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 سهامداران گرامی

گزارشی از ، پس از یک سال تالش  بار دیگرمفتخر است  "ما"مدیره شرکت بیمه هیأت ،با عرض سالم و خیرمقدم

 برای سهامداران محترم بازگو نماید. 7931عملکرد و دستاوردهای خود را در سال 

اتخاذ تدابیر با درک صحیح از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و صنعت بیمه و  ،7931در سال  "ما"شرکت بیمه 

استراتژی های مناسب برای کسب بخش سودآور و کم ریسک بازار های دقیق وریزیانجام برنامههوشمندانه و 

گام بردارد. نیز در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات خود بر رشد پرتفوی ، بیمه توانست همانند گذشته عالوه 

  هشت در طیکارگزار  797تعداد و (  74و  17 ) آئین نامه نماینده 2،232و  باجه شعبه و 44با  "ما"بیمهشرکت 

در صنعت  ریچشمگیهای موفقیتبه با تکیه بر دانش فنی و خالقیت کارکنان و نمایندگان خود  ، فعالیت سال

  .دست یافته استبیمه 

بدیهی است در این گزارش سعی شده کلیه حقایق موجود به صورت آشکار و روشن در اختیار سهامداران محترم و 

نمایندگان ایشان قرار گیرد تا با توجه به حق مسلم ایشان بر اشراف کامل به مسائل شرکت ، با ارائه رهنمودهای 

امید است این  . و کارکنان شرکت را در پیشبرد هر چه بهتر امور یاری نمایند دیران، ممدیرههیأت خود ، اعضا 

گزارش زمینه ساز انگیزه و تالش بیشتر کارکنان این شرکت در راستای نیل به اهداف تعیین شده و دستیابی به 

آینده درخشانی  ،گذشتهسهامداران گرامی باشد و با بهره گیری از تجربیات بازده مناسب در قبال سرمایه گذاری 

 رقم زده شود. "ما"برای بیمه 

              

 مدیره هیأت                              

 ت مدیرهأپیام هی
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-ای به منظور انجام کلیه فعالیتبه عنوان بیست و سومین شرکت بیمه 7983اسفند  8 در تاریخ "ما"شرکت بیمه

است. این شرکت به صورت  کردهوری اسالمی ایران اخذ خود را از بیمه مرکزی جمهموافقت اصولی ای، های بیمه

شرکت در  است.درصد سهام از طریق پذیره نویسی در بانک و فرابورس عرضه گردیده  44سهامی عام تاسیس و 

 نمود فعالیت خود را آغاز ،به صورت رسمی 7934سال تیرماه  22 تاریخدر و  گردید تاسیس 79/44/7934تاریخ 

به عنوان چهارصد و نود و یکمین شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق  22/44/7934و در تاریخ

  . بهادار تهران و ششمین شرکت بیمه ای ) بعد از آسیا ، البرز ، دانا ، ملت و پارسیان ( پذیرفته و عرضه شد

 موضوع فعالیت شركت طبق اساسنامه:

 است :  به شرح ذیلاساسنـامه « 2»شرکت مطابق مـاده  تیمـوضوع فعـال             

  ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ضوابطی که بیمه عملیات بیمهانجام

 مرکزی ج.ا.ایران اعالم می کند.

 در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب  از داخل یا خارج از کشور اتکایىهای تحصیل پوشش بیمه

 یمه مرکزی ج.ا.ایرانضوابط ب

 فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای های گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوختهسرمایه

ایران مرکزی ج.ا.ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه نگهداری و  تبصره: میزان پذیرش) بیمهعالی 

 (تعیین و ابالغ می نماید.

 تابعیت و مركز اصلی شركت :

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

لیکن ، استالعاده و تصویب مجمع عمومی فوق یرانشهر دیگر در داخل کشور منوط به موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا

صورت خواهد  یرانبا اطالع بیمه مرکزی ج.ا.امدیره و  هیأتبنا به تصویب  تعیین و تغییر نشانی در همان شهر،

 مدیره شرکت  هیأتگرفت. 

 شركت تاریخچه
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شعبه یا  یرانپس از اخذ موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا می تواند در هر موقع در داخل با اطالع  و در خارج از کشور، 

 کند.نمایندگی دایر یا منحل 

 

 ان می شود:به صورت زیر بیبر اساس برنامه راهبردی  "ما "شرکت بیمه  اهداف

  درصدی بازار در پایان برنامه 6/2کسب سهم حداقل 

 کسب رتبه حداقل نهم در بازار بیمه از لحاظ فروش محصوالت بیمه ای در پایان برنامه 

 حفظ سطح یک توانگری در طول برنامه 

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

  بیمه ای در سبد پرتفویحفظ ترکیب مناسب رشته های 

 جذب و ماندگاری نیروهای حرفه ای شرکت 

 های استفاده حداکثر از منابع و ثروت سهامداران برای ایجاد بیشترین منافع در مقایسه با سایر شرکت

 بیمه 

 حفظ و حراست حقوق بیمه گذاران و زیان دیدگان 

 رعایت قواعد بیمه گری 

 های داخلی در عملیات بیمهایش کنترلدر نظر داشتن اصول مدیریت ریسک و افز 

 های بین المللیتوسعه فعالیت 

 دریافت رتبه بندی از مراکز رسمی بین المللی 

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

 

   "ما"شركت بیمه  كالن  سطحاهداف 
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خواهیم برسیم ه به کجا مینماید. این موضوع کانداز جایگاه و موقعیت آتی سازمان را مشخص میبیانیه چشم

کند. در واقع چشم انداز، آرزوهای مدیریت برای انداز سازمان پاسخ آن را بیان میپرسشی است که بیانیه چشم

در تدوین چشم انداز رضایت کسب و کار را توصیف کرده و تصویری از مقصد آینده سازمان را ترسیم می نماید. 

 ده است. در نظر گرفته شنفعان شرکت یکلیه ذ

 

گذاران، کارکنان و شبکه فروش با رعایت برترین انتخاب از نظر سهامداران، بیمه”

 “گریای بیمهسالمت، شفافیت مالی و اصول حرفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 بیانیه چشم انداز شركت  
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خواهد فعالیت و دارد که شرکت چگونه میسازمان همان فلسفه وجودی سازمان است و بیان می ماموریت

 نظر مسیر و جهت حرکت، به همه ازماموریت سازمانی ن خود ارزش خلق نماید. رقابت نموده و برای ذینفعا

شود کارکنان سطوح مختلف سازمان دارای ارزش و انتظارات مشترک گردند. مدیران وحدت بخشیده و باعث می

ویژگی بیشتر خبرگان و افراد صاحب نظر در مدیریت استراتژیک معتقدند که مفاد ماموریت سازمان باید به نه 

 برجسته زیر توجه داشته باشد:

 )محصول)کاال یا خدمت 

 مشتری 

 )بازار ) نوع بازار هدف و یا محدوده جغرافیایی 

 فناوری 

 رشد و سودآوری 

 ها(ها و اولویتفلسفه )ارزش 

 )شایستگی متمایز )مزیت رقابتی 

  تصور  مردم 

  کارکنان 

 عام(  عبارت است از:)سهامی "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 نگری در جامعه، به نحوی خدمات خود را به کلیه مشتریان عرضه 

نماید که ضمن رعایت حقوق ذینفعان از جمله سهامداران، بیمه گذاران، کارکنان و 

 یندگان، سایر افراد جامعه از منافع آن بهره مند شوند.نما

 شركت   ماموریتبیانیه 
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دارد و نگرش شرکت و مدیران آن نسبت به جهان پیرامون را بیان می "ما"بیمهبینی شرکت جهان    

دهد که با رویکرد سرآمدی بر را  نشان می های تعیین کننده رفتار شرکت در قبال جامعه و جهانچارچوب

 عیین شده است.دوازده محور زیر ت

 

 

 

 

 

 

 

  

 جهان بینی شركت
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  :کسب سود معقول برای شرکت و سهامداران حاصل از خدمت به جامعه؛  پایبندی به سودآوری 

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

 سهامداران، مشتریان و کارکنان و نمایندگان و سایر افراد و جامعه؛

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

 محیط زیست و...؛

 :گری رعایت کلیه قوانین و موازین کشور، به ویژه قوانین بیمه قانون مداری 

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

 ذینفعان 

 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  مسئولیت پذیری

 شرکت؛ 

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

 ها و ترویج نظم و انضباط در شرکت؛  پیروی از نظام ها و برنامه پذیری:نظم و برنامه 

 :اهمیت به افراد الیق و اعطای اولویت پیشرفت به کارکنان و نمایندگان دارای  شایسته ساالری

 خالقیت و مهارت، دانش و تجربه؛ 

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

 ای صنعت بیمه در رقابت با سایر حرفه ای بودن و مقید به اصول حرفه ای:رعایت اخالق حرفه

 گذاران و زیان دیدگان؛ای و مواجه با بیمههای بیمهشرکت
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 مدیره : هیأتساختار سازمانی شرکت مصوب 

 

 

 

 

 

 

 ساختار سازمانی شركت  
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طی  03/40/0334ریالی تماما پرداخت شده در تاریخ   00444میلیون سهم با نام  044متشكل از   هیشرکت با سرما

شرکت از مبلغ  هیسرما 04/40/0330به ثبــت رسیده  است . طبق مصوبه مجمع مورخ  045703شمــاره ثبت 

فوق العاده مورخ  یمصوبه مجمع عموم ستنادبه ا نی. همچن افتی شیافزا الیر اردیلیم 00444به  الیر اردیلیم 044

 الیر اردیلیم 0744به مبلغ  الیر اردیلیم 0444از مبلغ  یدشرکت از محل مطالبات و آورده نق هیسرما 00/45/0330

 است . دهیدر مرجع ثبت شرکتها به ثبت رس 05/40/0335 خیو در تار افتهی شیافزا

       

   
     

 

درصد سهامداریتعداد سهام سهامدار

%248,944,44471شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام (

%224,477,46377شرکت تعاونی اعتبارکارکنان بانک ملت

%276,841,64474شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت

%249,377,47374شرکت تعاونی خردمندان صابرعصر

%744,444,4441شرکت بانک ملت )سهامی عام (

%68,199,7847شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان )سهامی خاص (

