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 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 

 

 سهامداران گرامی

گزارشی از عملکرد و ، پس از یک سال تالش  بار دیگرمفتخر است  "ما"مدیره شرکت بیمه هیأت ،با عرض سالم و خیرمقدم
 براي سهامداران محترم بازگو نماید. 1396دستاوردهاي خود را در سال 

اتخاذ تدابیر هوشمندانه و با درك صحیح از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و صنعت بیمه و  ،1396در سال  "ما"شرکت بیمه 

استراتژي هاي مناسب براي کسب بخش سودآور و کم ریسک بازار بیمه توانست همانند گذشته وهاي دقیق ریزيانجام برنامه

 شعبه و 41با بیش از  "ما"بیمهشرکت گام بردارد. نیز در راستاي بهبود مستمر کیفیت خدمات خود عالوه بر رشد پرتفوي ، 
به با تکیه بر دانش فنی و خالقیت کارکنان و نمایندگان خود  ، فعالیت سال پنج در طی و کارگزار نماینده  1067و  باجه

  .دست یافته استدر صنعت بیمه  چشمگیريهاي موفقیت

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 

د هر چه بهتر امور یاري نمایند.امید است این گزارش زمینه ساز انگیزه و تالش و کارکنان شرکت را در پیشبر ، مدیرانمدیره

سهامداران بیشتر کارکنان این شرکت در راستاي نیل به اهداف تعیین شده و دستیابی به بازده مناسب در قبال سرمایه گذاري 

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

       

              

 مدیره هیأت                             

 

 ت مدیرهأپیام هی
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 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
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 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 

اي، هاي بیمهاي به منظور انجام کلیه فعالیتبه عنوان بیست و سومین شرکت بیمه 1389اسفند  8 در تاریخ "ما"شرکت بیمه

است. این شرکت به صورت سهامی عام تاسیس و  کردهخود را از بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران اخذ موافقت اصولی 

 تاسیس 13/04/1390شرکت در تاریخ  است.درصد سهام از طریق پذیره نویسی در بانک و فرابورس عرضه گردیده  40

به عنوان  22/04/1394و در تاریخ نمود فعالیت خود را آغاز ،به صورت رسمی 1390سال تیرماه  22 تاریخدر و  گردید

چهارصد و نود و یکمین شرکت در فهرست نرخ هاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران و ششمین شرکت بیمه اي ( بعد از 

  .آسیا ، البرز ، دانا ، ملت و پارسیان ) پذیرفته و عرضه شد 

 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 سوياي مستقیم در انواع رشتهانجام عملیات بیمه

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

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

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

 تابعیت و مرکز اصلی شرکت :
تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر 

لیکن تعیین و تغییر  ، استالعاده عمومی فوق و تصویب مجمع یراندیگر در داخل کشور منوط به موافقت بیمه مرکزي ج.ا.ا

 مدیره شرکت  هیأتصورت خواهد گرفت.  یرانمدیره و با اطالع بیمه مرکزي ج.ا.ا هیأتبنا به تصویب   نشانی در همان شهر،

نمایندگی دایر  شعبه یا یرانپس از اخذ موافقت بیمه مرکزي ج.ا.ا  می تواند در هر موقع در داخل با اطالع  و در خارج از کشور،

 کند.یا منحل 

 شرکت تاریخچه
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 به صورت زیر بیان می شود:بر اساس برنامه راهبردي  "ما "شرکت بیمه  اهداف

 درصدي بازار در پایان برنامه 6/2 کسب سهم حداقل 

  برنامهکسب رتبه حداقل نهم در بازار بیمه از لحاظ فروش محصوالت بیمه اي در پایان 

 حفظ سطح یک توانگري در طول برنامه 

 حفظ نسبت و ضریب خسارت مناسب کمتر از میانگین صنعت در طول برنامه 

 حفظ ترکیب مناسب رشته هاي بیمه اي در سبد پرتفوي 

 جذب و ماندگاري نیروهاي حرفه اي شرکت 

 هاي بیمه  قایسه با سایر شرکتاستفاده حداکثر از منابع و ثروت سهامداران براي ایجاد بیشترین منافع در م 

 حفظ و حراست حقوق بیمه گذاران و زیان دیدگان 

 رعایت قواعد بیمه گري 

 هاي داخلی در عملیات بیمه در نظر داشتن اصول مدیریت ریسک و افزایش کنترل 

 هاي بین المللی توسعه فعالیت 

 دریافت رتبه بندي از مراکز رسمی بین المللی 

 قبولی و افزایش مراودات با بیمه گران اتکایی معتبر توسعه فعالیت هاي اتکایی  

 

 

 

 

 

 

  "ما"شرکت بیمه  سطح کالن اهداف 
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خواهیم برسیم  نماید. این موضوع که به کجا می انداز جایگاه و موقعیت آتی سازمان را مشخص می بیانیه چشم

کند. در واقع چشم انداز، آرزوهاي مدیریت براي کسب و کار  انداز سازمان پاسخ آن را بیان می پرسشی است که بیانیه چشم

نفعان شرکت  يدر تدوین چشم انداز رضایت کلیه ذرسیم می نماید. را توصیف کرده و تصویري از مقصد آینده سازمان را ت

 در نظر گرفته شده است. 

 

گذاران، کارکنان و شبکه فروش با رعایت  برترین انتخاب از نظر سهامداران، بیمه”
 “گري اي بیمه سالمت، شفافیت مالی و اصول حرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیانیه چشم انداز شرکت 
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 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 

 

خواهد فعالیت و رقابت دارد که شرکت چگونه می همان فلسفه وجودي سازمان است و بیان میسازمان  ماموریت

مدیران وحدت   نظر مسیر و جهت حرکت، به همه ازماموریت سازمانی نموده و براي ذینفعان خود ارزش خلق نماید. 

بیشتر خبرگان و افراد گردند.  شود کارکنان سطوح مختلف سازمان داراي ارزش و انتظارات مشترك بخشیده و باعث می

 صاحب نظر در مدیریت استراتژیک معتقدند که مفاد ماموریت سازمان باید به نه ویژگی برجسته زیر توجه داشته باشد:

 (کاال یا خدمت)محصول 

 مشتري 

 بازار ( نوع بازار هدف و یا محدوده جغرافیایی( 

 فناوري 

 رشد و سودآوري 

 ها) ها و اولویت فلسفه (ارزش 

 یستگی متمایز (مزیت رقابتی)شا 

  تصور  مردم 

  کارکنان 

 عبارت است از:  (سهامی عام)"ما"با توجه به موارد مذکور ماموریت شرکت بیمه 
 
 
 
 

به عنوان یک بیمه گر پیشتاز و سرآمد مصمم است تا همگام با ”ما ”شرکت بیمه         
گسترش فرهنگ آینده نگري در جامعه، به نحوي خدمات خود را به کلیه مشتریان عرضه 
نماید که ضمن رعایت حقوق ذینفعان از جمله سهامداران، بیمه گذاران، کارکنان و 

 از منافع آن بهره مند شوند.نمایندگان، سایر افراد جامعه 
 

 شرکت  ماموریتبیانیه 
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 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 

 

هاي ارچوبدارد و چرا بیان می نگرش شرکت و مدیران آن نسبت به جهان پیرامون "ما"بیمهبینی شرکت جهان    

بر دوازده محور زیر تعیین دهد که با رویکرد سرآمدي  نشان می را  جامعه و جهان قبالتعیین کننده رفتار شرکت در 

 .است شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهان بینی شرکت
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 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 :کسب سود معقول براي شرکت و سهامداران حاصل از خدمت به جامعه؛  پایبندي به سودآوري 

 :در نظر گرفتن منافع کلیه ذینفعان شرکت اعم از ذینفعان اصلی شامل سهامداران،  رعایت حقوق ذینفعان

 مشتریان و کارکنان و نمایندگان و سایر افراد و جامعه؛

  اهمیت به مسئولیت شرکت در قبال جامعه و اشتیاق خدمت به افراد، جامعه و محیط  اجتماعی:مسئولیت

 زیست و...؛

 :گري  رعایت کلیه قوانین و موازین کشور، به ویژه قوانین بیمه قانون مداري 

 :پاسخگو بودن در قبال عملیات شرکت و ارائه اطالعات دقیق براي استفاده تمام ذینفعان  پاسخگویی 

 ارائه تصویر مناسب از فعالیت شرکت به صورت شفاف به عموم ذینفعان؛ افیت:شف 

 :پذیرش مسئولیت شرکت درقبال کلیه اقدامات و ترویج آن در کلیه سطوح شرکت؛  مسئولیت پذیري 

 :توسعه رویه کارگروهی در تمامی سطوح شرکت؛ همدلی و همگرایی 

 ها و ترویج نظم و انضباط در شرکت؛  پیروي از نظام ها و برنامه پذیري:نظم و برنامه 

 :اهمیت به افراد الیق و اعطاي اولویت پیشرفت به کارکنان و نمایندگان داراي خالقیت و  شایسته ساالري

 مهارت، دانش و تجربه؛ 

 :احترام به افراد جامعه بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب و ملیت؛ عدالت و انصاف اجتماعی 

 هاي اي صنعت بیمه در رقابت با سایر شرکت حرفه اي بودن و مقید به اصول حرفه اي: رعایت اخالق حرفه

