستم جديد اتوماسيون اداری  

تكميل و بروز رسانی و رفع كليه نواقص و ايرادات فرآيند صدور گروهی و تسويه اطالعات ارسالی از بانک)كر بانک(  
شركت و كسب رتبه برتر سخت و افزار و شبكه در ارزيابی و رتبه بندی انفورماتيک شركت های بيمه )بيمه مركزی(  

ايجاد تغييرات ساختاری در سامانه های ديتا سنتر و سيستم های كنترلی  
بررسی و تهيه طرح پيشنهادی مربوط به سايت پشتيبان   

 HA.FT.DRS.Vmotion  كالسترينگ زيرساخت های مجازی با استفاده از تكنولوژی های پيش رفته  
توسعه و بهبود زير ساخت های ارتباطی با بانک ملت   

توسعه و راه اندازی زير ساخت های سخت افزاری و ارتباطی شعب  
توسعه و راه اندازی زير ساخت های سخت افزاری و ارتباطی ستاد  

توسعه و پياده سازی سازی زير ساخت های الزم سامانه های نرم افزاری طراحی شده واحد نرم افزار  
توسعه و پياده سازی زير ساخت های الزم سامانه های نرم افزاری برون سپاری شده شركت   

ETL توسعه و راه اندازی سرويس ها و ارتباطات بيمه مركزی و سرور  
استفاده از فرآيند ها و ابزارهای ITIL جهت مديريت بهينه فرآيند ها، نيروها و دارايی ها در حوزه پشتيبانی فنی   

و اخذ گزارش های كيفيت ارائه پشتيبانی فنی  
استفاده هدف دار و بهينه از ابزارهای قدرتمند جهت كشف بروز مشكل فنی، دليل بروز آن، و روش رفع  

VMware SRM  با استفاده از امكانات  Disaster Recovery  پياده سازی  
9001:2015 ISO استخراج و اصالح ، مستند سازی  فرآيند های واحد سخت افزار و شبكه طبق استاندارد  

پشتيبانی كليه سيستم های نرم افزاری شركت در سطح شعب و كليه نمايندگان   
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حوزه سرمایه انسانی و پشتیبانی   

بي ترديد سازمان های پيشرو در هزاره ی سوم ،تنها از طريق به كار گيری الگوهای پيشرفته توسعه نيروی انسانی ،يادگيری 
سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی قابليت های كاركنان ، می توانند پاسخگوی نيازهای سازمان، آن هم، با سرعت و انعطاف 
بيشتری باشند ، حوزه سرمايه انسانی بيمه ما يكی از مهمترين اهداف راهبردی خود را ارتقای سطح دانش ، مهارت ، تجربه و 

كيفيت ، تعالی و عملكرد سرمايه های شركت می داند.
بيمه » ما« مصمم است همگام با اجرای برنامه استراتژيک شركت ، زمينه های توسعه و بالندگی منابع انسانی خود را به عنوان 

مهمترين و ارزشمندترين سرمايه شركت فراهم آورد.
لذا يكی از استراتژی های مهم ، تمركز بر جذب نيروی انسانی شايسته و كارآمد می باشد. تركيب كاركنان شركت بر اساس 

تحصيالت به قرار زير است : 

همانطور كه مالحظه مي  شود در مجموع قريب به 80 درصد نيروي انساني شركت، شاغل در مركز و شعب ، داراي تحصيالت 
كارشناسي و باالتر هستند كه حاكي از توجه شركت به دانش و تخصص است.توزيع كاركنان صنعت بيمه بر حسب مدرك 
تحصيلی در سال 1394 شامل15% فوق ليسانس و باالتر، 53 % ليسانس ، 10% فوق ديپلم و 22% ديپلم وپائين تر می باشد كه 

تركيب پرسنل شركت به طور ميانگين در سطحی باالتر از ميانگين صنعت بيمه قرار دارد
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همانطور كه مالحظه مي  شود در مجموع قريب به 80 درصد نيروي انساني شركت، شاغل در مركز و شعب ، داراي تحصيالت 
كارشناسي و باالتر هستند كه حاكي از توجه شركت به دانش و تخصص است.توزيع كاركنان صنعت بيمه بر حسب مدرك 
تحصيلی در سال 1394 شامل15% فوق ليسانس و باالتر، 53 % ليسانس ، 10% فوق ديپلم و 22% ديپلم وپائين تر می باشد كه 