%38,977,2461شرکت گروه مالی ملت )سهام عام (

%993,967,44629سایر

%7,500,000,000744جمع

وضعیت سهامداران شرکت در تاریخ 7921/79/92

 سرمایه و تركیب سهامداران
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 : استبه شرح زیر   "ما"خالصه اطالعات مالی شرکت بیمه 0335های مالی سال توجه به صورتبا 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

اطالعات سود و زیان :

درصد تغییرسال7936)تجدید ارائه(سال 7931شرح

%6,831,7944,646,19874جمع کل درآمدها 

%649,346917,77167سود عملیاتی

%184,448731,98297سود ناخالص فعالیت بیمه ای

%673,164934,26463سود قبل از کسر مالیات

%673,164934,26463سود خالص

اطالعات ترازنامه :

درصد تغییرسال7936)تجدید ارائه(سال 7931شرح

%78,434,41872,731,91444جمع دارائی ها

%2,974,6687,379,74129جمع حقوق صاحبان سهام

%77,197,47474,684,22141جمع بدهی ها

%7,744,4447,444,44474سرمایه ثبت شده

اطالعات هر سهم :

سال7936)تجدید ارائه(سال 7931شرح

444994سود تقلیل یافته هر سهم 

میلیون ریال

 

 چکیده عملکرد مالی و عملیاتی شركت
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های مربوط به شبكه فروش و بر اساس اطالعات فروش های عملكردی کالن شرکت0 در بخش شاخصاز شاخص بخش دیگری 

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

              

 

به مدیریت صحیح  برخوردار بوده و با توجه درصدی 00از رشد  0335گردد مبلغ پرتفوی شرکت در سال مانطور که مالحظه میه

رخوردار باز سود عملیاتی  0335در سال  شرکت عالوه بر افزایش مبلغ خسارت پرداختی0 0ریسک و کنترل فنی ضریب خسارت

های بیمه منوط به پرداخت صحیح و مناسب خسارت ضمن کنترل مناسب . نكته حائز اهمیت آن است که ماندگاری شرکتاست

است تا ضمن حفظ رضایت و در نتیجه تضمین ماندگاری مشتریان0 با ایجاد امكان استفاده ضریب آن نسبت به حق بیمه صادره 

 بهینه منابع در دست0 امكان رشد و دوام خود را نیز فراهم آورند. 

 

 نتاتا

اسبی بتوان بستر من هاو مقایسه آن هاسازد تا با تحلیل دادهاهم میهای مالی0 مجموعه دانشی را فرتجزیه و تحلیل صورت

نشان می دهند.  0ها عملكرد یک شرکت را به طور خالصه از نظر مالی در واقع این نسبتها فراهم نمود. جهت تصمیم گیری

 نشان داده شده است :  0335ها در سال  در جدول زیر برخی از این نسبت

 

درصد تغییر03350330شاخص

%1,277,1324,467,92800مبلغ پرتفو )میلیارد ریال(

%2,346,3847,318,38305مبلغ خسارت پرداختی )میلیارد ریال(

%007              7,461                 2,829تعداد نماینده و کارگزار

%5                   47                      44تعداد شعب و باجه های بیمه ای

%0-                 496                    426نیروی انسانی به نفر)پایان سال(

شاخص های عملکردی فروش و شبکه فروش

 نسبت های مالی شركت
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 

اول ترین وسیله برای اندازه گیری که از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید و متدسبت جاری ن

بوده و این نسبت برای  4930معادل  0335در سال  "ما"بیمه  در شرکتقدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت می باشد0

 می باشد. 4930معادل  0330غیر از بیمه ایران و بیمه های اتكایی و مناطق آزاد( در سال  )بیمه  صنعت

              0"ما"برای شرکت بیمه  0335این نسبت در سال   .آید می بدست هادارایی جمع به هابدهی جمع تقسیم از 0نسبت بدهی

معادل  نیز0330در سال  )غیر از بیمه ایران و بیمه های اتكایی و مناطق آزاد(صنعت بیمه این نسبت برای  است .بوده  4905

  .است 4905

برای  0335در سال ( کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری برای تشخیص  یشاخصبه عنوان )ها بازده دارایی

)غیر از بیمه ایران و بیمه های اتكایی و  صنعت بیمهبرای  0330این نسبت در سال  می باشد.4940  0"ما"شرکت بیمه 

 می باشد. 4940مناطق آزاد( 

 

این نسبت در سال  .می گرددذاری صاحبان سهام حاصل گکه از سرمایه است نتیجه اینشانگر  0بازده حقوق صاحبان سهام

تردیدی  .بوده است 04900 0330می باشد درحالیكه این نسبت برای صنعت بیمه در سال 4930 "ما"برای شرکت بیمه  0335

و همت تاکنون های بلندمدت شرکت از بدو تاسیس ریزی و سیاست برنامه های مالی شرکت حاصلنسبت مناسبنیست روند 

 باشد.ارکنان میک

 با توجه به مقایسه نسبت های شرکت و صنعت بیمه می توان گفت وضعیت شرکت مطلوب می باشد .

7921شرح 
متوسط صنعت 

7926
7926

4.384.347.43نسبت جاری 

4.814.814.89نسبت بدهی 

4.444.424.44نسبت بازده دارائی

4.974.744.27نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 

      7,429-      7,383جریان نقدی هر سهم 

994-444سود هر سهم 
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 

 (:0330های مالی سال )بر اساس صورت بیمه و صنعت "ما"های مالی در شرکت بیمهجدول مقایسه برخی نسبت

 

 

 

 

 

 

 

 

نام شرکت
حاشیه سود 

عملیاتی

حاشیه سود 

خالص

دارائی های 

سریع المعامله 

به ذخائر فنی

کیفیت سود
سنجش سود 

مندی بدهی
بازده دارائی

بازده حقوق 

صاحبان سهام
ضریب خسارت

ذخائر فنی به حقوق 

صاحبان سهام

                    0.04           03.03             4.00          4.43          4.05         0.00           0.00         4.45         4.45 بیمه ما سال 0330

                    7.77           00.35             4.30          4.40          4.00         0.30           4.70         4.43         4.40 بیمه ما سال 0335

                    3.05           03.04             4.00          4.40          4.00         3.40           4.07         4.43         4.40نسبت صنعت 0330
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 باشد: های مالی مذکور به شرح جدول ذیل میوش محاسبه نسبتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت شرح نحوه محاسبه نسبت

 به صدورسود عملیاتی  حاشیه سود عملیاتی
قدرت سودآوری شرکت از محل فعالیت های 

 عملیاتی
 میزان باالتر نشان دهنده سودآوری بهتر می باشد.

 سود خالص به صدور حاشیه سود خالص
قدرت سودآوری شرکت از محل فعالیت های 

 عملیاتی و غیر عملیاتی
 میزان باالتر نشان دهنده سودآوری بهتر می باشد

 مدیریت ریسک صدور بیمه نامه شده به حق بیمه عاید شده خسارت واقع 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
نسبت باالتر و بدون نوسانات ساالنه چشمگیر 

 تر می باشد. نشان دهنده کیفیت سود مطلوب

 سنجش سود مندی بدهی
بازدهی دارائی به بازدهی حقوق صاحبان 

 سهام
 میزان استفاده بهینه شرکت از محل بدهی ها

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

 سود خالص به میانگین دارائی بازده دارائی
شاخص نهایی برای 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 سودآوری شرکت با توجه به خالص 

 هاییدارا
 نسبت بیشتر نشانگر سودآوری بیشتر می باشد.

دارائی های سریع المعامله به  
 ذخائر

ع وجه نقد و سرمایه گذاری ها به مجمو
 ذخائر سهم نگهداری

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 نگهداری به حقوق 
 صاحبان سهام

وه توان شرکت در مواجهه با ریسک های بالق
 بلندمدت و کوتاه مدت

 نسبت کمتر نشانگر مدیریت مطلوب تر می باشد.

خسارت نگهداری به درآمد 
 نگهداری

خسارت سهم نگهداری به درآمد بیمه سهم 
 نگهداری

 مدیریت توزیع ریسک
نسبت کمتر از ضریب خسارت نشانگر مدیریت 

 مطلوب تر ریسک می باشد.
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 

 

 اموال0 های شاخه تمامی در "ما"بیمه شرکت .است محصوالت سازی تنوع شرکت0 سودآوری تداوم مهم عوامل از یكی

 قرار ذیل به 0ایبیمه گروه چهار این تفكیک به شرکت ایبیمه محصوالتکند. می فعالیت مسئولیت و مهندسی اشخاص0

 : باشد می

 

 

اشخاصاموال
      حوادث گروهی      شخص ثالث0ثالث اجباری0 سرنشین و مازاد

      جامع عمر و پس انداز      بدنه اتومبیل
      عمر گروهی      آتش سوزی مسكونی

      درمان گروهی      آتش سوزی انبار
      بیمه مسافرین خارج از کشور      باربری داخلی

      توریست برتر      باربری وارداتی
      آسایش گردشگران      باربری صادراتی

      حوادث انفرادی

مسئولیت مهندسی

      مسئولیت حرفه ای پزشكان      هواپیما

      مسئولیت حرفه ای پیراپزشكان      انرژی

      مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی      تمام خطر نصب

      مسئولیت شرکتهای حمل و نقل هوایی      جامع اموال

      مسئولیت مدنی)سایر(      سازه های تكمیل شده

      مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی      کشتی

      مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی      شكست ماشین آالت

      مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی      تجهیزات الكترونیكی

      مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان پروژه های تجاری0صنعتی0خدماتی و بازرگانی      ماشین آالت و تجهیزات پیمانكاری

      مسئولیت ابنیه در قبال اشخاص ثالث      دکل حفاری

      مسئولیت اتاق بازرگانی      تمام خطر پیمانكاری

      پول جدید در گردش

      اسب

      نفت0 گاز و پتروشیمی )فراساحلی در حال نصب/ساخت(و )فراساحلی در حال بهره برداری(

      طرح تضمین گمرک

      تضمین کیفیت ساختمان

 "ما"محصوالت شركت بیمه 
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 

مورد 03/43/0334درج و سهام آن اولین بار در تاریخ  "وما " در بازار پایه فرابورس با نماد 40/43/0334ر تاریخ رکت دش

شرکت در بازار دوم  یكمین نماد شرکت به عنوان چهارصد و نود و  00/00/0333درتاریخ   معامله قرار گرفته است. همچنین