 گذاران و زیان دیدگان؛اي و مواجه با بیمهبیمه
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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  22/04/1393 خیدر تار امداران و آورده نقدي تصویب نمود کهریال از محل مطالبات حال شده سه
 1،000مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت از  24/07/1396همچنین در تاریخ  است. دهیبه ثبت رس

میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي تصویب نموده است 1،500میلیارد ریال به مبلغ 
آن ریال  میلیارد 381مبلغ میلیارد ریال مابه التفاوت ،  500از مبلغ  96و تا پایان سال  باشدکه در جریان می 

 .شده است  محقق

  

   

درصد سهامداريتعداد سهام سهامدار

%165،000،00017شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان
%149،633،31315شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت 

%144،564،06714شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت 
%135،967،37314شرکت تعاونی خردمندان صابرعصر

%100،000،00010بانک ملت 
%64،695،3926شرکت گروه مالی ملت 

%45،821،1205شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان
%194،318،73519سایر سهامداران 

%1،000،000،000100جمع 

وضعیت سهامداران شرکت در تاریخ 1396/12/29

١٧%
١۵%

١۴%١۴%

١٠%

۶%

۵% ١٩%

شركت گروه توسعھ مالي مھرآیندگان
  شركت تعاوني اعتبار كاركنان بانك ملت
  شركت تعاوني مصرف كاركنان بانك ملت

شركت تعاوني خردمندان صابرعصر
  بانك ملت
  شركت گروه مالي ملت

شركت مدیریت سرمایھ آتیھ خواھان

 سرمایه و ترکیب سهامداران
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 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

      
 
 
 
 : استبه شرح زیر   "ما"خالصه اطالعات مالی شرکت بیمه 1396هاي مالی سال توجه به صورتبا 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 چکیده عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
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 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 

هاي مربوط به شبکه فروش و بر اساس اطالعات فروش هاي عملکردي کالن شرکت، در بخش شاخصبخش دیگري از شاخص

 گردد :اي بر اساس جدول زیر ارائه میشرکت به صورت مقایسه

             

 

برخوردار بوده و با توجه به مدیریت صحیح  درصدي 22از رشد  1396گردد مبلغ پرتفوي شرکت در سال مانطور که مالحظه میه

رخوردار باز سود عملیاتی  1396در سال  شرکت عالوه بر افزایش مبلغ خسارت پرداختی، ،ریسک و کنترل فنی ضریب خسارت

هاي بیمه منوط به پرداخت صحیح و مناسب خسارت ضمن کنترل مناسب . نکته حائز اهمیت آن است که ماندگاري شرکتاست

ن نسبت به حق بیمه صادره است تا ضمن حفظ رضایت و در نتیجه تضمین ماندگاري مشتریان، با ایجاد امکان استفاده ضریب آ

 بهینه منابع در دست، امکان رشد و دوام خود را نیز فراهم آورند. 

 

بتوان بستر مناسبی  هاو مقایسه آن هابا تحلیل دادهسازد تا اهم میهاي مالی، مجموعه دانشی را فرتجزیه و تحلیل صورت

نشان می دهند.  ،ها عملکرد یک شرکت را به طور خالصه از نظر مالی در واقع این نسبتها فراهم نمود. جهت تصمیم گیري

 نشان داده شده است :  1396ها در سال  در جدول زیر برخی از این نسبت

 

شاخص هاي عملکردي فروش و شبکه فروش
درصد تغییر 13961395شاخص

%4465366322مبلغ پرتفو  (میلیارد ریال)
%1978128554مبلغ خسارت پرداختی (میلیارد ریال)

%106796111تعداد نماینده و کارگزار
%5-4143تعداد شعب و باجه هاي بیمه اي  
%4364331نیروي انسانی به نفر (پایان سال)

 نسبت هاي مالی شرکت
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 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 

 

 

هاي جاري بر بدهی هاي جاري به دست می آید و متداول ترین وسیله براي اندازه گیري  که از تقسیم داراییسبت جاري ن

بوده و این نسبت براي  1.09معادل  1396در سال  "ما"بیمه  در شرکتقدرت پرداخت بدهی هاي کوتاه مدت می باشد،
 می باشد. 0.92ادل مع 1395غیر از بیمه ایران و بیمه هاي اتکایی و مناطق آزاد) در سال  (بیمه  صنعت

              ،"ما"براي شرکت بیمه  1396این نسبت در سال   .آید می بدست هادارایی جمع به هابدهی جمع تقسیم از ،نسبت بدهی

معادل  1395در سال  (غیر از بیمه ایران و بیمه هاي اتکایی و مناطق آزاد)صنعت بیمه این نسبت براي  است .بوده  0.83

  .است 0.78

براي  1396در سال ) براي تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاري  یشاخصبه عنوان (ها بازده دارایی

(غیر از بیمه ایران و بیمه هاي اتکایی و  صنعت بیمهبراي  1395این نسبت در سال  می باشد.0.04  ،"ما"شرکت بیمه 
 می باشد. 0.03مناطق آزاد) 

 
این نسبت در سال  .می گرددگذاري صاحبان سهام حاصل که از سرمایه است نتیجه اينشانگر  ،صاحبان سهامبازده حقوق 

تردیدي  .بوده است 0.14، 1395می باشد درحالیکه این نسبت براي صنعت بیمه در سال 0.25 "ما"براي شرکت بیمه  1396

و همت تاکنون هاي بلندمدت شرکت از بدو تاسیس سیاستریزي و  برنامه هاي مالی شرکت حاصلنسبت مناسبنیست روند 

 باشد.کارکنان می
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 ):1395هاي مالی سال (بر اساس صورت بیمه و صنعت "ما"هاي مالی در شرکت بیمهجدول مقایسه برخی نسبت
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 هاي مالی مذکور به شرح جدول ذیل می باشد:وش محاسبه نسبتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 وضعیت شرح نحوه محاسبه نسبت

 سود عملیاتی به صدور حاشیه سود عملیاتی
قدرت سودآوري شرکت از محل فعالیت هاي 

 عملیاتی
 میزان باالتر نشان دهنده سودآوري بهتر می باشد.

 سود خالص به صدور حاشیه سود خالص
قدرت سودآوري شرکت از محل فعالیت هاي 

 عملیاتی و غیر عملیاتی
 سودآوري بهتر می باشدمیزان باالتر نشان دهنده 

 مدیریت ریسک صدور بیمه نامه خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده ضریب خسارت
میزان پایین تر نشان دهنده مدیریت ریسک 

 مطلوب تر می باشد.

 میزان نقدینگی عملیاتی سود عملیاتی وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی کیفیت سود
نوسانات ساالنه چشمگیر نسبت باالتر و بدون 

 نشان دهنده کیفیت سود مطلوب تر می باشد.

 سنجش سود مندي بدهی
بازدهی دارائی به بازدهی حقوق صاحبان 

 سهام
 میزان استفاده بهینه شرکت از محل بدهی ها

نسبت بیشتر نشانگر توانائی شرکت در سوداوري از 
 محل بدهی ها می باشد.

 به میانگین دارائیسود خالص  بازده دارائی
شاخص نهایی براي تشخیص کفایت و 

 کارایی مدیریت در تولید سود
 نسبت بیشتر نشانگر مدیریت مطلوب تر می باشد.

 سود خالص به میانگین حقوق صاحبان سهام بازده حقوق صاحبان سهام
توان سودآوري شرکت با توجه به خالص 

 هاییدارا
 می باشد.نسبت بیشتر نشانگر سودآوري بیشتر 

دارائی هاي سریع المعامله به  
 ذخائر

مجموع وجه نقد و سرمایه گذاري ها به 
 ذخائر سهم نگهداري

قدرت آنی شرکت جهت پرداخت تعهدات 
 احتمالی از محل ذخائر

 نسبت بیشتر نشانگر مدیریت مطلوب تر می باشد.

ذخائر فنی به حقوق صاحبان 
 سهام

 مجموع ذخائر سهم نگهداري به حقوق
 صاحبان سهام

توان شرکت در مواجهه با ریسک هاي بالقوه 
 بلندمدت و کوتاه مدت

 نسبت کمتر نشانگر مدیریت مطلوب تر می باشد.