تركيب پرسنل شركت به طور ميانگين در سطحی باالتر از ميانگين صنعت بيمه قرار دارد
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مدیریت  سرمایه انسانی و پشتیبانی 

تدوين آيين نامه حقوق و دستمزد  
تدوين دستورالعمل ارزيابی عملكرد و پرداخت كارانه  

محاسبه ارزيابی عملكرد براساس آيين نامه حقوق و مزايا و تمديد قرارداد  
اصالح دستورالعمل مرخصی و ماموريت  

تدوين شرح وظايف  
سفارش، خريد و نصب زيرسيستم های سيستم جامع منابع انسانی   

بازنگری احكام و قراردادها  
تمديد و بروزرسانی كليه قراردادهای اجاره ای شعب شهرستانها  

بازنگری و هماهنگ سازی تابلوهای شعب استانها در مرحله تمديد قرارداد جديد يا استقرار در محل جديد  
تعمير و بازسازی و بروزنگهداری شعب خريداری شده درمشهد، يزد،اهواز و كرمان  

پيگيری خريد شعب درتبريز، سمنان، ايالم، سنندج، شهركرد  
راه اندازی شعب درياسوج، زاهدان، ساوه، سيرجان، رفسنجان، بيرجند، زنجان، تنكابن، خرم آباد   

 
اداره اموزش و توسعه دانش 

 تهيه دستورالعمل مستندسازی دانش ضمنی كاركنان
نيازسنجی و تهيه تقويم آموزشی  

برگزاری 46659 نفر ساعت آموزش در سال 1395    
ثبت نام و شركت پرسنل در 26 دوره برون سازمانی جمعا به مدت 808 نفر ساعت آموزش  

برگزاری 8 دوره برای متقاضيان نمايندگی)هر كدام به مدت 120 ساعت( و دوره های تكميلی برای نمايندگان مثل    
اصول و فنون مذاكره، مسئوليت ، مهندسی، عمر و سرمايه گذاری، آتش سوزی و ... جمعا 36877 نفر ساعت آموزش   

برگزاری يک دوره مقدماتی )به مدت 80 ساعت(، يک دوره تكميلی)به مدت 32 ساعت( و يک دوره اعطای مجوز    
صدور بيمه نامه )به مدت 32 ساعت( برای كارشناسان ميزهای بيمه ای جمعا به مدت 1904 نفر ساعت آموزش   
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مدیریت روابط عمومی   

كسب عنوان برترين روابط عمومی صنعت بيمه كشور    
اخذ بيش از 4000 متر فضای تبليغات محيطی با بيش 80   وجه در سراسر كشور   

شناسايی نقاط هدف تبليغاتی با استفاده از مراجع ذيصالح و منابع مربوط به منظور برنامه ريزی تبليغاتی محيطی   
سال95-94  

   تهيه طرح های تبليغاتی با رويكرد برندينگ به منظور اجرا در حوزه های مختلف تبليغاتی 
   طراحی و برنامه ريزی به منظور تدوين كمپين تبليغاتی سال 96

تدوين محتوا ، ويراستاری و انتشار نشريه داخلی بيمه »ما« به صورت فصلنامه و ارسال آن به نقاط هدف شناسايی   
شده در سراسر كشور   

طراحی و انتشار آگهی های موضوعی و تبليغاتی شركت بيمه »ما« در رسانه های مكتوب و ديجيتال به    
مناسبت های مختلف   

ويراستاری و چاپ دوره ای بورشور و استندهای تبليغاتی شركت در رشته های مختلف   
   انجام و اجرای فرآيند تهيه تمامی مهرهای شعب و نمايندگان شركت 

طراحی و تابلو های سردرشعب شركت   
   طراحی و تهيه كليه اوراق اداری شركت 

   تهيه ، طراحی و چاپ 70 نوع فرم پيشنهاد بيمه در رشته های مختلف 
   ويراستاری ،  تهيه و چاپ 77 نوع اوراق فنی شركت 