در این بازار عرضه  "ما  "برای اولین بار سهام شرکت با نماد  00/40/0330خ بورس اوراق بهادارتهران  درج گردید و در تاری

 و معامله گردید

 وضعیت سهام شرکت به شرح ذیل بوده است:

 

 

 

 92/29/2921در تاریخ  بلند مدتسرمایه گذاری 

 
 

تاریخ
تعداد سهام معامله 

شده

       ارزش سهام           

معامله شده )ریال(

تعداد روزهای 

معامله نماد

ارزش 

بازار)میلیون 

ریال(

قیمت 

سهم)ریال(

  سرمایه     

)میلیون ریال(

0334/00/030593039344        00930390339700               70                0009030       09000            0449444         

0330/00/030090049044         03007304040545034              0049700       09407            0449444         

0330/00/035790509005        030900090539300             077              3009044       09045            0449444         

0333/00/030095039335        00970794709040               035              090049444     09004            094449444       

0330/00/0300494309404      350907097309053             000              090009444     09000            094449444       

0337/00/3400390009530      000903093009430             030              090009444     09000            094449444       

0330/00/0304390059300      004974490009000             004              090739444     09073            094449444       

0335/00/0300090009503      533930093709000             030              090039744     09343            097449444       

 بهای تمام شده ) ریال ( درصد مالکیتتعداد سهامتاریخ تملیک نام شرکت سرمایه پذیر

    783,742,721,831              7934844444444.74شرکت واسپاری ملت 

          744,444,444             79397444444.474شرکت ارزش آفرین اطلس

                7937228228,444شرکت بهین تدبیر

جمع کل  782,649,955,821

لیست شركتهای موجود در سبد سرمایه  

 گذاری  

 اوراق بهادار ز منظر بورسشركت ا
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 92/29/2921سرمایه گذاری كوتاه مدت در تاریخ 

 

 

 درصد مالکیتتعداد سهامنام شرکت سرمایه پذیر
 بهای تمام شده    

   ) میلیون ریال (

           37,336        4.479          7,744,444ارتباطات سیار

           88,329        4.766         21,444,444سر. گروه توسعه ملی

         724,734        4.937         74,844,444ایران ترانسفو

           14,939        4.468          7,974,444پتروشیمی خارک

           78,632        4.442          7,744,444نفت بهران

           76,243        4.443          9,444,444سر. توسعه معادن و فلزات

             3,247        4.449           2,644,444ملی صنایع مس ایران

             8,644        4.447             219,444پتروشیمی پارس

             8,614        4.474          9,444,444رادیاتور ایران

             8,683        4.487          8,744,444بانک سینا

             4,176        4.442          7,444,444چادرملو

             7,711-             979,492چادرملو-حق تقدم

             7,181        4.474          2,444,444سر. البرز

             2,231        4.492             817,444گروه دارویی سبحان

         796,119        4.448             244,444اسناد خزانه م 4 بودجه 337422-31

           37,713        4.446             774,444اشاد74-مشارکت دولتی-447226

           34,444        4.442             744,444اشاد3-مشارکت دولتی-334343

         714,732          4.37         44,347,371کاغذ پارس

         726,879          4.43          2,774,444پتروشیمی زاگرس

             2,289        4.987          2,289,444نهادهای مالی بورس انرژی

           76,619        4.443             744,444پاالیش نفت شیراز

             4,474            4.7          9,444,444بیمه اتکائی امین

جمع کل       7,709,815
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 یغات عنوان برتر روابط عمومی در رشته تبل

 

          

 

     

 از نگاه تصاویر  2921 در سال "ما"گزیده ای از افتخارات بیمه 

 عنوان برتر روابط عمومی در رشته تبلیغات 

تقدیرنامه جایزه ملی تعالی ارتباطات ، بازاریابی و  

 برندینگ  

 در رشته انتشاراتعنوان برتر روابط عمومی 

 جایزه ملی مدیریت مالی تندیس سیمیندریافت 

 ایران
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 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

                                                   

                  

 

 03/40/0334 تاریخ  به عنوان بیست و سومین شرکت بیمه ای کشور فعالیت خود را از "ما "شرکت بیمه  با توجه به اینكه 

 0گذردای که مدت طوالنی از فعالیت آنها میهای بیمهشرکت شرکت با سایر ن رو مقایسه عملكرد ایناز ای 0است کردهآغاز 

شرکتهای بیمه بخش  سایرفعالیت با عملكرد  تمشه. بنابراین مقایسه عملكرد شرکت در سال مقایسه استانداردی نیست

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

درصد  044که در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند نسبت توانگری آنها برابر شرکت هایی الزم به ذکر است  

  و بیشتر است؛ این شرکت ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخوردارند.

 ه است .شد درصد 005با نسبت  نگری مالیبرای هشتمین سال متوالی موفق به کسب رتبه یک توا "ما"شرکت بیمه 

 

 جایگاه شركت در صنعت

 2473 منا " کارمندان از حمایت" در نخست رتبه
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 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
 مقایسه عملكرد شرکت در سال هشتم با عملكرد سایر شرکتهای بیمه خصوصی در بازه زمانی مشابه 

 

            

 

 

 

سال شروع فعالیتشرکت
سود هر سهم در سال 

هشتم  فعالیت )ریال(

7982478پارسیان

798219رازی

7982247کارآفرین

7982748سینا

79843دی

7984427سامان

7984924نوین

7987797پاسارگاد

7983293کوثر

7934444بیمه "ما"
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 سوددر سالنامه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ا مقایسه  0330تا سال  هم چنین با توجه به ارائه صورتهای مالی شرکتهای بیمه          

 هر سهم در این سال 0 به شرح جدول ذیل می باشد :

 

                     

شرکت
سود هر سهم در 

سال 7926

787آسیا 

747البرز

284دانا

277پارسیان

4رازی

1کارآفرین

741سینا

278ملت

232دی

433سامان

743نوین

994پاسارگاد

997معلم

774-میهن

917-آرمان

81تعاون

293کوثر

296سرمد 

994بیمه "ما"
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 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
   

 و مقایسه با سال گذشته: 2921بررسی پرتفوی عملیاتی شركت در سال   

 
 

 
 
 

ارقام به میلیون ریالحق بیمه صادره طی سال :

درصد تغییرسال 0330سال 0335رشته بیمه ای

%9,123,9672,272,91900.75اموال و مسئولیت 
%9,722,4972,272,37770.37اشخاص 
%1,277,1324,467,92800.04جمع کل

میزان رشد حق بیمه صادرشده طی سال 0335 به تفكیک هر یک از رشته های بیمه ای به شرح جدول زیر میباشد:

درصد تغییرسال 0330سال 0335رشته بیمه ای

%7,968,146346,44900.00ثالث

%943,196739,92204.30بدنه

%378,847737,49470.30آتش سوزی

%83,21269,67704.33باربری

%974,274264,49903.40مسئولیت

%688,779743,721304.00مهندسی و سایر

%7,466,766499,471000.30درمان

%229,747776,33830.45حوادث

%7,473,4122,162,98800.50جمع غیر زندگی 

%2,292,9247,142,34430.43زندگی 

%1,277,1324,467,92800.04جمع کل  

حق بیمه صادره طی سال

 بررسی پرتفوی عملیاتی شركت
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 :0330سال در "ما "صادره شرکت بیمه نمودار حق بیمه 
 

 
       

 : 0335سال  در "ما"صادره شرکت بیمه نمودار حق بیمه 
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 

 : "ما"در شرکت بیمه 0330و  0335نمودار مقایسه حق بیمه سال 
 

 
 

 :و نمودار مربوطه  "ما"سال فعالیت شرکت بیمه هشت در طی  )با بیمه های مستمری(صادره مهیحق بجدول 
 

 
 
 

حق بیمه صادره )میلیون ریال(سال مالی

7934791,441

7937197,478

79327,439,226

79399,944,889

79342,889,477

79379,669,627

79364,467,928

79311,277,132
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 
 
 

 
   

 : (یمستمر یها مهیببدون صادره) مهینمودار رشد حق ب
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 با صنعت بیمه : )بدون بیمه های مستمری("ما"مقایسه رشد حق بیمه شرکت بیمه 
 

                            
 
 
 

 
 
 
 

بر اساس حق بیمه تجمیع شده ، و بالتبع  7939با توجه به صدور بیمه نامه مستمری کارکنان بانک ملت در سال 

ه ، جهت بررسی بیمه نامسال جاری اقساط  "پرداخت صرفاکاهش حق بیمه تولیدی در سال های بعد به علت 

 رشد حق بیمه شرکت ، پرتفوی تولیدی بدون بیمه نامه مستمری لحاظ گردیده است .

صنعت بیمه شرکت بیمه " ما " سال مالی 

793787%97%

793243%29%

793942%23%

793493%3%

793796%27%

793661%29%

رشد حق بیمه تولیدی 
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
                   

        
 
 

 
 

 
 به شرح جدول زیر است: 0335ای در سال های صادره به تفكیک هر یک از رشته های بیمهتعداد بیمه نامه

 

 
 

     
 
 
 
 

  

 

درصد تغییرسال 0330سال 0335رشته بیمه ای

%0059004700973070اموال و مسئولیت 

-%70903050900303اشخاص

%0509000737950700.07جمع کل

درصد تغییرسال 0330سال 0335رشته بیمه ای

%3009540000904000ثالث

%30900705940000بدنه

%33394400079004000آتش سوزی

%395030947300باربری

%30900030970003مسئولیت

-%094000900303مهندسی

%821,620594,52670جمع اموال

-%0953434900050درمان

-%0900000945030حوادث

%33930000904000زندگی 

-%54,89612,22203جمع اشخاص

%819,446525,12500.07جمع كل

 تعداد بیمه نامه صادره :
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

آورده شده است: 0ایرشته های بیمه به تفكیک هر یک از 5303رداختی در سال در جدول زیر مبالغ خسارت پ  

 
         

  

   :         "ما"در شرکت بیمه 0330و  0335مودار مقایسه خسارت پرداختی در سال ن

           

میلیون ریال 

سال 2926سال 2921رشته بیمه ای

4,94471,931باربری

747,448797,844آتش سوزی

788,474797,869اتومبیل ) بدنه (

187,376419,467شخص ثالث)اجباری0مازاد و سرنشین(

73,14629,746حوادث 

944,926287,779عمر زمانی

693,238289,474عمر وپس انداز )شامل بازخرید(

74,11474,799مهندسی

713,794762,262مسئولیت

691,348473,367درمان

2,346,3847,318,383جمع كل 
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
 پرونده 0039000 0 معادل 0330در سال پرونده و 00550050 معادل 0335های پرداخت شده در سال تعداد خسارت 

به شرح  03350اشخاص از کل مبلغ خسارت پراختی شرکت در سال  و سهم هر یک از حوزه های اموال .می باشد

 : جدول زیر است

 سهم از خسارت :       

 
 

    

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

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

 ای، بنماید.اقدام به ایجاد وفاداری در مشتریان و تثبیت نام خود به عنوان یک شرکت خوشنام بیمه

عرف عملکرد فنی از آنجایی که مبلغ خسارت پرداختی به تنهایی و بدون در نظرگرفتن حق بیمه نمی تواند م

ای در جدول زیر آورده شرکت باشد، بنابراین ضریب خسارت شرکت به تفکیک هر یک از رشته های بیمه

         شده است.