خسارت نگهداري به درآمد 
 نگهداري

خسارت سهم نگهداري به درآمد بیمه سهم 
 نگهداري

 مدیریت توزیع ریسک
نسبت کمتر از ضریب خسارت نشانگر مدیریت 

 ریسک می باشد.مطلوب تر 
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 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 

 
 

 اموال، هاي شاخه تمامی در "ما"بیمه شرکت .است محصوالت سازي تنوع شرکت، سودآوري تداوم مهم عوامل از یکی

 قرار ذیل به ،ايبیمه گروه چهار این تفکیک به شرکت ايبیمه محصوالتکند. می فعالیت مسئولیت و مهندسی اشخاص،

 :باشد می
 اشخاص اموال                                                                               

 ثالث اجباري، سرنشین و مازاد   ،شخص ثالث  حوادث گروهی 
 اتومبیل بدنه  جامع عمر و پس انداز 
 آتش سوزي مسکونی  عمر گروهی 
 آتش سوزي انبار   گروهیدرمان 
 باربري داخلی 
  باربري وارداتی 
  باربري صادراتی 

 بیمه مسافرین خارج از کشور 
 توریست برتر 
 آسایش گردشگران 

  حوادث انفرادي 
 

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

 برداري) فراساحلی در حال بهره(
  طرح تضمین گمرك 
  تضمین کیفیت ساختمان 

 مسئولیت 

  پزشکانمسئولیت حرفه اي 

 مسئولیت حرفه اي پیراپزشکان 
 هاي حمل و نقل داخلیمسئولیت شرکت 

 هاي حمل و نقل هواییمسئولیت شرکت 

 (سایر)مسئولیت مدنی 
 رفرما در قبال کارکنان پروژه هاي مسئولیت کا

 ساختمانی
 مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه هاي عمرانی 
 مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی 
  مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان پروژه هاي

 تجاري،صنعتی،خدماتی و بازرگانی
 مسئولیت ابنیه در قبال اشخاص ثالث 
 مسئولیت اتاق بازرگانی 
  

 "ما"محصوالت شرکت بیمه 



 
 

١٨ 
 

 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 
 
 
  

مـورد   19/09/1390درج و سـهام آن اولـین بـار در تـاریخ      "وما"در بازار پایه فرابورس با نماد  06/09/1390شرکت در تاریخ 
   گرفته است.معامله قرار 

 وضعیت سهام شرکت به شرح ذیل بوده است:

 
 

شرکت در بازار دوم بورس اوراق بهـادارتهران    یکمین نماد شرکت به عنوان چهارصد و نود و  24/12/1393همچنین درتاریخ  
 .  معامله گردیددر این بازار عرضه و  "ما  "با نماد سهام شرکت براي اولین بار  22/04/1394درج گردید و در تاریخ 

 

 

 

 

 

 اوراق بهادار شرکت از منظر بورس
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 از نگاه تصاویر 1396 در سال "ما"گزیده اي از افتخارات بیمه 

 ISO 9001:20015دریافت گواهینامه 
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 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

  

 

  

  

 

 

 ایران جایزه ملی مدیریت مالی تندیس سیمیندریافت 
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 13/04/1390 تاریخ  به عنوان بیست و سومین شرکت بیمه اي کشور فعالیت خود را از "ما "شرکت بیمه  با توجه به اینکه 
 ،گذرداي که مدت طوالنی از فعالیت آنها میهاي بیمهشرکت ن رو مقایسه عملکرد این شرکت با سایراز ای ،است کردهآغاز 

شرکتهاي بیمه بخش  سایرت با عملکرد فعالی هفتم. بنابراین مقایسه عملکرد شرکت در سال مقایسه استانداردي نیست

  تر باشد. فعالیت می تواند مطلوب بازه زمانی مشابه خصوصی در

          

  

 جایگاه شرکت در صنعت
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سود در سالنامه آماري بیمه مرکزي ج.ا.ا مقایسه  1395تا سال  هم چنین با توجه به ارائه صورتهاي مالی شرکتهاي بیمه         

 ذیل می باشد :هر سهم در این سال ، به شرح جدول 
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 و مقایسه با سال گذشته: 1396بررسی پرتفوي عملیاتی شرکت در سال   

 
 
 
 

 بررسی پرتفوي عملیاتی شرکت
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 : 1395سال در "ما "صادره شرکت بیمه نمودار حق بیمه 
 

 
 

        
 : 1396سال  در "ما"صادره شرکت بیمه نمودار حق بیمه 

 

 
 

 : "ما"در شرکت بیمه 1395و  1396نمودار مقایسه حق بیمه سال 

 

١%

١۵% ۵%

١٨%

٣%

۶%
٣٠%

۴%
۶%

١٢%

١٣٩۵حق بیمھ سال 
باربري

آتش سوزي

)بدنھ(اتومبیل 

)سرنشین.دیھ.مازاد(شخص ثالث 

حوادث

عمر زماني

عمرو پس انداز
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 :"ما"سال فعالیت شرکت بیمه  ششدر طی  (با بیمه هاي مستمري)صادره مهیحق برشد نمودار 

 

 
 

                        
 

 : )يمستمر يها مهیببدون صادره( مهینمودار رشد حق ب
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 با صنعت بیمه : (بدون بیمه هاي مستمري)"ما"مقایسه رشد حق بیمه شرکت بیمه 
 

                            
 
 
 

 
 
 
 

کاهش حق بر اساس حق بیمه تجمیع شده ، و بالتبع  1393با توجه به صدور بیمه نامه مستمري کارکنان بانک ملت در سال 
نامه ، جهت بررسی رشد حق بیمه شرکت ، بیمه سال جاري اقساط  "پرداخت صرفابیمه تولیدي در سال هاي بعد به علت 

 پرتفوي تولیدي بدون بیمه نامه مستمري لحاظ گردیده است .
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 به شرح جدول زیر است: 1396اي در سال هاي صادره به تفکیک هر یک از رشته هاي بیمهتعداد بیمه نامه
 

 
 
 
 
 
 

             

 تعداد بیمه نامه صادره :
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آورده شده است: ،ايرشته هاي بیمه به تفکیک هر یک از 1396در جدول زیر مبالغ خسارت پرداختی در سال   

 
 ارقام به ریال                             

 
  

   :         "ما"در شرکت بیمه 1395و  1396مودار مقایسه خسارت پرداختی در سال ن
   

 
 

     پرونده 79.502معادل  1395پرونده و در سال  129.822 ، معادل 1396هاي پرداخت شده در سال تعداد خسارت
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به شرح  ،1396اشخاص از کل مبلغ خسارت پراختی شرکت در سال  و سهم هر یک از حوزه هاي اموال .می باشد

 : جدول زیر است

 سهم از خسارت :

 
 

    
است  کردهگذرد، سعی علی رغم اینکه مدت زمان زیادي از شروع فعالیت عملیاتی آن نمی "ما"شرکت بیمه 

مشتریان را سر لوحه کار خود قرار داده و با پرداخت به موقع خسارت، عالوه بر انجام تعهدات خود  رضایت

 ، بنماید.اياقدام به 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 

اي در جدول زیر آورده شده شرکت باشد، بنابراین ضریب خسارت شرکت به تفکیک هر یک از رشته هاي بیمه

          است.
 1396ضریب خسارت سال    رشته بیمه اي 

 %4.20   باربري 
 %24.34   آتش سوزي  

 %70.75   بدنه اتومبیل
 %79.57   ثالث  

 %25.65   حوادث
 %89.28   عمر زمانی  

 %27.44   مهندسی
 %78.37   مسئولیت
 %95.74   درمان
 %64.97   کل
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 بیان می شود.به اختصار صورت گرفته   1396هایی که در واحدهاي مختلف سازمان در سال در این بخش اهم فعالیت

 

 

بندي بوده و هر بخشی از سازمان   هاي صف و ستاد قابل تقسیم هاي بیمه همانند هر سازمانی در قالب حوزه فعالیت شرکت

دقت کافی در تنظیم  ،هاي بیمه ترین چالش شرکت. مهمنمایدتوجه به شرح وظایف خود اقدام به انجام وظیفه  می بایستی با

از طرفی هاي 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   آزادسازي تعرفههاي بیمه خصوصی و مهمتر از آن با  به دلیل فعالیت شرکت

  هاي بیمه را داشته باشند.  بایستی توانایی پاسخگویی به مسائل فنی شرکت و می پررنگ تر شده

صنعت بیمه داشته و در راستاي توسعه این صنعت می بایست همگام با کل بنابراین حوزه هاي فنی نقش مهمی در

 گردد. و فناوري اطالعات در ارائه بهتر خدمات و پاسخگویی هر چه بهتر تالش هاي سازمانی تکنولوژي

هاي عمر انفرادي، مسئولیت، اتومبیل، آتش سوزي، باربري، مهندسی و متشکل از مدیریت "ما"حوزه فنی شرکت بیمه 
 اشاره می گردد.  1396اشخاص است که به اختصار به برخی از اقدامات انجام شده در سال 

  غیر زندگی بخش

  اصالح فرآیندهاي صدور و پرداخت خسارت 

 بازنگري در آئین نامه حدود اختیارات و اصالح و تصویب آن 

 تفویض اختیارات در صدور و خسارت به شعب 

 نظارت و کنترل موثر ضریب خسارت 

 تسریع در روند بررسی و پرداخت پرونده هاي خسارت 

 مناقصات و نمایشگاه هاعرصه هاي بازاریابی مانند شرکت حضور فعال مدیریت هاي فنی در 

  بیمه ايفراهم سازي بستر صدور رشته هاي خاص  

 فنیحوزه 

 1396اهم فعالیت هاي انجام شده واحدهاي شرکت در سال 
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 بخش زندگی 

  از پرتفوي شرکت به بیمه هاي زندگی (بیمه هاي عمر گروهی + عمر انفرادي) در حالی که این 39اختصاص %

 % می باشد .13سهم در صنعت بیمه حدود 

  ساله، این بازده  5% که با در نظر گرفتن میانگین 24.44با نرخ  1395مشارکت در منافع سال محاسبه و اعمال سود

 سرمایه گذاري، در صنعت بیمه بی سابقه است .