   برگزاری تمامی برنامه های موضوعی و مناسبتی شركت 
   شركت در نمايشگاه و همايش های عمومی و تخصصی در سراسر كشور 

شركت در همايش های ملی و اخذ جوايز و گواهينامه های معتبر بين المللی از موسسات معتبر داخلی و خارجی   
هدف گذاری حضور در همايش های سال 96 جهت بهره برداری ثمر بخش در همايش ها و نمايشگاه های داخلی   

و خارجی مختلف   
توليد 480 خبر از وقايع مهم شركت بيمه »ما« و همچنين انعكاس بيش از 4000 بار در رسانه های مكتوب ،    

خبرگزاری ها و وب سايت ها   
هماهنگی جهت مصاحبه اصحاب رسانه با مديران شركت و انتشار آنها در رسانه های عمومی و تخصصی   

رصد اخبار بريده جرايد صنعت بيمه و بررسی و تحليل محتوايی آنها   
به روز رسانی ليست شعب ، نمايندگان ، مراكز پرداخت خسارت و مراجع درمانی طرف قرارداد شركت بيمه »ما«   

در وب سايت شركت   
به روزرسانی سايت جامع بيمه های زندگی شركت بيمه »ما«   

به روز رسانی محتوايی ، موضوعی و مناسبتی وب سايت شركت در تمامی زمينه های مربوطه   
   بروزسانی و تكميل صفحات داخلی سايت انگليسی شركت

انعكاس خبرهای تنظيم شده در واحد روابط عمومی در فضای مجازی اعم از پورتال رسمی ، كانال تلگرام و صفحه   
اينستاگرام شركت و سايت های خبری  

هماهنگی جهت نمايش آگهی بيمه »ما« در رسانه های مجازی  
ساخت كليپ معرفی فعاليت های شركت جهت پخش در همايش ها  

ساخت 8كليپ های اينفوگرافی جهت انتشار در شبكه های اجتماعی از قبيل تلگرام و اينستاگرام با بازديد بيش    
از يک ميليون نفر  
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مدیریت اتکایی و امور بین الملل   

انعقاد قرارداد اتكايی نسبی با شركت بيمه اتكايی پارتنر ری فرانسه ، هشتمين بيمه گر اتكائی بزرگ جهان به عنوان    
اولين شركت بيمه در صنعت بيمه كشور در حوزه پسا برجام  

برنامه ريزی نيازهای آموزشی بين الملل همكاران شركت با همكاری شركت پارتنر ری فرانسه در ايران و در    
خارج از كشور  

شروع همكاری های آموزشی با بزرگترين شركت بيمه اتكائی جهان ، شركت سوئيس ری  
شروع همكاری های آموزشی و پژوهشی با دومين شركت بيمه اتكائی جهان ، شركت مونيخ ری آلمان  

مذاكرات و برگزاری جلسات حضوری با بيش از 50 شركت بروكری بيمه ای و اتكائی از سراسر دنيا  درحوزه پسا برجام   
شروع همكاری های آموزشی و پژوهشی با شركتهای بروكری لويدز لندن  

شروع همكاری های آموزشی و پژوهشی شركت با با سنديكاهای مستقر لويدز لندن و به صورت مستقيم  
برنامه ريزی های الزم به منظور اخذ محصوالت نوين بيمه ای روز دنيا و پوشش اتكائی مربوطه   

حضور در مراسم منا و قرار گرفتن شركت بيمه ما در بين هفت شركت برتر منطقه در حوزه نوآوری در     
محصوالت و خدمات   

حضور در سمينار ايران در حوزه پسا برجام در برلين آلمان و ايراد سخنرانی در حضور بزرگترين شركتهای بيمه ای    
همچون شركت آليانس، سوئيس ری و معرفی پتانسيل و توانمندی های شركت بيمه ما  

شروع همكاری های نزديک با سرمايه پذيران ايرانی و دارندگان طرح ها و پروژه های بزرگ ملی به منظور بيمه ای    
داخلی و بين المللی و برنامه ريزی های مربوطه   

مصاحبه با افراد دارای توان مكالمه به زبان انگليسی در مديريت های فنی شركت به منظور تكميل بانک اطالعاتی    
شركت در حوزه فنی   

رعايت حداكثری آئين نامه ها و مصوبات   
شروع مجدد تعامل با مديريت ايمنی و پيشگيری از خسارت بيمه مركزی ايران به منظور بازديدهای اوليه كارشناسی    

از پروژهای بزرگ و استفاده از تكنيک های PML  و EML  در واگذاری های اتكائی اختياری و قرارداری اين مديريت   
انجام واگذاری های اختياری كليه ريسكهای شركت كه مازاد بر حد نگهداری شركت می باشد.  