 

 

 

 

 

 

  

سال 0330سال 0335رشته بیمه ای

%03.0%03.5اموال و مسئولیت 

%74.3%70.3اشخاص

%044%044جمع کل
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

ضریب خسارت سال  رشته بیمه ای 

2921 

 %0940- باربری 

 %00930 آتش سوزی  

 %53903 بدنه اتومبیل

 %03903 *ثالث  

 %03940 حوادث

 %00950 زمانی عمر  

 %03900 مهندسی

 %50900 مسئولیت

 %03950 درمان

 %73970 كل

 

باشد  یم %030957  الیر ونیلیم 050053به مبلغ  یمرکز مهیاعالم شده ب ریذخا یخسارت ثالث با اعمال کسر بی*ضر

. 

 

 

 المللی در حوزه بانک و بیمههای اقتصادی بینشروع مجدد تحریم 

 افزایش نرخ ارز 

 های کالن اقتصادی مانند افزایش تورم و تغییر نرخ بهرهیرات شاخصتغی 

 هاتغییرات و نوسانات قیمت کاالها و دارایی 

 کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی ج.ا.ایران 

 برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور و سیاست های دولت و بیمه مرکزی برای توسعه بازار بیمه 

  تغییرات تکنولوژیک وIT فزایش نقش استارت آپهای بیمه ایو ا 

 تغییرات و تحوالت مرتبط با حوزه منابع انسانی، دانش سازمانی، توانمندسازی نیروی انسانی 

 های بیمه ایرانیهای منطقه برای حضور شرکتشرایط بازارهای بیمه ای کشور 

 فرصت ها و تهدیدهای شركت و همچنین عوامل موثر بر موفقیت شركت :
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  های بیمه در صنعتافزایش شرکت 

 نرخ باالی سوانح و تصادفات کشور 

 ه میزان دیاتافزایش سالیان 

 حاکم بر صنعت بیمهداخلی قوانین و مقررات  وضع در تغییر 

 شرکتهای بیمه زمینه سرمایه گذاری نامه شورای عالی بیمه دراصالح آیین 

 های دریافتی از شرکتهای بیمهوضع عوارض مختلف بر حق بیمه 

 تغییر قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث 

 هحذف یا کاهش مالیات بر ارزش افزود 

 

 

 حضور فعال در بازارهایB2C 

  حضور فعال در بازار هایB2B 

  رضایت و  وفاداری کارکنان 

  رضایت و وفاداری شبکه فروش شرکت 

  جذب پرتفوی بیمه ای سهامداران و مشتریان آنها 

  ارایه خدمات سریع و با کیفیت در صدور و پرداخت به مشتریان 

 ت توسعه جغرافیایی شعب و مراکز پرداخت خسار 

  بهره گیری از روش های علمی و نوین بازار یابی در ارایه خدمات و محصوالت شرکت 

  پیاده سازی نظام جامع مدیریت ریسک در شرکت 

  )افزایش درآمدهای غیر بیمه ای )سرمایه گذاری 

  برنامه ریزی مدیریت دانش و جانشین پروری 

 یت شركت  :عوامل كلیدی موفق
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  تحلیل داده ها در شرکت  بهره گیری از سیستم های جامع یکپارچه مدیریت اطالعات و 

  در نظر گرفتن توانگری مالی و حفظ آن در باالترین سطح 

  رتبه بندی شرکت و ارتقای آن 

 تبلیغات مناسب و اثربخش در سطح کشور 

 

 

 

 راه اندازی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار و مکانیزه نمودن فرآیندها 

 ا تاکید بر کاهش هزینه تمام شده خدماتوری در شرکت بیمه ما باجرای چرخه مدیریت بهره 

 اندازی نظام مدیریت دانشراه 

  استقرار استاندارد مدیریت ریسکISO 31000  

  استقرار استاندارد مدیریت داراییهاISO 55000 

  استقرار استاندارد مدیریت آموزشیISO 10015 

 توسعه فعالیتهای مرکز آینده پژوهی 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارشی از فعالیتهای عملیاتی جدید در دست بررسی و ارائه برنامه های آتی شركت در این خصوص :
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 

 

              

 

به شرح ذیل در دستور کار خود در حمایت از رونق تولید کشور را ت بیمه ما هفت رویکرد استراتژیک شرک

 قرار داده است.

تمرکز بر حفظ ترکیب بهینه 

 پرتفوی شرکت

استقرار مدیریت ریسک 

در تمام ارکان و 

 فعالیتهای شرکت

 گذاری بهینه منابع مالیسرمایه

   

گسترش و تقویت شبکه فروش 

سطح کشور به منظور ارایه در 

 ایانواع خدمات بیمه

تمرکز بر  طراحی و ارایه انواع 

های جامع مورد نیاز صنایع، نامهبیمه

 ها و کارآفرینانپروژه

  

پرورش و ارتقای نیروی انسانی 

  متخصص و سالمت

افزایش سرمایه به منظور افزایش 

ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و 

 مناسبتامین بیمه اتکایی 

 

 

 

79217926شرح 

      4,467,928        1,277,132حق بیمه صادره 

        917,771           649,346سود عملیاتی 

        934,264           673,164سود خالص 

%8%8حاشیه سود عملیاتی

%3%3 حاشیه سود خالص 

 : 2926نسبت به سال  2921مقایسه حاشیه سود عملیاتی در سال 
 

 اهداف بلند مدت و طرح های مشترک با سایر شركتهای هلدینگ :
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 

 

 توضیحات تکالیف مجمع  بند

 روش محاسبه کارمزد 1
گزارش مقایسه محاسبه کارمزد به روش نقدی و تعهدی در هر دوره به حسابرس 

 مستقل ارائه می شود که تاکنون بیانگر اختالف قابل مالحظه ای نبوده است .

 جاری اقدام شد . نسبت به اخذ ذخیره مناسب در سال عدم کفایت ذخایر رشته عمر 2

3 

عدم اخذ مجوز جهت برداشت 

خالص حق بیمه توسط  94%

بانک ملت به منظور جبران 

هزینه های ناشی از قرارداد 

بیمه آتش سوزی مرهونات و 

 سهم بیمه مرکزی از آن 

ذخیره فوق به میزان خالص سهم اتکایی اجباری سنواتی بیمه مرکزی در حسابها 

 شناسایی گردید .  تحت عنوان تعدیالت سنواتی

 پرونده مالیاتی 4
توضیحات کامل در یادداشت صورت مالی ارائه شده است . ضمنا اخذ ذخیره 

 صورت پذیرفته است . 39و  32مناسب برای سال های باز 

5 
تعیین ارزش واقعی سهام 

 واسپاری ملت

مکاتبات با شرکت تامین سرمایه در خصوص ارزشگذاری سهام شرکت واسپاری 

 ام شده است .انج

6 
بدهی به سازمان تامین 

 اجتماعی

میلیارد ریال کاهش یافت که  94مبلغ بدهی براساس رای هیات تجدید نظر به 

بخشی از آن پرداخت و مابقی تقسیط شد . اعتراض شرکت به این رای در دیوان 

 عدالت اداری به ثبت رسید .

7 
عدم معرفی نماینده یکی از 

 رهاعضای حقوقی هیات مدی
 فرد مذکور به بیمه مرکزی جهت تایید صالحیت معرفی شده است .

8 
مراعات مبالغ پرداختی به 

 اعضای هیات مدیره

مبالغ پرداختی در سال جاری براساس مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده 

 است .

9 
پیگیری موثر معوقات و اخذ 

 ذخیره الزم
 نون نیاز به اخذ ذخیره نمی باشد  .موارد در کمیته وصول مطالبات مطرح و تاک

1
0 

رعایت تکالیف مجامع و الزامات 

 سازمان بورس
 افشای اطالعات به موقع صورت پذیرفته است .

1
1 

 723معامالت مشمول ماده 

 اصالحیه قانون تجارت
 تکلیف ندارد.

 :  2926ف مجمع سال اقدامات انجام شده در خصوص تکالی
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
 

1
2 

رعایت مقررات و ضوابط حاکم 

بر شرکتهای پذیرفته شده در 

 بورس

در جلسه ای با حضور رئیس کل بیمه مرکزی ، رئیس  21/46/7936در تاریخ 

سازمان بورس و اوراق بهادار ، مدیر عامل سازمان حسابرسی و نماینده سندیکای 

بیمه گران ایران مقرر گردیده است با هدف بهبود گزارشگری مالی در صنعت بیمه 

بهادار ، ، کمیته ای مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی ، سازمان بورس و اوراق 

سازمان حسابرسی و سندیکای بیمه گران ایران برای بازنگری در صورت های مالی 

تشکیل و پیشنهادات  IFRSنمونه موسسات بیمه و صورتهای مالی بر مبنای 

مربوطه تهیه و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد لکن در این خصوص تا 

 ده است .کنون بخشنامه ای به شرکتهای بیمه ابالغ نگردی

1
3 

رعایت مفاد آیین نامه های 

 شورای عالی بیمه

طبق اعالم بیمه مرکزی مقرر شده موسسات حسابرسی موارد عدم رعایت مقررات 

بیمه ای را در بندهای گزارش حسابرسی لحاظ نکرده و به صورت جداگانه همراه با 

 یک نسخه از صورتهای مالی به بیمه مرکزی ارائه نمایند .
 