  اجراي دقیق الزامات بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

  طراحی اوراق پوشش هاي اضافی و تدوین شرایط عمومی و اختصاصی جهت ایجاد شفافیت و افزایش سطح رضایت

 مشتریان با کسب اطالعات بیشتر از خدمات بیمه نامه 

 و تهیه بروشور راهنما در  اضافه نمودن خدمات جدید در پنل کاربري بیمه گذار در سایت تخصصی بیمه هاي زندگی

 این رابطه 

 يگذار هیگذاران عمر و سرما مهیب ژهیسپاس و یلیدرمان تکم طرح 

  54شروع جذب نمایندگان آیین نامه 

  در جذب قراردادهاي بیمه اي بزرگ "ما"موفقیت بیمه عمر و سرمایه گذاري بیمه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

٣٢ 
 

 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 

 

 

 

 

 نظارت و ارزیابی شعب  
 و پشتیبانی از آنها الزم جهت رفع مشکالت ساختمان هاي شعبیگیري پ 
  ارائه خدمات بیمه اي در کلیه استان هاي کشور 
 فرآیندهاي مربوط به شعب در تدوین رایه پیشنهادات الزمو ا اصالح ، همکاري و مشارکت در تدوین 
 مربوط به تنخواه شعب شارکت و همکاري با مدیریت امور مالی در انجام امورم 
 هاي الزم در خصوص تامین ملزومات و تجهیزات باالتر از حد اختیارات شعب انجام هماهنگی 
 در جهتالزم  هاي ...) ارایه پیشنهاد بررسی وضعیت پرسنلی شعب (اعم از ارتقا و انتصاب، جابجایی، آموزش و 

 .محترم سرمایه انسانی با همکاري و مشارکت معاونت اصالح آن
 روابط عمومی و مدیریت بازاریابی و انجام هماهنگی هاي الزم جهت شرکت در شارکت و همکاري با مدیریت م

 نمایشگاه ها و امور تبلیغاتی.
 حسابرسی در جهت رفع مشکالت موجود در شعب.شارکت و همکاري با مدیریت م 

 

 
 . آیندبه شمار میهاي شرکت فروش بیمه نامهدسته دیگري از شبکه نمایندگان و کارگزاران بیمه ، به غیر از شعب بیمه،

 اهم فعالیت هاي این حوزه شامل :

 54نماینده آیین نامه  78و  کارگزار 343 نمایندگی حقیقی وحقوقی فعال و 724 همکاري با  

  نماینده جنرال ، کارگزار و نماینده عمر  260جذب بیش از 
  رفع مغایرت هاي کلی سنهاب 
  بیمه درمان تکمیلی نمایندگان 

 امور شعبمدیریت 

 نمایندگان و کارگزاران امورمدیریت 

 شبکه فروش و توسعه بازار  حوزه
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  تهیه نرم افزار کمیته رسیدگی به تخلفات 

  وغیره دستورالعمل جذب ، تضامین ، سود مشارکتدستورالعمل هاي مورد نیاز مدیریت امور نمایندگان از قبیل تهیه 

 
 

 

  تالش درجهت توسعه روابط با بانک ملت درسراسر کشور وتسهیل ارتباط روساي شعب شرکت با
 بانک ملت 

 هاي ویژه مشتریان بانک نظیر طرح هاي ارزش براي گروهتالش درجهت تعریف بسته برنامه ریزي و
 پرنیان، طرح مهان و...

 ان بانک ملت درشعب سراسر کشور عقد قرارداد براي صدور بیمه نامه هاي عمر مانده بدهکار مشتری 

  پیگیري طرح جدید مدل بانک بیمه وتالش درجهت ارائه بستري مناسب براي استفاده بهینه از
اي درسراسر کشور وتسریع درفرایند جذب واستقرار پرتفوي بانک ملت وتوسعه میزهاي بیمه

 نمایندگان وکارگزاران 

 ه مستقل مرکزي و بانکداري شرکتی بانک ملت تالش درجهت کسب پرتفوي مناسب و بهینه از شعب 

  شناسایی و انتخاب مشتریان برتر بانک و تالش درجهت نفوذ درمجموعه ایشان از طریق طراحی بسته
 هاي مناسب وانگیزشی براي ایشان 

  توجه ویژه به حفظ، نگهداشت وافزایش رضایت مشتریان بزرگ درجهت توسعه روابط وایجاد وفاداري
 درمشتریان 

 هاي عمروسرمایه گذاري وعمرمانده بدهکار با بهره گیري از فرصت حضور تمرکز بر بسط فروش بیمه
 نمایندگان شرکت در شعب بانک ملت در سراسر کشور

  توسعه فروش بیمه نامه هاي عمر وسرمایه گذاري از طریق استفاده از ظرفیت پروموترهاي بانک ملت 

 

 

 

  

 مدیریت بانک و بیمه 
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 و عملکرد ایشان در مناقصات هاي مستقیم انجام شده توسط شعبدریافت و بررسی گزارش عملکرد بازاریابی. 
 رسانی مناقصات و ارسال اسناد براي شعب با توجه به حوزه جغرافیایی.هاي اطالعشناسایی مناقصات از طریق پایگاه 
 نرخ در مناقصات و خریدهاي جزئی و متوسط  عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و شناسایی و اعالم

 برگزار شده در بستر سامانه مذکور.
 به ، حفظ و نگهداشت و سنجش رضایت مشتریان شرکت در مناقصات هاي تدوین و ابالغ سراسري دستورالعمل

 .، اجراي طرح حهاي مربوط به این موارد و ارائه گزارش هاي مدیریتی در این رابطهشبکه فروش شرکت
 آموز، جشنوارة ضیافت، استقبال از بهار و هاي فروش مناسبتی(نظیر: روز دانشها و طرححی و برگزاري جشنوارهطرا

 غیره...،)
  تدوینRFP ریزي استراتژیک بازاریابی شرکتبمنظور تدوین سند برنامه 
 قبیل مشارکت در هاي تبلیغاتی از هاي تبلیغاتی شرکت و اجراي بسیاري از طرحمشارکت دادن شعب در هزینه

 ها و اکران تبلیغات محیطی در سطح کشور با همکاري شعب.ها، همایشنمایشگاه
 هاي بازاریابی شرکت با نظر مدیران هاي تبلیغاتی متناسب با استراتژيتشکیل شوراي تبلیغات و بررسی و تایید طرح

 ارشد و بصورت شورایی.
 ر شوراي تبلیغات شرکت.ریزي تبلیغات و تصویب آن دتدوین برنامه بودجه 
 آوري و تکمیل مستندات مورد نیاز جهت تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت همکاري مستمر در جمع

ISO;9001. 
  با راهبري همکاران مدیریت و مساعدت روساي محترم  1396ماه سال مناقصه تا پایان بهمن 250برنده شدن در

 شعب و شبکه فروش شرکت.
  تدوینRFP  افزار مدیریت ارتباط با مشتري.نرمخرید 

 

 

 

 

 CRMمدیریت بازاریابی و 
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حوزه مالی و سرمایه گذاري در شرکت هاي بیمه به دلیل تصمیم گیري در زمینه سرمایه گذاري تابع عوامل پیچیده اي است 
و اطمینان از برگشت اصل  نقد شوندگیو مدیران مالی و سرمایه گذاري باید از یک سو همزمان بر سه عامل سوددهی ،

سرمایه توجه داشته باشند و از سوي دیگر منابع مالی شرکت هاي بیمه از نظر قابلیت استفاده جهت سرمایه گذاري تابع 
 شوراي عالی بیمه) می باشد. 60مقررات 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 
 ارتقاء کنترل هاي داخلی مالی در سیستم هاي موجود 
  ین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و تمهفتکسب اعتبار حرفه اي در زمینه مدیریت مالی از طریق شرکت در

  سیمینتندیس دریافت 
  براي هفتمین سال متوالی توانگري مالی  1کسب سطح 
 بانکی هايتمرکز دریافت ها به منظور مدیریت نقدینگی و اخذ باالترین نرخ کوتاه مدت و بلندمدت براي سپرده 
  جهت تمرکززدایی و افزایش اختیارات شعب با استفاده از کالسهاي حضوري و مجازي مالی در زمینه آموزش مستمر 
  الزمهاي دستورالعمل  به روز رسانی 
 هاي نوین دریافت و پرداخت در سیستم بانکی به منظور ارائه خدمات مطلوب و افزایش بهره وري از استفاده از نظام

 منابع انسانی
 ترین زمانپرداخت سود سهام و خسارت به روش پرداخت ویژه طبق قرارداد منعقده با بانک ملت در کوتاه 
 رویه ها تشکیل جلسات همفکري کارکنان به منظور بهبود 
 بهینه سازي روندهاي گزارش گیري جهت تصمیم سازي و تصمیم گیري هاي مالی شرکت 
  نرم افزار حسابداري مورد استفاده ارتقا  
  تصویب سندIPS (بیانیه سیاست هاي سرمایه گذاري) دو ساالنه جهت بهینه سازي فرآیندهاي سرمایه گذاري 
  سرمایه گذاريپایش مستمر بازار سرمایه و پورتفو سهام و 
  اتخاذ استراتژي هاي متناسب با تغییرات شاخص هاي خرد و کالن بازار به منظور بهینه سازي پرتفوي سرمایه