ارسال آمار تجمعی بصورت ماهيانه استخراجی از برنامه فناوران تا 15 روز پس از اتمام ماه به بيمه مركزی ج.ا.ا   
دريافت صورتحسابهای اتكايی اجباری از بيمه مركزی ايران و ارسال ان به مديريت محترم امور مالی شركت  

تهيه صورتحسابهای اتكايی قراردادی فصلی تا يک ماه پس از اتمام هر فصل  
ارسال خسارتهای بيش از 2 ميليارد ريال واصله از مديريت های فنی ذيربط به بيمه مركزی ايران طبق آئين نامه شماره   

76 مصوب شورای عالی بيمه  
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مدیریت حسابرسی داخلی و رسیدگی به شکایات   

تدوين و بروز رسانی چک ليستهای كنترل داخلی بر اساس دستورالعملها و بخشنامه های اجرايی به تفكيک     
صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت براي كليه رشته  های بيمه ای.  

بررسی و بازنگری فرآيند صدور، خسارت و پرداخت خسارت در كليه رشته های بيمه ای بر اساس چک ليست های   
حسابرسی با همكاری مديريتهای فنی و ستادی.  

ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه های مصوب اجرايی به شعب قبل از آغاز عمليات حسابرسی جهت تاكيد بر حسن   
اجرای دستورالعملهای فنی.  

بازديد تيم حسابرسی از شعب، باجه و نمايندگی های شركت در طی سال جاری و بررسی پرونده های صدور و  
خسارت مربوط به سال 1395 و ارائه گزراش جامع و مصور از نقاط ضعف و قوت عمليات اجرايی شعب و   

نمايندگی به همراه توصيه ها و پيشنهادات كلی در جهت بهبود روش ها و فرآيندهای اجرايی و عملياتی شركت    
با هدف تقويت سيستم كنترل های داخلی و ارائه خدمات شايسته به بيمه گذران.  

تهيه و تدوين منشور كميته حسابرسی و تاييد اعضا كميته و در نهايت تصويب درجلسه مورخ 95/11/18 هيات  
مديره محترم.  

تهيه و تدوين آيين نامه حسابرسی داخلی و ارائه به هيات مديره محترم  و تصويب در جلسه مورخه 95/12/01  
برگزاری جلسات همفكری و تبادل نظر با معاونتها و مديريتهای ستادی در جهت مرتفع نمودن نقاط ضعف    
كنترلهای داخلی و تقويت نقاط قوت در حوزه های مختلف اجرايی پيرو گزارشهای حسابرسی داخلی از شعب و    

نمايندگی ها و پيشنهادات ارائه شده در گزارشات موصوف.  
بررسی آيين نامه های داخلی شركت و تهيه و تدوين آيين نامه های اجرايی با همكاری مديريتهای مربوطه در    

جهت استاندارد سازی و تقويت كنترلهای داخلی شركت.  
بررسی و حسابرسی پرونده های صدور و خسارت انجام شده توسط مديريت های ستادی با توجه به سقف حدود   

اختيارات مصوب هيات مديره و ارائه  پيشنهادات و رهنمودهای اصالحی به مديريت های مربوطه.  
در مجموع 247 فقره شكايت دريافتی از تاريخ 1395/03/01 تا كنون به ثبت رسيده است كه تمامی آن رسيدگی   

و مختومه گرديده است .  
كسب رتبه نخست در رسيدگی به شكايات نسبت به ساير رقباء در سامانه رسيدگی به شكايات بيمه مركزی     
            با تمركز بر حفظ كيفيت و ارتقاء جايگاه شركت در سامانه سنهاب و رساندن شركت به حد اعالی شفافيت  