 

    

صورت گرفته به اختصار بیان می   7931هایی که در واحدهای مختلف سازمان در سال در این بخش اهم فعالیت

 شود.

 

 

بندی بوده و هر بخشی از  های صف و ستاد قابل تقسیمهای بیمه همانند هر سازمانی در قالب حوزهفعالیت شرکت

 ،های بیمهترین چالش شرکت. مهمنمایدبه انجام وظیفه  توجه به شرح وظایف خود اقدام می بایستی باسازمان 

های تحت پوشش و محاسبه نرخ حق بیمه با توجه به دامنه  دقت کافی در تنظیم شرایط عمومی، دامنه خسارت

 های بیمه خصوصی و مهمتر از آن با آزادسازی تعرفهبه دلیل فعالیت شرکتاز طرفی ریسک موضوع بیمه است.

 بایستی توانایی پاسخگویی به مسائل فنی شرکتو می پررنگ تر شدههای بیمه شرکتهای فنی حوزه ها، نقش 

  های بیمه را داشته باشند.

بنابراین حوزه های فنی نقش مهمی درکل صنعت بیمه داشته و در راستای توسعه این صنعت می بایست همگام 

 ر خدمات و پاسخگویی هر چه بهتر تالش گردد. های سازمانی و فناوری اطالعات در ارائه بهتبا تکنولوژی

 2921اهم فعالیت های انجام شده واحدهای شركت در سال 

 فنیحوزه 
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های عمر انفرادی، مسئولیت، اتومبیل، آتش سوزی، باربری، متشکل از مدیریت "ما"حوزه فنی شرکت بیمه  

 اشاره می گردد.  7931مهندسی و اشخاص است که به اختصار به برخی از اقدامات انجام شده در سال 

  بخش غیر زندگی

 دور و پرداخت خسارت اصالح فرآیندهای ص 

 بازنگری 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 های خسارت 

 مایشگاه هامناقصات و نعرصه های بازاریابی مانند شرکت حضور فعال مدیریت های فنی در 

  بیمه ایفراهم سازی بستر صدور رشته های خاص  

 جذب پرتفوی ناوگان هواپیمائی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 

 بخش زندگی 

  از پرتفوی شرکت به بیمه های زندگی )بیمه های عمر گروهی + عمر انفرادی( در حالی  %97اختصاص

 می باشد . %77که این سهم در صنعت بیمه حدود 

 7936سبه و اعمال سود مشارکت در منافع سال محا . 

  طراحی اوراق پوشش های 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  زندگیاضافه نمودن خدمات جدید در پنل کاربری بیمه گذار در سایت تخصصی بیمه های

 .بروشور راهنما در این رابطه 

 یگذار هیگذاران عمر و سرما مهیب ژهیو پالس سپاس یلیطرح درمان تکم. 
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   در جذب قراردادهای بیمه ای بزرگ "ما"موفقیت بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه. 

 

 

 

 

 

 شعب و  به مربوط دهایفرآین تدوین در الزم پیشنهادات ارایه و اصالح ، تدوین در مشارکت و همکاری

 نمایندگان

 استان 78برگزاری انتخابات شورای هماهنگی نمایندگان در 

  نظارت و ارزیابی عملکرد شعب 

 گسترش شبکه فروش در مناطق آزاد و تاسیس شعبه کیش 

 تاسیس شعبه شرق تهران 

  بو درج اطالعات مربوطه در سامانه سنها 34تطبیق شرایط روسای شعب با آیین نامه نامه 

 در الزم دهای پیشنها ارایه...(  و آموزش جابجایی، انتصاب، و ارتقا از اعم) شعب پرسنلی وضعیت بررسی 

 انسانی سرمایه معاونت مشارکت و همکاری با آن اصالح جهت

 ایجاد داشبوردهای مدیریتی 

 )ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت امور نمایندگان )سیما 

 

 

 

 

 امور شعبمدیریت 

 شبکه فروش و توسعه بازار  حوزه
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های شرکت به شمار دگان و کارگزاران بیمه ،دسته دیگری از شبکه فروش بیمه نامهبه غیر از شعب بیمه، نماین

 آیند. می

 اهم فعالیت های این حوزه شامل :

 نماینده جنرال، کارگزار و نماینده عمر 7666 جذب بیش از 

 عمر )آیین  نماینده 7924و  کارگزار 794 و فعال وحقوقی حقیقی نمایندگی 377 پشتیبانی از

 (74نامه

 سنهاب  کلی های مغایرت رفع 

 

 

 

 و گزارش ارائه و یگذار هیسرما و عمر یها مهیب رشد موانع ییشناسا منظور به یابیبازار قاتیتحق انجام 

 .مربوطه تیریمد به ییاجرا شنهاداتیپ

 کزمرا ستیل در ما مهیب گرفتن قرار منظور به ملت بانک انیمشتر باشگاه و قیشقا شرکت با قرارداد انعقاد 

 .ملت بانک انیمشتر هباشگا کارشامال

 انیمشتر باشگاه یاعضا به ازیامت صیتخص منظور به انیمشتر باشگاه با توافق و متعدد جلسات یبرگزار 

 .ما مهیب شرکت از نامه مهیب دیخر صورت در ملت بانک

 کرمان استان یگذار هیسرما و عمر یها مهیب نهیزم در ندگانینما فروش مسابقه یاجرا و یطراح. 

 برگزاری و  دربا شعب و واحدهای ستادی  یهمکار و نظارت ،راهبری اسنادتوزیع  افت،یدر ،ییشناسا

 .31سال در های مربوطه از حوزۀ فنینرخ استعالم و اتمناقصشرکت در تمامی 

  نمایندگان و كارگزاران امورمدیریت 

 نمایندگان

 CRMمدیریت بازاریابی و 
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  شعب توسط شده انجام میمستقهای ی ابیبازار عملکرد گزارش ماهانهو تحلیل ی بررس ،افتیدر. 

 یجار سال یانیپا ماه سه در شرکت فروش حجم شیافزا هدف با جشنواره یبرگزار لمد یطراح. 

 

 

 
 

حوزه مالی و سرمایه گذاری در شرکت های بیمه به دلیل تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری تابع عوامل 

و  قد شوندگینپیچیده ای است و مدیران مالی و سرمایه گذاری باید از یک سو همزمان بر سه عامل سوددهی ،

اطمینان از برگشت اصل سرمایه توجه داشته باشند و از سوی دیگر منابع مالی شرکت های بیمه از نظر قابلیت 

شورای عالی  64استفاده جهت سرمایه گذاری تابع مقررات و آئین نامه های شورای عالی بیمه )آئین نامه شماره 

 بیمه( می باشد.

 زیر است :اقدامات مهم در این حوزه به شرح 

 مدیریت بهینه وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت 

 ارتقاء کنترل های داخلی مالی در سیستم های موجود 

  ین دوره جایزه ملی مدیریت تمتشهکسب اعتبار حرفه ای در زمینه مدیریت مالی از طریق شرکت در

  سیمینتندیس مالی ایران و دریافت 

  تمین سال متوالی شبرای هدرصد (  221) معادل توانگری مالی  7کسب سطح 

  قرار گرفتن در جمع شفاف ترین شرکت ها برای دومین سال متوالی در رتبه بندی شرکت های بورسی 

 هایتمرکز دریافت ها به منظور مدیریت نقدینگی و اخذ باالترین نرخ کوتاه مدت و بلندمدت برای سپرده 

 بانکی

  جهت تمرکززدایی و افزایش ده از کالسهای حضوری و مجازی با استفامالی در زمینه آموزش مستمر

 اختیارات شعب 

  های نوین دریافت و پرداخت در سیستم بانکی به منظور ارائه خدمات مطلوب و افزایش استفاده از نظام

 بهره وری از منابع انسانی

 ترین زمانت در کوتاهپرداخت سود سهام و خسارت به روش پرداخت ویژه طبق قرارداد منعقده با بانک مل 

 تشکیل جلسات همفکری کارکنان به منظور بهبود رویه ها 

 مالی و سرمایه گذاری  حوزه 
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  بهینه سازی روندهای گزارش گیری جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری های مالی شرکت 

  نرم افزار حسابداری مورد استفاده ارتقا  

 پایش مستمر بازار سرمایه و پورتفو سهام و سرمایه گذاری 

 تناسب با تغییرات شاخص های خرد و کالن بازار به منظور بهینه سازی پرتفوی اتخاذ استراتژی های م

 سرمایه گذاری

 برگزاری جلسات شورای سرمایه گذاری به منظور بررسی فرصتهای سرمایه گذاری 

 ارزیابی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری 

  ارد ریال با بازده اقتصادی میلی 2444سرمایه گذاری جدید در اوراق با تضامین دولتی به ارزش حدود

21% 

  47میلیارد ریال با بازده اقتصادی  788سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به ارزش حدود% 

  96میلیارد ریال با بازده اقتصادی   874سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به ارزش نزدیک به% 

 24ورسی به میزان بهینه سازی و افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکت های ب% 

  تصویب اساسنامه جدید شرکت بر اساس نمونه ابالغی مورد تایید شرکت بیمه مرکزی و سازمان بورس و

 اوراق بهادار

 به نیروهای داخل  ءمکانیزاسیون بخشی از فرآیند افزایش سرمایه و انجام اکثر فرآیندهای مربوطه با اتکا

 سازمان

  ریال  میلیارد 7744به  7444شرکت از ثبت و اتمام فرآیند افزایش سرمایه 

  برگزاری مجامع شامل: مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع

 7931عمومی فوق العاده در سال 

 پرداخت سود سهامداران در موعد مقرر در برنامه زمانبندی پرداخت سود 
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 هاروش ها ودر حوزه سیستم موضوعات

افزایش 

 وریبهره

 تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد شعب بر مبنای مدل سنجش کارآیی و اثربخشی و برگزاری مجامع فصلی

 تهیه گزارش بازطراحی ساختار سازمانی و بازنگری شرح وظایف واحدهای سازمانی شرکت بیمه ما )سهامی عام(

 ی شعب و ارایه راهکارتهیه گزارش آسیب شناسی تحلیل شبکه ارتباط

 های عمر و سرمایه گذاری و ارایه راهکارتهیه گزارش آسیب شناسی بازخرید بیمه

 تهیه گزارش نیازسنجی نمایندگان شرکت بیمه ما به سامانه هوشمندسازی کسب و کار

بهبود مستمر 

و ارتقای 

سیستم 

مدیریت 

 کیفیت

 فرآیند 1سازی آنها در قالب دهای فنی شرکت و یکپارچهبازنگری، اصالح و تهیه الگوی استاندارد فرآین