 گذاري
 برگزاري جلسات شوراي سرمایه گذاري به منظور بررسی فرصتهاي سرمایه گذاري 
 ارزیابی طرح هاي اقتصادي و سرمایه گذاري 
 ریالمیلیارد  342.077اسمی تی به ارزش سرمایه گذاري در اوراق مشارکت دول 
 میلیارد ریال 513.552ق هاي سرمایه گذاري به ارزش سرمایه گذاري در صندو 
 سرمایه گذاري در سهام شرکتهاي ارز محور به منظور بهره مندي از نوسانات نرخ ارز 
  1396 سقف سرمایه گذاري در سهام در پایان سالدرصدي  12افزایش 

 مالی و سرمایه گذاري حوزه 
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  شامل: مجمع عمومی عادي سالیانه، مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده در برگزاري مجامع
 1396سال 

 پرداخت سود سهامداران در موعد مقرر در برنامه زمانبندي پرداخت سود 
  انجام پروسه افزایش سرمایه 
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 راهکار در خصوص بهبود آن؛ هیموجود و ارا یساختار سازمان یشناس بیآس 
 تیفیک تیریمد ستمیس يامور مربوط به حفظ و نگهدار هیکل انجام I SO 9001:2015 يبازنگر ،یداخل يزیدر قالب انجام مم 

 ها؛ و دستورالعمل ندهایتر از شناسنامه فرآ نسخه کامل هیو ته تیریمد
 تیفیک تیریمد ستمیس یمراقبت يزیمم نینخست زیآم تیموفق گذراندن I SO 9001:2015 توف پاسارگاد  نیتوسط شرکت آر

 آلمان)؛ نترسرتیشرکت توف ا ندهی(نما
 ندها؛یبهبود مداوم فرآ يشرکت در راستا یحوزه فن يها و دستورالعمل ندهایفرآ يبازنگر 
 مختلف کسب و کار شرکت؛ يدر حوزه ها دیجد يدستورالعملها نیتدو 
 شرکت؛ يندهایفرآ شیو پا يریو اندازه گ سنجش 
 شرکت در سطح واحدها؛ کیبرنامه استراتژ يبازنگر 
 ؛1396سال  یشرکت در ط کیبرنامه استراتژ ياجرا يدر راستا يستاد يواحدها یاتیعمل يها برنامه نیتدو 
 ؛1397سال  يبرا يستاد يواحدها یاتیعمل يها برنامه نیتدو 
 ؛1397در سال  تهایریشعب مد يپرتفو دیبرنامه تول نیتدو 
 ؛1397واحدها در سال  یاتیعمل يبرنامه ها يکنترل پروژه برا ستمیپروژه س ياجرا 
 شعب؛ یابیارز يبرا یمجامع فصل يبرگزار یمدل بوم نیتدو 
 ما؛ مهیشرکت ب یسازمان یستگیمدل شا نیتدو 
 ؛1396سال  شعب در يبند درجه 
 و شعب؛ يستاد يواحدها يو دوره ا یعملکرد فصل یابیارز 
 در شعب بانک ملت سراسر کشور؛ "ما" مهیب يگذار هیعمر و سرما يها مهیطرح گسترش شبکه فروش ب نیتدو 
 يها مهیو ب یمهندس يها مهیب تیریو مد ییاتکا تیریبا مشارکت مد يا مهیب دیچند محصول جد يمحتوا هیدر ته يهمکار 

 ت؛یمسوول
 ما؛ مهیشرکت ب یکتابخانه تخصص توسعه 
 نیگزارش ساالنه عملکرد شرکت به زبان الت هیته )Annual Repor t ؛( 
 پنج  کیسند استراتژ تهیهشش ماهه و ساالنه؛ ،یماهانه، فصل ،یاز عملکرد شرکت به صورت هفتگ يآمار یلیگزارشات تحل هیته

 1399الی  1395براي سال  ساله شرکت
  یاجتماع تیمسول زهیجا افتیدرپیگیري 

  حوزه برنامه ریزي و فن آوري 

 مدیریت تحقیق و توسعه 
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  در شرکت 9001:2015 زویا نامهیگواه افتیدرپیگیري و اقدام جهت 
 در کلیه سطوح شرکت  ها و دستورالعمل ندهایفرآ ینیو بازب یطراح 
  شعب يبند درجهتهیه طرح 
  هر فصل  کارانه محاسباتانجام 
 و ارائه گزارشات هفتگی،ماهانه و سه ماهه در مورد روند تحقق برنامه ها يدوره ا يها لیتحل 
 دیجدهاي نامه  مهیب یطراح 
 شرکت یکتابخانه تخصص يانداز راه 
 مهیتفاهم نامه با پژوهشکده ب عقد 

 
 
 
 

 توسعه زیرساخت هاي شبکه و ارتباطات 
  افزاري و نظارتیتوسعه و بهبود سامانه هاي سخت 
 توسعه و بهبود شبکه فروش استان ها 
 افزایش ضریب امنیت و پایداري سیستم ها 
 راه اندازي وپیاده سازي شبکه و ارتباطات سنهاب بیمه مرکزي 
 راه اندازي وپیاده سازي شبکه و ارتباطات کاویس ایران خودرو 
 انجام فاز صفر راه اندازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات 
 دارد سازي دیتا سنتر و پیاده سازي استانTire 3 براي تجهیزات ارتباطی و سرور ، سیستم هاي برق و خنک کننده 
 Patch Management  سرور ها و سامانه ها 
  سازي سند راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات شبکه پیاده  
  دوره اي  اجراي برنامه تعمیر و نگهداري(PM) ستاد و شعب 
 زرسانی لینک هاي ارتباطی پشتیبان شعب به فناوري تجهیز و بروTD-LTE 
 بهبود و ارتقاء سخت افزار هاي مجموعه جهت افزایش کارایی سیستم 
 انجام امور سایت پشتیبان دیتا سنتر 
 ارتقا سامانه هاي نظارتی و حفاظتی 
 راه اندازي و پیاده سازي پروتکل جدید ارتباطی میز هاي بیمه اي 
  ارتباطات اینترنتی  و دیتاافزایش ظرفیت 
 انتقال مالکیت  دامنه هاي اینترنتی شرکت به بیمه ما 

 مدیریت فن آوري اطالعات  
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  پیاده سازي سیستمChange Management 
  96ایجاد بستر هاي الزم و اختصاص منابع براي سامانه هاي نرم افزاري ارائه شده در سال 
  پیاده سازي استانداردISO 27001: 2013 
 ادهااصالح و تمدیدوپیگیري قرارد 
  توسعه سیستمVoip&VideoConference 
  تغییر نسخه سامانه ها به بروزترین ورژن 
   تهیه و اجرا سیاست هاي امنیتی مقابله باRansomware 
   شبکھخدمات نگهداري و پشتیبانی از Active  و تجهیزات Passive  
 Stress Test  سامانه هاي شرکت 
   پیاده سازي و بروزرسانیAsset Management 
   تدوین و اجراي برنامه بررسی و بازرسی دوره اي سامانه ها و تجهیزات و سخت افزار هاي دیتا سنتر و اتصاالت شبکه و ارتباطات

 به جهت افزایش امنیت 
   طراحی و پیاده سازي و اصالح استانداردISO 9001:2015  براي فرآیند هاي فناوري اطالعات 
   هاي الزم در خصوص توسعه و پیاده سازي نرم افزار و سامانه هاي بیمه اي و ارتباطات و شرکت در جلسات و ارائه راه کار

 دسترسی ها مورد نیاز
   ارائه خدمات فناوري اطالعات به پرسنل ستاد و شعب ، بانک بیمه و نمایندگان 
   آماده سازي و بسترسازي سخت افزار و شبکه جهت برگزاري همایش ها و جلسات 
   الکترونیک و غیردیداريارتقا خدمات 
  هاي مالی، حضور و غیاب و ...)یکپارچه سازي سامانه هاي اطالعاتی (سیستم 
 Gap Analysis در حوزه فناوري اطالعات 
  تغییر و اصالح معماري شبکه ستاد و شعب 
  ،شبکه سرویس دهنده هاي و شبکه ها سایر با ارتباطی گذرگاه هاي تجهیزات مسیریاب ها، مرور روزانه  گزارشات فایروالها 

 تهاجم و خرابکارانه اقدامات تشخیص به منظور دستگاه، اینترنت و داخلی
  توسعه و بهبود و نگهداري مراکز تلفن ستاد و شعب و راه اندازي سیستم هدایت خودکار 
   انجام شده توسط کارشناسان و مدیران سرویس ها اقدامات گزارش تهیه 
   کالت برنامه بیمه اي فناوران و سامانه هاي بیمه اي در زمان بروز رسانی و تغییرات ارائه راه کار در خصوص مش 
  اي مناسب براي شبکه با توجه به نحوه دسترسی به منابع سازمانیھیه و تدوین خط مشی ھت 
  بروزرسانی نسخه جدیدTableau 

 سهم و... در تمام انواع دشبوردها از ي تحقق پرتفو، وضعیت حق بیمه کل شرکت، نسبت و طراحی دشبوردهاي مجموعه
 جمله مبتنی بر نقشه جغرافیایی

  استخراج برخیkpi  هاي محاسباتی تحتSQL 
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 ي مدیریتشبوردهاابهبود عملکرد و افزایش سرعت لود د 