در پاسخگويی و سرعت در رسيدگی با حفظ رعايت حقوق همه جانبه مخاطبين محترم.  
كاهش تعداد روز رسيدگی به شكايات از ميانگين 18 روز در سامانه سنهاب به كمتر از 4 روز   

ايجاد سيستم پاسخگويی به شكايات در شبكه اجتماعی تلگرام و اطالع رسانی آن در تمامی شعب و نمايندگان    
سراسر كشور. قابل ذكر است اين موضوع عالوه بر پذيرفتن شكايات شفاهی ، تلفنی ، كارتابل مديريت محترم    

عامل و تمامی مبادی ورودی شكايات می باشد كه خود در نحوه پاسخگويی نسبت به ساير رقباء اين شركت را    
از جايگاه ويژه ای در پاسخگويی برخوردار نموده است.  

در برنامه های آینده این مدیریت :

پيشنهاد جهت طراحی سامانه ای برای طرح و ثبت شكايات با قابليت پردازش و پايش اطالعات و دسترسی سهل   
الوصول به برخی اطالعات پايه ای مورد نياز.  

افزايش امكانات موجود در جهت ارتقاء سهم در نظارت بر عملكرد صحيح و شايسته در مسير مشتری مداری و    
شفافيت بر عملكرد.  
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نظام راهبری شركت   

مسئوليت اصلی هيات مديره، ايجاد حاكميت و راهبری كارآمد بر امور شركت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع 
ذينفعان مختلف آن از جمله بيمه گذاران، كاركنان، سرمايه گذاران، ناظران و جامعه ای كه در آن فعاليت می نمايند، است.
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در راستای حمايت از حقوق سهامداران، بيمه گذاران و كليه ذينفعان شركت بيمه » ما« دستورالعمل راهبری شركتی برای 
هدايت و اداره امور شركت توسط هيات مديره، مدير عامل و مديران اجرايی شركت تصويب شد كه اهم اهداف آن به شرح 

ذيل است:

رعایت حقوق كلیه سهامداران و برخورد منصفانه با آنها  
رعایت حقوق بیمه گذاران و زیان دیده گان و برخورد منصفانه با آنها  

افشا و شفافیت   
پاسخگویی  

مسئولیت پذیری  
مدیریت ریسک  

به منظور اجرای موثر و مناسب اصول راهبری شركتی و پيگيری اهداف اشاره شده ، هيات مديره كميته هايی را برای 
نظارت بر حسن اجرای اين اهداف ايجاد كرده كه اعضای آن از بين هيات مديره، مديران اجرايی، مشاوران و ساير افرادی 

كه می توانند نقش موثری در اجرای مسئوليت های كميته ها ايفا نمايند، می باشد.

كمیته حسابرسی  

اين كميته مسئول اجرای نظارت بر كار حسابرسان داخلی و مستقل، پيشنهاد حسابرسان مستقل به هيات مديره و سهامداران 
به منظور انتصاب، پيشنهاد تعيين حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگری و تاييد برنامه های حوزه حسابرسی و 
دفعات حسابرسی مستقل و داخلی، دريافت و بررسی گزارش حسابرسی و گزارشات مديريتی و نيز كسب اطمينان از انجام 
اقدامات اصالحی به موقع و صحيح توسط مديريت برای كنترل ضعف ها و كاستی ها، عدم تطابق با سياست ها، قوانين و 

مقررات و ساير مشكالت شناسايی شده از سوی حسابرسان است.