 بازنگری و اصالح دستورالعمل درجه بندی شعب

 بازنگری و اصالح دستورالعمل درجه بندی نمایندگان

 ایبازنگری دستورالعمل شرکت در مناقصات بیمه

 سیستم اتوماسیون اداری بازنگری فرآیند امور اجرایی دبیرخانه شرکت و فرآیند انجام مکاتبات در

 تهیه دستورالعمل بازیافت خودروهای سرقتی یا آسیب دیده کلی و فروش خودروهای مازاد و مستهلک

 ریزیها در حوزه های مختلف فنی، اتکایی، منابع انسانی، مالی و برنامهتهیه و ابالغ بخشنامه

  ISO 9001:2015 کیفیت مدیریت سیستم نگهداری و حفظ به مربوط امور کلیه انجام

 های کسب و کاراقدام برای خرید و تهیه نرم افزار مدیریت فرآیند

 در حوزه برنامه ریزی 

برنامه ریزی 

 استراتژیک

با همکاری مدیریتهای حوزه فنی و حوزه شبکه فروش و توسعه بازار و ابالغ  7938تهیه برنامه تولید پرتفوی شرکت در سال 

 آن به تمامی شعب

 7931پایش تحقق برنامه تولید پرتفوی شرکت در سال 

ارزیابی 

 عملکرد 

 ارزیابی عملکرد شعب و برگزاری یک دوره مجمع فصلی برای پرداخت کارانهمحاسبات انجام 

 تهیه گزارشات ارزیابی عملکرد شعب و مدیریتهای فنی به صورت ماهانه و هفتگی 

  حوزه برنامه ریزی و فن آوری 

 توسعه  مدیریت تحقیق و 
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 در حوزه تحقیق و توسعه  

و ایده پردازی 

طراحی 

 محصول

 راه اندازی مرکز آینده پژوهی و تدوین آیین نامه مرکز  آینده پژوهی 

 های همکارانبرگزاری نمایشگاه آثار پژوهشی و ایده

 تدوین سه نسخه از ماهنامه دورنما به عنوان نشریه تخصصی مرکز آینده پژوهی

 تدوین دستورالعمل طراحی محصوالت جدید

توسعه شبکه 

 شرکتفروش 

 تهیه گزارش توجیهی تاسیس شعبه شرق تهران

 تهیه گزارش تحلیل کسب و کار تاسیس شعبه کیش

 در حوزه مدیریت ریسک و داده کاوی 

مدیریت 

 ریسک

 ایهای بیمهتهیه کتابچه نرخ و شرایط فنی رشته

 ی، درمان گروهی، مسوولیت، باربریهای اتومبیل، آتش سوزنامهتهیه گزارشات تحلیلی در مورد ارزیابی نرخ فنی بیمه

 های اتومبیلتحلیل و ارزیابی ریسکهای حوزه مدیریت بیمه

 تحلیل و ارزیابی ریسکهای حوزه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

 تهیه استاندارد گروه بندی خودروهای سواری

 تحلیل و ارزیابی ریسکهای حوزه منابع انسانی

 

 

 

 

  افزارنرم توسعه در حوزه

توسعه نرم 

افزارهای 

 غیربیمه ای

سوزی، نامه مسافرتی، آتشصدور بیمه) توسعه و به روزرسانی اپلیکیشن همراه ما با افزودن قابلیتهای جدید

، استعالم خسارت  USSDامکان پرداخت اقساط آنالین عمر، امکان پرداخت اقساط عمر از طریق ، ایحوادث دفترچه

نامه، معرفی مراجع درمانی، شبکه فروش، استعالم جامع عمر، استعالم نرم بیمه نامه ثالث درمان،  استعالم وضعیت بیمه

 (و بدنه

ایجاد پنل های مورد نیاز بیمه ما، ثبت اطالعات ) راه اندازی اپلیکیشن ارزیابی و نظرسنجی هوشمند آلونی

گاه داده آلونی، تخصیص سواالت نظرسنجی به پرسنل، تست و راه اندازی نظرسنجی، ایجاد پرسنل ستاد و شعب در پای

 (بارکد نظرسنجی

استخراج و ) ( و دریافت نسخه جدیدBIطراحی دشبوردهای مدیریتی و ارتقای سیستم هوشمند کسب و کار )

کشور و شبکه فروش شرکت با محاسبه شاخصهای کلیدی عملکرد، توسعه دشبوردهای مبتنی بر نقشه جغرافیایی 

 (موضوعات کاربردی

 روزرسانی سامانه درخواست اعطای نمایندگی و درخواست همکاریتوسعه و به

ارائه سرویس های استعالم بیمه نامه ثالث و بدنه، زیان دیده، اطالعات بارنامه از بیمه ) توسعه سامانه جامع بیمه ما

 فناوری و اطالعاتمدیریت 
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 (امعمرکزی و ثبت سفارش کاال در سامانه ج 

توسعه نرم 

افزارهای 

 بیمه ای

شناسه حق بیمه و واریز متفرقه در سایت بیمه  webApiتوسعه ) های زندگیتوسعه و ارتقای سایت تخصصی بیمه

تولید شناسه حق بیمه طرح سپاس در سایت بیمه های زندگی، بروزرسانی استعالم طرح  webApiهای زندگی، توسعه 

ذاری براساس شرایط جدید، ایجاد بخش مدیریت مستندات عمر و سرمایه گذاری جامع و مشترک عمر و سرمایه گ

 های مورد نیاز بخش مستندات SPویرایش، حذف مستند، ایجاد جداول پایگاه داده و  شامل افزودن،جستجو،

، به دریافت اطالعات بیمه نامه های سایپا، ایجاد مپینگ خودرو و رنگ سایپا) طراحی و توسعه سامانه کاویس

های سامانه کاویس جهت امکان صدور بیمه نامه های سایپا، به روزرسانی  خروجی اکسل صدور بیمه نامه spروزرسانی 

 (از طریق کاویس، افزودن امکان انتخاب سازنده خودرو در سایت کاویس

 مستندسازی

 ر پایانه های مجازی بانکجهت ارائه به بانکداری شخصی درخصوص پیاده سازی خدمات بیمه ای در بست RFPتهیه 

 تهیه مستندات مربوط به انطباق کاربرد هوش تجاری با فناوری نوین

های همکاری و سلسله مراتبی مخصوص اپ همراه، سامانه صدور مسافرتی، استعالم درمان، سامانه طراحی دیاگرام

 جامع، باشگاه مشتریان،سایت بیمه های زندگی،سامانه ثبت پیشنهاد

 افزاری نرمپشتیبان

پشتیبانی 

نرم افزار 

 فناوران

 زیرنسخه 94نسخه جدید سیستم جامع فناوران و تست و رفع خطاها و باگها و  4دریافت

 سایپا( –راه اندازی صدور بیمه نامه ثالث از طریق کاویس )شرکتهای ایران خودرو 

 ته های آتش سوزی و باربری و مسئولیتایجاد گزارشات مورد نظر سازمان مبارزه با قاچاق کاال در خصوص رش

  74اندازی صدور بیمه نامه نمایندگان عمر بر اساس آئین نامه  راه

جامع  -مسافرین عازم به ایران، درمان خانواده، آتش سوزی طرح اصناف، اعتباری –راه اندازی رشته های جدید)مارم 

 و ...( اریواگذ امر مجریان و مسئوالن مدنی مسئولیت، ماشین آالت

 78راه اندازی صدور بیمه نامه ثالث بر اساس آئین نامه 

 در چاپ ثالث QRراه اندازی 

 در یک شعبه شناسه دار نمودن حساب واریز حق بیمه رشته های غیر عمر و پس اندازراه اندازی و  تست  

نامه های کر بانک رشته آتش سوزی و  امکان ثبت شهر در بیمه تغییر فایل مپینگ کر بانک جهت عملیات اتکائی و

 امکان تفکیک ریسک بر اساس شهر و استان

راه اندازی 

وب 

 سرویسها

 راه اندازی وب سرویس مشترکات سنهاب  در تمامی رشته ها و رفع مغایرت  اطالعات بیمه مرکزی و برنامه فناوران

 و برنامه فناورانراه اندازی وب سرویس ثالث و رفع مغایرت  اطالعات بیمه مرکزی 

 راه اندازی وب سرویس اتکائی در ثبت اتوماتیک اسناد

 ها بارنامه انتقال برای پرداز ایده سرویس وب از پیگیری استفاده

پشتیبان 

سایر 

 هاسیستم

 کدینگ حساب های مالی اصالح

 پشتیبانی سیستم نماد )نرم افزار مالی(

 پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری

 فصل رایانه و ...(-ره آورد-پشتیبانی سایر نرم افزارها)سام

 پشتیبانی وب سرویس بیمه اتکایی بیمه مرکزی در سیستم نماد ایران
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 توسعه سخت افزار و شبکهپشتیبانی و 

نگهداری و 

توسعه دیتا 

 سنتر

 (BCP) تداوم کسب و کار طرح ارائه طرح توجیهی راه اندازی مرکز داده پشتیبان به جهت افزایشتدوین و 

 برای تجهیزات ارتباطی و سرور Tire 3استاندارد سازی دیتا سنتر و پیاده سازی 

 های دوره ای دیتا سنترنگهداری و سرویس

 ( Patch Management) ها سامانهسرور ها و های مدیریت وصله

 HA,FT,DRSهای پیشرفته ستفاده از تکنولوژیبا ا VMwareهای مجازی سازی شامل زیرساخت کالستر اجرای پروژه

,Vmotion 

 امنیت شبکه

جمهوری اسالمی  رتبه بندی بیمه مرکزیآخرین امنیت اطالعات در  بین شرکتهای بیمه به لحاظ کسب رتبه برتر در

 ایران

 افزایش ضریب امنیت و پایداری سیستم ها

 و کنترلی افزاریهای نرمتوسعه و استقرار سیستم

طراحی ساختار و زیرساخت های مورد نیاز مرکز عملیات امنیت طراحی ابزارهای مورد نیاز و فرآیند های امنیتی در 

 خصوص مدیریت تهدیدات ، مدیریت آسیب پذیری ، مدیریت دسترسی و مدیریت رویدادهای امنیتی