 سنجی،  ارائه پیشنهاد  طراحی و توسعه اپلیکیشن موبایلامکان 

 تغییر نسخه استعالم اشخاص حقیقی و حقوقی 

  مجدد فیش حقوقی کارکنان براساس پایگاه داده جدید  نمادطراحی 
 توسعه وب سرویس هاي  وب سایت بیمه هاي زندگی 

  اضافه کردن امکانات جدید به نرم افزار اتوماسیون اداري 
 توسعه برنامه در ثبت بیمه نامه هاي کنسرسیومی 
 ده و آتش سوزي اجدید صدور مانند : مارم ، مسافرین عازم به ایران و اعتباري ، درمان خانو هاي  ایجاد رشته

 اصناف
  در نسخه هاي ارائه شده پیرو درخواست مدیریت هاي فنیپشتیبانی، توسعه و ایجاد امکانات جدید  
  را ه ندازي نسخه.net  نماد ایران 
 تغییر روال مالی و اتکائی در رشته عمر انفرادي  
 جدا سازي قسمت پس انداز بیمه هاي عمر و سرمایه گذاري 
   نسخه برنامه فناوران  4دریافت 

  ایجاد استعالم  ثبت اسناد و احوال به صورت  اتوماتیک 

 توسعه برنامه در ثبت بیمه نامه هاي کنسرسیومی 

 بازنگري حدود اختیارات 
  ایجاد جلسه دمو و جلسه آموزش سیستم اتکائی شرکت فناوران و بررسی توسط مدیریت محترم اتکائی جهت بررسی و

 تائید خرید نرم افزار نرم افزار 
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شامل توانایی حل مساله و سبک ترین اتاق فکر انسان افزار سازمان است که امروزه، سرمایه انسانی یکی از مهم
ها مزیت رقابتی خود را عالوه بر مسائل مالی و بازاریابی، براساس منابع انسانی شود. در این عصر، سازمانرهبري می

-ریزيهاي اقتصادي قرار داده و در تمامی برنامهو استفاده بهینه از این منبع راهبردي براي حداقل نمودن ریسک

هاي دانند؛ بهمین دلیل مدیران استراتژیک و کارآفرین همواره به دنبال ایجاد نظامپررنگ می هاي خود نقش آن را
 مدیریت منابع انسانی علمی، سیستمی و هماهنگ با سایر اجزاي سازمان هستند. 

را در هاي خود، منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه ها و استراتژيبه دنبال سیاست "بیمه ما"در همین راستا شرکت 
هاي موجود و عوامل موثر بر مدیریت داند و با شناخت چالشافزایش اثربخشی و کارایی سازمان مهم و ضروري می

وري سالم آن یاري دهد. نقطه عطف این حرکت و تکامل تواند مدیران را در پیشرفت و بهبود بهرهمنابع انسانی می
پروري در برنامه گزینی، جانشینو جدیدي چون شایستهتر رویکردهاي کلی "بیمه ما"جایی است که در شرکت 

 گردد. هاي انسانی شرکت میشود که موجب تعالی عملکرد سرمایهمیان مدت و مدیریت دانش مطرح می
مدیریت پشتیبانی "و  "مدیریت سرمایه انسانی"از دو بخش  "بیمه ما"معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت 

 ه که به قرار زیر است:تشکیل شد "و ساختمان
 

 مدیریت سرمایه انسانیالف) 
می باشد که اهم  امورکارکنان و رفاه؛ برنامه ریزي، توسعه و ارزشیابی کارکنان؛ آموزش و توسعهشامل سه اداره 

 به تفکیک به شرح زیر است: 96ها و اقدامات صورت گرفته در سال فعالیت
 

 اداره آموزش و توسعه
  و   "ریزي ریاست جمهوريموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه"، "مرکزي بیمه"عقد تفاهم با

هاي آموزشی ازجمله معرفی و استفاده از جهت استفاده از ظرفیت "بیمه ایران"دانشگاه جامع علمی کاربردي 
مکانات هاي آموزشی و استفاده از فضا و ادر دوره "بیمه ما"مدرسان متخصص و باتجربه، شرکت کارکنان 

هاي کوتاه مدت و پودمانی دانشگاه، تهیه محتواي آموزشی، اطالع رسانی به کارکنان جهت حضور در دوره
، برگزاري  54هاي متقاضیان نمایندگی و آئین نامه آموزشی مورد درخواست از سوي شرکت، برگزاري دوره

 حوزه سرمایه انسانی و پشتیبانی 
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-زش نمایندگان و ارائه گواهیهاي فنی و تخصصی براي شبکه فروش و همکاري الزم جهت جذب و آمودوره

 نامه. 
 هاي اداري و منابع انسانیبرگزاري آزمون براي کارکنان شرکت بمنظور بازآموزي و تسلط بر دستورالعمل 
 ریزي، اجرا تا ارزیابی اثربخشی، الکترونیکی نمودن ساماندهی و تکمیل فرایندهاي آموزشی از نیازسنجی، برنامه

 هاي آموزشی منسجم از طریق سامانه جامع منابع انسانیان و برگزاري دورههاي آموزشی کارکنگواهینامه
  نفر ساعت آموزش عمومی و مدیریتی بصورت حضوري 11598برگزاري 
  نفر ساعت آموزش غیرحضوري  232816برگزاري 
 96نویس تقویم آموزشی در سه ماهه آخر سال انجام نیازسنجی آموزشی براي کارکنان و تهیه پیش 

 
 اداره توسعه، برنامه ریزي و ارزشیابی کارکنان

  توسعه و تعالی سازمان"تشکیل کارگروه"  
  استخراج مدل شایستگی شرکت 
 هاي ارزیابی عملکرد کارکنان و انجام خودارزیابیروزرسانی شاخصبه 
 هاي سازمانی و اقدام براي تهیه شناسنامه شغلی تکمیل شرح وظایف پست 
 ها و فرآیندها با همکاري واحد مربوطزرسانی دستورالعملروتهیه و تدوین و به 
  نیاز سنجی واحدها خصوصا واحد پشتیبانی و ساختمان 
  برگزاري دومین دوره انتخابات کمیته انضباط کار کارکنان شرکت 
 هالند  شغلی سنجی رغبت و هیجانی هاي خودشناسی هوشبرگزاري آزمون 
 برگزاري کارگاه مدیریت سبز 
  بیمه ما"اي مختص شرکت با کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان براي خلق بازي بیمههمکاري"  
 ریزي و تحقیق و توسعه وري کارکنان با واحد برنامههمکاري با پروژه سنجش بهره 
 ریزي براي اقدامات الزم و برنامه "ايدانش بنیان بیمه"هاي اقدام به مطالعه و بررسی سازمان 
  هاي بیمه سبز، بیمه هاي شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف در راستاي اجراي پروژهدانشگاههمکاري با

 بان، بیمه حیوانات خانگی، گزارش پایداري و مدیریت دانشمحیط
 بازبینی چارت سازمانی و انجام اقدامات ضروري پس از اخذ مجوزهاي الزم 



 
 

٤٣ 
 

 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

، ترکیب تحصیلی کارکنان شرکت 96نسانی شایسته در سال باتوجه به استراتژي سازمان مبنی بر حضور نیروي ا 
 به قرار زیر است:

 

 

 
به دانش، تخصص، شایستگی و قابلیت نیروها  "بیمه ما"همانطور که در نمودار مشخص است مدیران ارشد شرکت 

 توجه خاصی داشته و این ترکیب تحصیلی بطور میانگین باالتر از میانگین صنعت بیمه قرار دارد.
 
 داره امور کارکنان و رفاها
  بازنگري سوابق پرسنل و رفع نواقص مدارك پرسنلی 
  فقره  (مسکن ، ضروري ، جعاله (تعمیرات) و تشکیل کمیته  100اعطاي تسهیالت  به پرسنل به میزان

 رفاهیات براي پرسنل شرکت 
 نامه رفاهی با بهساز مفرح بانک ملت جهت استفاده پرسنل شرکت (مجتمع رفاهی بانک ملت انعقاد تفاهم

 ونک ورزشی –مجتمع فرهنگی محمود آباد و هتل جهان مشهد )، مرکز پزشکی و دندانپزشکی و  
 هاي حقوق و دستمزد پرسنل (ناشی از جرائم اعالم شده از سوي سازمان تامین اجتماعی)رفع مغایرت 
 اي کارکنان خدمات هاي پوشش اداري، جذب و استخدام نیروي انسانی، رفتار حرفهنامهنویس آیینیشتهیه پ

 هاي تعهدآورو حفاظت فیزیکی، رسیدگی به امور تامین اجتماعی کارکنان، صدور گواهی
  96تشکیل کمیته مصاحبه و جذب براي اولین بار از دي ماه 

96ترکیب تحصیلی کارکنان در سال 

درصد٣٠کارشناسی و باالتر 

درصد ۴٧کارشناسی 

درصد ٢٣کاردانی و پایین تر 
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  مدیریت پشتیبانی و ساختمان:ب) 
ها و اقدامات صورت گرفته است که اهم فعالیت اداره خدمات و تدارکاتو  امور نگهداري و ساختمانشامل دو اداره 

 به تفکیک به شرح زیر است: 96در سال 
 

 اداره امور ساختمان 
 ساخت و تجهیز دو واحد انبار در فضاي بالستفاده ستاد 
 واحد سویت، سالن آموزشی، واحد نگهبانی و یک باب  بازسازي و تجهیز شعبه استان خراسان رضوي براي: دو