كمیته ریسک  
با عنايت به اهميت مديريت ريسک و فعاليت ذاتی شركتهای بيمه كه بر اساس انتقال ريسک و مديريت آن بنا نهاده شده اند، 
هيات مديره كميته ای تحت عنوان كميته ريسک را برای انجام اين مسئوليت ايجاد نموده است. اين كميته مسئول نظارت بر 
اقدامات مديريت در زمينه مديريت ريسک بيمه گری، بازار، نقدينگی، عملياتی، اعتباری و ساير ريسكهای شركت است كه 
در هنگام اعمال كنترلهای داخلی مشخص می گردند و می بايست همواره مورد پايش قرار گيرند. كميته ريسک عهده دار 
مسئوليت مهم مديريت ريسک بر اساس اصول راهبری شركتی است كه با ارائه نظرات مشورتی به هيات مديره بر اساس 
نظارت های انجام شده بر كليه عمليات شركت، هيات مديره را در اتخاذ تصميمات راهبردی با در نظر داشتن ريسک آنها 
كمک می نمايد. هدف كميته كمک همه جانبه به مديريت برای دستيابی به اهداف هماهنگ با برنامه های عملياتی شركت 
بر اساس اصول مديريت ريسک است. اين كميته مناسب بودن چارچوب مديريت ريسک شركت را ارزيابی و كنترل نموده 

و نتايج را به هيات مديره گزارش می كند.
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كمیته جبران خدمات  

برای استقرار مناسب راهبری شركتی كه اجرای آن در شركت توسط عوامل اجرايی صورت خواهد گرفت و به منظور حفظ 
و جبران منصفانه خدمات ايشان، كميته جبران خدمات تحت نظر هيات مديره تشكيل گرديده تا ضمن اجرای سياستهای 
كالن راهبردی هيات مديره برای جبران خدمات بر حفظ و ارتقا بهره وری و دانش منابع انسانی شركت و تقويت وفاداری 

ايشان نظارت نمايد.

كمیته راهبردی و استراتژی   

به منظور برنامه ريزی و تصميم سازی كميته مذكور با حضور اعضا هيات مديره، مدير عامل و مديران ارشد شركت و در 
صورت نياز مشاوران خبره در حوزه تدوين برنامه و استراتژی برای تعيين و تبادل نظر در مورد راهبردهای عملياتی شركت 

با شرح وظايف زير تشكيل گرديد:

تصميم سازی در مورد برنامه هايی كه قرار است شركت در مسير حركت به سمت اهداف از آنها تبعيت نمايد.  
بررسی برنامه های تهيه شده و اصالح و ارائه راهنمايی الزم به منظور تدوين برنامه های استراتژيک شركت.  

بررسی پتانسيل های بازار از طريق ارائه راهكار به واحدهای اجرايی و طرح و برنامه به منظور توسعه بازار شركت و   
خلق محصوالت جديد و ترويج روحيه نوآوری در شركت.  

پايش مداوم برنامه های عملياتی و ارائه گزارشات تطبيقی با عمليات جاری شركت در مقاطع سه، شش و نه ماهه    
و ساالنه به هيات مديره و ارائه طرح اصالح برنامه و عمليات به منظور دستيابی به اهداف تعيين شده در جهت    

حداكثر سازی منافع سهامداران و استفاده بهينه از منابع.  
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مدیران اجرایی شركت   
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برنامه های آتی شركت   

•   توسعه شبکه نمایندگان در سطح كشور و تکمیل ظرفیت پذیرش نمایندگان شركت
• توسعه شعب شركت در كلیه استانها

• توسعه میزهای بیمه ای 
• توسعه فعالیتهای شركت با در نظر داشتن سبد مناسب محصوالت بیمه ای 

• حفظ سطح توانگری شركت 
• افزایش فروش بیمه های خرد

• استفاده از پتانسیل بیمه ای كلیه سهامداران و مشتریان بانک ملت 
• پیاده سازی مدیریت ریسک 
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پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود   

تخصيص سود انباشته پايان سال موكول به تصويب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

ت بيمه
ت هيأت مديره شرك

ش فعالي
گزار
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تقدیر و تشکر   

در پايان اين گزارش، هيأت مديره فرصت را مغتنم شمرده و مراتب تشكر خود را به اشخاص و گروه های زير 
تقديم می دارد :

• عموم سهامداران محترم
• عموم بيمه گذاران ارجمند

• مسئوالن محترم بيمه مركزی ج.ا.ايران
• مسئوالن محترم سازمان بورس اورق بهادار

• بازرس قانونی محترم و همكاران ارجمندشان
• عموم پرسنل ارزشمند بيمه »ما«در تمام رده های شغلی و مسئوليت های اجرايی

  

                                                         با تقدیم احترام
                                                هیأت مدیره شركت بیمه »ما«