 ای نظارتی و حفاظتیروزرسانی سامانه هه بو  توسعه و بهبود سامانه های سخت افزاری و نظارتی

 سرویس دهنده های و شبکه ها سایر با ارتباطی گذرگاه های تجهیزات مسیریاب ها، مرور روزانه  گزارشات فایروالها،

 تهاجم و خراب کارانه اقدامات تشخیص به منظور دستگاه، اینترنت و داخلی شبکه

و سخت افزار های دیتا سنتر و اتصاالت شبکه و ارتباطات اجرای برنامه بررسی و بازرسی دوره ای سامانه ها و تجهیزات 

 به جهت افزایش امنیت

 نگهداری و ارتقا سیستم های مدار بسته ستاد

 مدیریت ریسک های فناوری اطالعات پلنروز رسانی ه شناسایی و ب

 برای سامانه جامع بیمه ای  (SSL)پروتکل  الیه امن راه اندازی

 دیریت امنیت اطالعاتمستند سازی سیستم م

 بهره برداری از سامانه یکپارچه مدیریت تهدیدات

 (Ransom wareباج افزارها ) سیاست های امنیتی مقابله با اجراتهیه و 

توسعه 

 ارتباطات

 (Skype for Business) اندازی سامانه ویدیو کنفرانس سازمانیراه

 توسعه زیرساخت های شبکه و ارتباطات

 و ارتقای سیستم های مرکز تماس نگهداری

 راه اندازی و پیاده سازی پروتکل جدید ارتباطی میز های بیمه ای

 TD-LTEتجهیز و بروزرسانی لینک های ارتباطی پشتیبان شعب به فناوری 

 توسعه و بهبود و نگهداری مراکز تلفن ستاد و شعب و راه اندازی سیستم هدایت خودکار

 سیستم مدیریت تغییرات و سازی سند راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات شبکه پیادهنگهداری و 
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 (Passive غیرفعال ) و تجهیزات( Activeفعال ) نگهداری و پشتیبانی از شبکه بکهتوسعه ش 

Stress Test & Load Test سامانه های شرکت 

 توسعه و بهبود شبکه فروش استان ها

 و سخت افزار شعب جدید تجهیز و راه اندازی شبکه

 (Disaster Recovery بازیابی حادثه ) پیاده سازی  راهکار های

 افزایش ظرفیت ارتباطات اینترنتی  و دیتا

 ...( و غیاب و حضور مالی، هاییکپارچه سازی سامانه های اطالعاتی )سیستم

پشتیبانی 

 سخت افزار

 ستاد و شعب (PM)دوره ای  اجرای برنامه تعمیر و نگهداری

 بهبود و ارتقاء سخت افزار های ستاد و شعب جهت افزایش کارایی سیستم

 و ارتقای خدمات الکترونیک روزرسانی نسخه سامانه هاه ب

استاندارد 

 سازی

 جهت مدیریت بهینه فرآیند ها، نیروها و دارایی ها در حوزه پشتیبانی فنی و اخذ ITILاستفاده از فرآیندها و ابزارهای 

 های کیفیت ارائه پشتیبانی فنیگزارش

 

 

 

 

 

ترین اتاق فکر انسان افزار سازمان است که شامل توانایی حل مساله و سبک امروزه، سرمایه انسانی یکی از مهم

ها مزیت رقابتی خود را عالوه بر مسائل مالی و بازاریابی، براساس منابع انسانی شود. در این عصر، سازمانرهبری می

-ریزیهای اقتصادی قرار داده و در تمامی برنامهتفاده بهینه از این منبع راهبردی برای حداقل نمودن ریسکو اس

های دانند؛ بهمین دلیل مدیران استراتژیک و کارآفرین همواره به دنبال ایجاد نظامهای خود نقش آن را پررنگ می

 ای سازمان هستند. مدیریت منابع انسانی علمی، سیستمی و هماهنگ با سایر اجز

های خود، منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه را در ها و استراتژیبه دنبال سیاست "بیمه ما"در همین راستا شرکت 

های موجود و عوامل موثر بر مدیریت داند و با شناخت چالشافزایش اثربخشی و کارایی سازمان مهم و ضروری می

وری سالم آن یاری دهد. نقطه عطف این حرکت و تکامل پیشرفت و بهبود بهره تواند مدیران را درمنابع انسانی می

پروری در برنامه گزینی، جانشینتر و جدیدی چون شایستهرویکردهای کلی "بیمه ما"جایی است که در شرکت 

 گردد. های انسانی شرکت میشود که موجب تعالی عملکرد سرمایهمیان مدت و مدیریت دانش مطرح می

 حوزه سرمایه انسانی و پشتیبانی  
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مدیریت پشتیبانی "و  "مدیریت سرمایه انسانی"از دو بخش  "بیمه ما"اونت سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت مع 

 تشکیل شده که به قرار زیر است: "و ساختمان

 مدیریت سرمایه انسانیالف( 

شد که اهم می با امورکارکنان و رفاه؛ برنامه ریزی، توسعه و ارزشیابی کارکنان؛ آموزش و توسعهشامل سه اداره 

 به تفکیک به شرح زیر است: 36ها و اقدامات صورت گرفته در سال فعالیت

 

 اداره آموزش و توسعه

  79 و مقایسه آن با سال 26و  25های های آموزشی در سالدورهآمار مقایسه ای برگزاری 

 

 

  31سال  در:  تعداد افراد آموزش داده شده 7نمودار شماره 

 

 

 

 

 



 
 

51 

 

 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 

 

 31سال  در: نفر ساعت آموزش برگزار شده 2 نمودار شماره

 

 

 

 نفر سـاعت آمـوزش و دوره هـای     74983ای به میزان تخصصی و بیمه -های آموزشی فنیبرگزاری دوره

 نفر ساعت آموزش7882عمومی  و مدیریتی به میزان 
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  ر نفر  )برای ساعت برای ه 44نفر بمدت میانگین   7817( برای 74) 36برگزاری دوره آموزش نمایندگان

 نفر ساعت آموزش 48664شعب توسط کارشناسان شعب( جمعا 

 و نمایندگان شعب برای "بیمه های عمر و سرمایه گذاری فروش و بازاریابی" آموزشی های دوره برگزاری 

 نفر ساعت آموزش 77877( به میزان 74) 36 و (17جنرال)

 ی بیمه ای و دفاتر پیشخوان جمعا بـه میـزان   برگزاری دوره آموزش مباحث بیمه ای برای کارکنان میزها

 نفر ساعت آموزش 74722

  31انجام دو مرحله نیازسنجی آموزشی در سامانه جامع منابع انسانی جهت تهیه تقویم آموزشی سال  

 نفر 444برای بالغ بر 

 روزرسانی گواهینامه های آموزشی پرسنلبه 

 زوات و فیلم های آموزشی و خرید کتب آموزشیبرنامه ریزی و نظارت بر تهیه، تدوین و بازنگری ج 

  تهیه سند آموزشی 

 برنامه ریزی و هماهنگی جهت استفاده از سیستم آموزش مجازی در سیستم جامع منابع انسانی 

 برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های بلند مدت نفت ، گاز و انرژی در ستاد شرکت 

 موزشی برای راهبران فروش بیمه های عمر در ستادهماهنگی و برنامه ریزی جهت استفاده از فضای آ 

 اداره توسعه، برنامه ریزی و ارزشیابی کارکنان

 

 ریزی توسعه و ارزشیابی کارکنانالف( اداره برنامه       

 

  بندی آنهاو جمع 7931، دوره اول و دوم و سوم 7936اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد دوره چهارم 

 حدهای ستادی از شعب و شعب از واحدهای فنی و غیرفنی اجرای فرآیند ارزیابی وا 
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 انجام مراحل دانش بنیان شدن شرکت و پیگیری اقدامات الزم 

  31تهیه گزارش کامل نظام پیشنهادها در سال 

  ارائه مقاالت و تکمیل پروژه 

  ترجمه و اجرای استانداردهایAPQC برای اصالح چارت و بازبینی فرآیندهای سازمانی 

 هاهای پرداخت عملکردی ارزیابیی شاخصبازنگر 

 تشکیل تیم منابع انسانی جهت ارتباط با نیازهای شعب 

 ای پیشنهاد محصوالت جدید بیمه 

  (7444تهیه برنامه جامع منابع انسانی)بیمه در افق 

 به روز رسانی فرآیندهای منابع انسانی و ساختار سازمانی 

  ابی واحدهای فنی از سوی شعبدالیل پایین بودن نمرات ارزی"تهیه گزارش" 

 های مدیریتیتکمیل و ارائه گزارش 

  های پرسنل شرکت و تحلیل درجه و میزان اثربخشی آن در بهبود فعالیت 964تهیه گزارش تاثیر ارزیابی

 نوسانات

  منابع انسانی  94444اجرای سنجش رضایت شغلی و استقرار استاندارد 

  38تهیه بودجه معاونت برای سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 

 

 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
  

 31های صورت گرفته در سال : وضعیت فعالیت9نمودار شماره 
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 اداره امور کارکنان و رفاه

 آیین  تاییدیه روزرسانی پرسنل، سیستم نماد، سیستم سنهاب و به هایپرونده به روزرسانی

 ج.ا.ا، ارتقاء و سنوات پرسنل مرکزی بیمه 34نامه 

  انعقاد تفاهم نامه رفاهی کارکنان 

 

 21در سال  تعداد پرسنل )تحصیالت(           

 

 

 

 
 

 21: نسبت تحصیالت در سال 4نمودار شماره 

 
 
 

 
 

 

 

 تعداد )نفر( تحصیالت

 73 دیپلم 

 24 کاردانی

 247 کارشناسی

ارشد و کارشناسی

 باالتر

798 

 426 جمع کل
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  مدیریت پشتیبانی و ساختمان:( ب

  هانامهانجام کلیه اقالم چاپی بیمه 

 در ایاب و ذهاب ماموریت های شهری و بین شهری مدیریت و کاهش هزینه 

 (94انجام امور مربوط به کمیسیون معامالت)جلسه 

 ها و شعب ها، تابلوها و تاسیسات و فضاسازی مناسب نور با محیط در مدیریتتعمیر و بازسازی ساختمان 

  ،های سنندج، بجنورد، یاسوج، افتتاح ارتقاء محل شعبهخرید و بازسازی شعبه اصفهان، بازسازی شعبه یزد

 شعبه کیش، سند ملکی شعبه تبریز و کاربری شعبه اهواز
 

     

 

 

 متوالی سال سومین کسب عنوان برترین روابط عمومی صنعت بیمه کشور برای  

  ات رادیویی( از اداره کل ثانیه تبلیغ 7444ثانیه تیزر تلویزیونی/  7444ثانیه باکس تبلیغاتی رایگان )  2444اخذ

بازرگانی صدا و سیما در راستای طرح تشویقی حمایت از کاالی ایرانی و همچنین زمانبندی ثانیه های مذکور بر 

  اساس جداول محاسباتی و تنظیم کنداکتور جدول پخش.