 تجاري
 بازسازي شعبه استان یزد در دو مرحله و استقرار شعبه و ایجاد یک سویت 
 اهواز -تکمیل بازسازي شعبه استان خوزستان 
 تاتر چند منظوره ستادتعمیر و بازسازي سالن آمفی 
 مخروبه با جمعدار اموال  و اسقاطی اموال تکلیف تعیین 
 سازي تابلوهاي شعب و عندالزوم بازسازي آنهاهمسان 

 
 اداره خدمات و تدارکات  

 نصب و راه اندازي برنامه جامع انبار 
 نیاز  مورد وکاالهاي تجهیزات، اقالم خرید و بررسی هايشیوه اصالح 
 آنها به محل مورد نیاز مازاد انتقال با اموال ستاد از بهینه استفاده 
 96منتهی به اسفند  انبارگردانی انجام 
 تنخواه حسابصورت تنظیم جامع برنامه تهیه  
 آن ساالنه و ماهانه هايهزینه نمودن مشخص و شرکت خودروهاي از هرکدام براي پرونده تشکیل  
 خودروها و انجام امور مربوط به خودروهاي فرسوده و بازیافتی عملکرد بر نظارت  
 ملت بانک و نشر چاپ" ها به شرکتسفارش بیمه نامه و هاي معتبرچاپخانه با چاپی امور انجام" 
 امورشعب و مالی امور با هماهنگی و معامالت و هاي مالینامه آئین اجراي. 
 سوخت، آب و...) تلفن، انرژي (برق، منابع مصرف کنترل بر نظارت  
 تجهیزات و اقالم مورد نیاز شرکت تامین و خرید  
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 خصوصی و  و دولتی هايسازمان و ادارات شعب، به آنها و ارسال17000هاي صادره به تعداد ثبت نامه
 مشتریان گرامی

 ساماندهی و تحویل آنها به واحدهاي مربوط25000هاي وارده به تعداد ثبت نامه ، 
 

     

 
 

 کشور  مهیصنعت ب یروابط عموم نیکسب عنوان برتر  

 وجه در سراسر کشور    70از  شیبا ب یطیمح غاتیتبل يمتر فضا 3500از  شیاخذ ب 

 یطیمح یغاتیتبل يزیو منابع مربوط به منظور برنامه ر صالحیبا استفاده از مراجع ذ یغاتینقاط هدف تبل ییشناسا  

 96-95سال   

 یغاتیمختلف تبل يبه منظور اجرا در حوزه ها نگیبرند کردیبا رو یغاتیتبل يطرح ها هیته  

 97سال  یغاتیتبل نیکمپ نیبه منظور تدو يزیو برنامه ر یطراح 

 ییبه صورت فصلنامه و ارسال آن به نقاط هدف شناسا» ما« مهیب یداخل هیو انتشار نشر يراستاریمحتوا ، و نیتدو 

 شده در سراسر کشور 

 به  تالیجیمکتوب و د يدر رسانه ها» ما« مهیشرکت ب یغاتیو تبل یموضوع يها یو انتشار آگه یطراح  

 مختلف  يمناسبت ها 

 مختلف يشرکت در رشته ها یغاتیتبل يبرو شور و استندها يو چاپ دوره ا يراستاریو 

 شرکت  ندگانیشعب و نما يمهرها یتمام هیته ندیفرآ يانجام و اجرا 

 سردرشعب شرکت  يو تابلو ها یطراح 

 شرکت  ياوراق ادار هیکل هیو ته یطراح 

 مختلف  يدر رشته ها مهیب شنهادینوع فرم پ 70و چاپ  ی، طراح هیته 

 شرکت  ینوع اوراق فن 77و چاپ  هی،  ته يراستاریو 

 شرکت  یو مناسبت یموضوع يبرنامه ها یتمام يبرگزار 

 مدیریت روابط عمومی 
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 در سراسر کشور  یو تخصص یعموم يها شیو هما شگاهیشرکت در نما 

 یو خارج یاز موسسات معتبر داخل یالملل نیبر بمعت يها نامهیو گواه زیو اخذ جوا یمل يها شیشرکت در هما  

 یداخل يها شگاهیها و نما شیثمر بخش در هما يجهت بهره بردار 97سال  يها شیحضور در هما يهدف گذار  

 مختلف  یو خارج 

 مکتوب  يبار در رسانه ها 3500از  شیانعکاس ب نیو همچن» ما« مهیمهم شرکت ب عیخبر از وقا 200از  شیب دیتول

 ها  تیها و وب سا ي، خبرگزار

 یو تخصص یعموم يشرکت و انتشار آنها در رسانه ها رانیجهت مصاحبه اصحاب رسانه با مد یهماهنگ  

 آنها   ییمحتوا لیو تحل یو بررس مهیصنعت ب دیجرا دهیرصد اخبار بر 

 20008690 یامکیو سامانه پ نستاگرامیتلگرام، ا ،یزندگ يها مهیجامع ب تیشرکت، سا یرسم تیوب سا تیریمد 

 ما« مهیشرکت ب یزندگ يها مهیجامع ب تیسا یبروزرسان « 

 مربوطه  يها نهیزم یشرکت در تمام تیوب سا یو مناسبت ی، موضوع ییمحتوا یبروز رسان 

 شرکت یسیانگل تیسا یصفحات داخل لیو تکم یبروزسان 

  کانال تلگرام و صفحه  یاعم از پورتال رسم يمجاز يدر فضا یشده در واحد روابط عموم میتنظ يانعکاس خبرها ، 

 يخبر يها تیشرکت و سا نستاگرامیا        

 يمجاز يدر رسانه ها» ما« مهیب یآگه شیجهت نما یهماهنگ ياجرا 

 ها شیشرکت جهت پخش در هما يها تیفعال یمعرف پیساخت کل 

  دیبا بازد نستاگرامیتلگرام و ا لیاز قب یاجتماع يرئال جهت انتشار در شبکه ها لمیف 3و  ینفوگرافیا پیکل2ساخت 

 نفر ونیلیم کیاز  شیب

 شعب يخبر نیپروژه رابط ياجرا 

 مدافع حرم يشهدا ادوارهیمسابقات فوتسال  یزبانیم 

 يلمبرداریساعت درحوزه ف 250از   شیو ب یدر حوزه عکاس  لیفا 3000از  شیب يمستندساز  
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  تمدید قرارداد اتکایی نسبی با شرکت بیمه اتکایی پارتنر ري فرانسه ، هفتمین بیمه گر اتکائی بزرگ جهان به

 عنوان اولین شرکت بیمه در صنعت بیمه کشور در حوزه پسا برجام

 چهارمین شرکت بیمه گر اتکائی بزرگ  انعقاد قرارداد اتکایی نسبی با شرکت بیمه اتکایی اسکور فرانسه ،
 جهان به عنوان اولین شرکت بیمه در صنعت بیمه کشور در حوزه پسا برجام

  انعقاد قرارداد خسارات فاجعه آمیز زلزله بر روي رشته آتش سوزي شرکت با شرکت اسکور فرانسه به عنوان
 راهبر قرارداد به جهت تضمین در پرداخت خسارات احتمالی زلزله فاجعه آمیز در کشور 

 خارج از  برنامه ریزي آموزشی بین الملل همکاران شرکت با همکاري شرکت اسکور فرانسه در ایران و در
 کشور

   مذاکرات و برگزاري جلسات حضوري با بسیاري از شرکت هاي بروکري بیمه اي و اتکائی از سراسر دنیا
 درحوزه هاي اتکائی ، بین الملل و سرمایه گذاري خارجی 

   ، اخذ محصوالت نوین بیمه اي روز دنیا بر اساس پوشش هاي اتکائی مربوطه از جمله بیمه نامه هاي شورتی
RVI  ،BBB  و در دستور کار قرا گرفتن این بیمه نامه هاي در مدیریت برنامه ریزي و فناوري شرکت 

  حضور در چهارمین سمینار ایران و اروپا  در حوزه پسا برجام در زوریخ سوئیس و ایراد سخنرانی در حضور
 ي هاي شرکت بیمه مابزرگترین شرکتهاي بیمه اي ، بانکی و بازرگانی دنیا و معرفی پتانسیل و توانمند

  ) آماده سازي و بستر سازي اخذ رتبه بین المللی شرکت از موسسه بین المللی کپیتال اینتلیجنسCI  با (
 اتکاء بر پتانسل هاي امور بین الملل

  ارائه پوشش هاي بیمه اي مورد نیاز شعب کشور ترکیه بانک ملت در شرکت بیمه ما با اتکائی بر پوشش هاي
 و اروپایی  اتکائی داخلی

          شروع همکاري هاي نزدیک با سرمایه پذیران ایرانی و دارندگان طرح ها و پروژه هاي بزرگ ملی به منظور
 بیمه اي داخلی و بین المللی و برنامه ریزي هاي مربوطه 

 ل حضور شرکت بیمه ما در مناقصات بیمه اي بین المللی به جهت ارائه پوشش بیمه اي ریسک هاي در داخ
و اخذ حق بیمه به صورت نقد با هماهنگی   MAFکشور به بیمه گذاران خارجی همانند هایپر مارکت هاي 

 مدیریت بیمه هاي اتکائی 

  صدور بیمه نامه مهندسی ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی و ارائه پوشش اتکائی در حوزه سرمایه گذاري
در کشور و مدیریت دریافت حق بیمه به صورت  خارجی و امور بین الملل با همکاري سرمایه گذاران چینی

 نقد در شرکت 

 مدیریت اتکایی و امور بین الملل 
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  حضور حداکثري مدیریت بیمه هاي اتکائی شرکت در حوزه هاي نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس مدل هاي
مدیریت ریسک و پتانسیل هاي ارائه پوشش هاي اتکائی با استانداردهاي بین المللی و صدور بیمه نامه هاي 

 ي مخازن نفت ، ساخت تاسیسات گاز ، دکل هاي حفاري و غیرهانرژي در حوزه ها

  بازاریابی حداکثري مدیریت بیمه هاي اتکائی در داخل کشور بر اساس پتانسیل هاي اتکائی و بین المللی
 شرکت 

  آماده سازي و برنامه ریزي به جهت عقد تفاهم نامه اجرایی با ستاد توسعه اقتصادي و سرمایه گذاري کشور
 ور ارائه پوشش هاي بیمه اي مورد درخواست ستاد در حوزه امور بین الملل و سرمایه گذاري خارجی به منظ

  رعایت حداکثري آئین نامه ها و مصوبات بیمه مرکزي ایران و شوراي عالی بیمه 

  تعامل با مدیریت ایمنی و پیشگیري از خسارت بیمه مرکزي ایران به منظور بازدیدهاي اولیه کارشناسی از
در واگذاري هاي اتکائی اختیاري و قرارداري این   EMLو   PMLپروژهاي بزرگ و استفاده از تکنیک هاي 

 مدیریت 

 .انجام واگذاري هاي اختیاري کلیه ریسکهاي شرکت که مازاد بر حد نگهداري شرکت می باشد 

  اتمام ماه به بیمه مرکزي روز پس از  15ارسال آمار تجمعی بصورت ماهیانه استخراجی از برنامه فناوران تا
 ج.ا.ا 

 دریافت صورتحسابهاي اتکایی اجباري از بیمه مرکزي ایران و ارسال ان به مدیریت محترم امور مالی شرکت 

 تهیه صورتحسابهاي اتکایی قراردادي فصلی تا یک ماه پس از اتمام هر فصل 

  ذیربط به بیمه مرکزي ایران طبق آئین میلیارد ریال واصله از مدیریت هاي فنی  2ارسال خسارتهاي بیش از
 مصوب شوراي عالی بیمه. 76نامه شماره 
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 بخشنامه هاي اجرایی بـه تفکیـک   و ها دستورالعمل اساس بر داخلی کنترل هاي لیست چک تدوین و بروز رسانی 

 اي هاي بیمه رشته کلیه برايخسارت  پرداخت و نامه بیمه صدور

          ،بازدید تیم حسابرسی از شعب ارومیـه، شـیراز، سـنندج، بنـدرعباس، یزد،کرمانشـاه، بابـل، سـاري، گرگـان، اراك
هاي صـدور و خسـارت مربـوط بـه      رشت،شعبه غرب تهران،ساوه، قزوین و کرج در طی سال جاري و بررسی پرونده

هـا و   اط ضـعف و قـوت عملیـات اجرایـی شـعب بـه همـراه توصـیه        ارائه گزارش جامع و مصـور از نقـ   1396سال  
هـا و فرآینـدهاي اجرایـی و عملیـاتی شـرکت بـا هـدف تقویـت سیسـتم           پیشنهادات کلی در جهـت بهبـود روش  

 هاي داخلی و ارائه خدمات شایسته به بیمه گذاران کنترل

   اصالح منشور کمیته حسابرسی 

 هـاي   عات مختلف ارجاع شده به کمیته از جملـه بررسـی صـورت   برگزاري جلسات کمیته حسابرسی، بررسی موضو
 مالی و.....

  برگزاري جلسات کمیته وصول مطالبات 
 هاي ستادي با توجـه بـه سـقف حـدود      هاي صدور و خسارت انجام شده توسط مدیریت بررسی و حسابرسی پرونده

 اختیارات مصوب هیات مدیره  

 انسانی هاي پرسنلی موجود در منابع حسابرسی پرونده 
 حسابرسی موارد ارجاع شده از سوي مدیر عامل محترم 

 تهیه فرم کنترل داخلی شعب  و نمایندگان  و اجراي آزمایشی آن توسط مدیریت محترم امور شعب 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت حسابرسی داخلی و رسیدگی به شکایات 
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سهامداران و تعادل در منافع مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد حاکمیت و راهبري کارآمد بر امور شرکت در راستاي منافع 

 است. ،نمایند اي که در آن فعالیت می گذاران، ناظران و جامعه گذاران، کارکنان، سرمایه ذینفعان مختلف آن از جمله بیمه

 
 

 

 

 

 

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

 ذیل است:
 رعایت حقوق کلیه سهامداران و برخورد منصفانه با آنها 
 گان و برخورد منصفانه با آنها رعایت حقوق بیمه گذاران و زیان دیده 
  افشا و شفافیت 
 پاسخگویی 
 پذیري تمسئولی 
 مدیریت ریسک 

هایی را براي نظارت  به منظور اجراي موثر و مناسب اصول راهبري شرکتی و پیگیري اهداف اشاره شده ، هیات مدیره کمیته

که اعضاي آن از بین هیات مدیره، مدیران اجرایی، مشاوران و سایر افرادي که  ایجاد کردهبر حسن اجراي این اهداف 

 می باشد.ها ایفا نمایند،  هاي کمیته د نقش موثري در اجراي مسئولیتنتوان می

 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  و تایید برنامه الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگري به منظور انتصاب، پیشنهاد تعیین حق

حسابرسی مستقل و داخلی، دریافت و بررسی گزارش حسابرسی و گزارشات مدیریتی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات 

ها، قوانین و مقررات و  ها، عدم تطابق با سیاست ها و کاستی اصالحی به موقع و صحیح توسط مدیریت براي کنترل ضعف

 مشکالت شناسایی شده از سوي حسابرسان است.سایر 

 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

 مسئول نظارت بر . این کمیته نموده استاي تحت عنوان کمیته ریسک را براي انجام این مسئولیت ایجاد  هیات مدیره کمیته

گري، بازار، نقدینگی، عملیاتی، اعتباري و سایر ریسکهاي شرکت است که در  اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بیمه

 دار مسئولیت  بایست همواره مورد پایش قرار گیرند. کمیته ریسک عهده گردند و می هنگام اعمال کنترلهاي داخلی مشخص می
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هاي  اساس اصول راهبري شرکتی است که با ارائه نظرات مشورتی به هیات مدیره بر اساس نظارتمهم مدیریت ریسک بر 

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  با برنامه هدف کمیته کمک همه جانبه به مدیریت براي دستیابی به اهداف هماهنگ

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 

ورت خواهد گرفت و به منظور حفظ و براي استقرار مناسب راهبري شرکتی که اجراي آن در شرکت توسط عوامل اجرایی ص

تا ضمن اجراي سیاستهاي کالن  گردیدهجبران منصفانه خدمات ایشان، کمیته جبران خدمات تحت نظر هیات مدیره تشکیل 

وري و دانش منابع انسانی شرکت و تقویت وفاداري ایشان  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

هاي عملیاتی شرکت با دصورت نیاز مشاوران خبره در حوزه تدوین برنامه و استراتژي براي تعیین و تبادل نظر در مورد راهبر

 گردید:تشکیل  شرح وظایف زیر

 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 برنامه بررسی برنامه 

 واحدهاي اجرایی و طرح و برنامه به منظور توسعه بازار شرکت و کار به راههاي بازار از طریق ارائه  بررسی پتانسیل

 خلق 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

لیات به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در جهت ساالنه به هیات مدیره و ارائه طرح اصالح برنامه و عم

 حداکثر سازي منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع.
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 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 

 
 

 توسعه شبکه نمایندگان در سطح کشور و تکمیل ظرفیت پذیرش نمایندگان شرکت

 توسعه شعب شرکت در کلیه استانها

 توسعه میزهاي بیمه اي 

 توسعه فعالیتهاي شرکت با در نظر داشتن سبد مناسب محصوالت بیمه اي 

 حفظ سطح توانگري شرکت 

 افزایش فروش بیمه هاي خرد

 و مشتریان بانک ملت  استفاده از پتانسیل بیمه اي کلیه سهامداران

 پیاده سازي مدیریت ریسک 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 برنامه هاي آتی شرکت
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 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 

           
 

 . تخصیص سود انباشته پایان سال موکول به تصویب مجمع عمومی عادي صاحبان سهام می باشد

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهاد هیأت مدیره براي تقسیم سود



 
 

٥٥ 
 

 (سھامی عام)"ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
 1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 :

عموم سهامداران محترم 

 گذاران ارجمندبیمهعموم 

ج.ا.ایران مسئوالن محترم بیمه مرکزي 

مسئوالن محترم سازمان بورس و اورق بهادار 

بازرس قانونی محترم و همکاران ارجمندشان 

 هاي اجراییهاي شغلی و مسئولیتدر تمام رده "ما"ارزشمند بیمه  همکارانعموم 

                                                     
 با تقدیم احترام        

 "ما"مدیره شرکت بیمه هیأت                                                       
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