 ی ) تلویزیون تبلیغات محیطی در کمربندهای مواصالتی شهرها)بیلبورد ، استرابورد(تبلیغات محیطی درون شهر

 ، کش لس بانک ملت( atmشهری، 

 4و  ماهنامه الکترونیکیبه صورت  "ما"نشریه داخلی بیمه  3ویراستاری و انتشار  صفحه بندی،دوین محتوا ،ت 

 ویژه نامه

 مکتوب های رسانه دربازنشر  بار 9744 از بیش و «ما» بیمه شرکت مهم وقایع از خبر 244 از بیش تولید ،  

  ها سایت وب و ها خبرگزاری

 افزار نرم شبکه های اجتماعی شرکت ، ، رسمی پورتال از اعم مجازی فضای در شده تنظیم خبرهای انعکاس 

 خبری های سایت و ملت رسان پیام

 تخصصی و عمومی های رسانه در آنها انتشار و شرکت مدیران با رسانه اصحاب مصاحبه جهت هماهنگی  

 مدیریت روابط عمومی  
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  نهبا اصحاب رسا خبری نشست برگزاری 

 آنها محتوایی تحلیل و بررسی و بیمه صنعت جراید بریده اخبار رصد   

  در رسانه های مکتوب و دیجیتال به  "ما"طراحی و انتشار آگهی های موضوعی و تبلیغاتی شرکت بیمه  

 مناسبت های مختلف      

 غاتیتبلی مختلف های حوزه در اجرا منظور به برندینگ رویکرد با تبلیغاتی های طرح تهیه 

 ویرایش و بروزرسانی دوره ای برو شور و استندهای تبلیغاتی شرکت در رشته های مختلف 

 آموزشی تقویم انتشار و طراحی 

  طراحی تابلو های سردرشعب شرکت 

  طراحی و تهیه کلیه اوراق اداری شرکت 

  نوع فرم پیشنهاد بیمه در رشته های مختلف  744ویرایش طراحی و چاپ  بیش از 

 سامانه وشبکه های اجتماعی شرکت  زندگی، های بیمه جامع سایت شرکت، رسمی سایت بو مدیریت 

 24448634 پیامکی

 مربوطه های زمینه تمامی در شرکت سایت وب مناسبتی و موضوعی ، محتوایی رسانی بروز  

 شرکت انگلیسی سایت داخلی صفحات تکمیل و بروزسانی 

 ی شرکت برگزاری تمامی برنامه های موضوعی و مناسبت 

  شرکت در نمایشگاه و همایش های عمومی و تخصصی در سراسر کشور 

  شرکت در همایش های ملی و اخذ جوایز و گواهینامه های معتبر بین المللی از موسسات معتبر داخلی و

 خارجی 

  جهت بهره برداری ثمر بخش در همایش ها و نمایشگاه های  38هدف گذاری حضور در همایش های سال

    و خارجی مختلف داخلی 

 ساخت کلیپ معرفی فعالیت های شرکت جهت پخش در همایش ها 

  فیلمبرداری درحوزهساعت  944  از بیش و عکاسی حوزه در فایل  4444مستندسازی بیش از  

  شرکت نمایندگان و شعب مهرهای تهیه و توزیع کلیه 

  و شبکه فروش و کارشناسان بروز رسانی اطالعات داخلی شرکت در راستای تسهیل دسترسی پرسنلcrm 

 آماده سازی فضای شرکت جهت مناسبات ملی، مذهبی 
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  خاور میانه و شمال آفریقا ( کسب رتبه نخست در منطقه منا– MENA  در خصوص حمایت شرکت )

بیمه ما از کلیه کارکنان و ذینفعان شرکت به عنوان اولین شرکت بیمه گر ایرانی در تاریخ صنعت بیمه 

  کشور

  ) مدیریت ریسک اتکائی ناوگان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ) هما 

  اخذ پوشش اتکائی قراردادهای رشته مسئولیت شرکت های حمل و نقل بین المللی فورواردرها با شرایط

 فیاتنا از بازار اتکائی داخل کشور 

 وزی ، مهندسی و پول در انعقاد قرارداد مازاد خسارات فاجعه آمیز شرکت بر روی رشته های آتش س

به راهبری بیمه مرکزی ایران و مشارکت شرکت های بیمه گر و اتکائی دارای  7931-38صندوق در سال 

اخذ مجوز قبولی در کشور. شایان ذکر است نظر به بررسی های فنی صورت پذیرفته و مذاکرات متعدد با 

 374میلیارد به  74میلیارد مازاد بر  174ان بیمه مرکزی ایران حد تعهد این قرارداد از سال قبل به میز

 میلیارد ریال افزایش یافته است. 74میلیارد ریال مازاد بر 

  شرکت به راهبری بیمه مرکزی ایران  7931-38انعقاد قرارداد اتکائی نسبی مشارکت و مازاد سرمایه سال

میلیارد  144از میزان  بر روی رشته های آتش سوزی ، مهندسی و پول در صندوق و افزایش حد تعهد

 %99,7میلیارد ریال در سال قراردادی جاری ، همچنین افزایش کارمزد اتکائی از  7444ریال سال قبل به 

 در سال قراردادی جاری و افزایش سهم نگهداری شرکت  %97در سال قبل به 

  ران بر روی رشته شرکت به راهبری بیمه مرکزی ای 7931-38انعقاد قرارداد اتکائی نسبی مشارکت سال

میلیارد  444میلیارد ریال سال قبل به  944های باربری و پول در گردش و افزایش حد تعهد از میزان 

 ریال در سال قراردادی جاری. 

  انعقاد قرارداد اتکائی نسبی رشته بدنه اتومبیل با بیمه مرکزی ایران و شرکت بیمه ملت. انعقاد این قرارداد

مدیریت و مدیریت بیمه های اتومبیل شرکت صرفه جویی نموده و باعث ایجاد در هزینه و زمان این 

 ظرفیت حضور پر رنگ تر شرکت بیمه ما در این رشته در صنعت کشور گردیده است.

 مدیریت اتکایی و امور بین الملل  
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   به  7931-38انعقاد قرارداد رشته بدنه و ماشین آالت به همراه پوشش مسئولیت رشته شناور در سال

رکت شرکت های بیمه گر و اتکائی دارای مجوز اخذ قبولی از بازار داخل راهبری بیمه مرکزی ایران و مشا

. انعقاد این قرارداد در هزینه و %27و کارمزد مشارکت درمنافع  %71کشور و اخذ کارمزد بسیار مناسب 

زمان این مدیریت و مدیریت بیمه های باربری ، شناور و هواپیمای شرکت صرفه جویی نموده و باعث 

 ت حضور پر رنگ تر شرکت بیمه ما در این رشته در صنعت کشور گردیده است.ایجاد ظرفی

   حضور در پانزدهمین کنفرانس بین المللی اتکائی سنگاپور ، نظر به مصوبه هیئت مدیره محترم و به

 منظور بررسی و امکان سنجی اخذ پوشش اتکائی و توسعه روابط با بیمه گران شرق آسیا.

 امه آموزشی بسیار مهم شرکت در رشته انرژی ، ساحلی و فراساحلی و امکان کمک به انعقاد تفاهم ن

 7933برنامه ریزی در این خصوص تا سال 

  بازاریابی اولیه و انجام مذاکرات مکرر و متعدد با بیمه مرکزی ایران و سایر شرکت های بیمه گر داخل

 تکائی کشور.بازار به منظور آماده سازی حضور شرکت بیمه ما در حوزه قبولی ا

  میلیارد  2744میلیارد ریال به  7744آماده سازی گزارش توجیهی اولیه افزایش سرمایه شرکت از میزان

 ریال و در راستای اخذ قبولی اتکائی شرکت و افزایش سهم نگهداری به ازای هر ریسک شرکت 

 اری سهام شرکت بررسی های اولیه در خصوص اخذ پوشش اتکائی ریسک مسئوالن و مجریان امر واگذ

 های بزرگ کشور در بورس و فرابورس با هماهنگی معاونت اتکائی بیمه مرکزی ایران 

  تعامل با مدیریت ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی ایران به منظور بازدیدهای اولیه کارشناسی

تیاری و در واگذاری های اتکائی اخ  EMLو   PMLاز پروژهای بزرگ و استفاده از تکنیک های 

 قرارداری این مدیریت 

  انجام واگذاری های اختیاری کلیه ریسکهای شرکت که مازاد بر حد نگهداری شرکت می باشد ،  بر اساس

 و جلوگیری از خروج حق بیمه غیر ضروری از شرکت  EMLو  PMLمدل های استخراجی 

 ری و ارسال ایشان به مدیریت دریافت صورتحسابهای اتکایی اجباری از بیمه مرکزی ایران ، مغایرت گی

 محترم امور مالی شرکت

  تهیه صورتحسابهای اتکایی قراردادی فصلی تا یک ماه پس از اتمام هر فصل و اخذ صورت حسابهای

 تائیدیه بیمه گر راهبر اتکائی
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 کرمـان،  شـیراز،  مشهد، کرج، ساری، بابل، بندرعباس،قشم ، ) شعبه شامل 29بازدید تیم حسابرسی از 

اردبیل، ساوه ، شهرکرد،  اراک، گرگان،کرمانشـاه، اهـواز،قزوین، همـدان،     تبریز، رفسنجان، سیرجان،

 عملیـات صدور و خسـارت مربـوط بـه     هایدر طی سال جاری و بررسی پرونده( تنکابن،بوشهر، سمنان 

عملیات  ارائه گزارش جامع و مصور از نقاط ضعف و قوتو  31 سال در رسیدگی زمان تا 7936 یکساله

هـا و فرآینـدهای اجرایـی و    هـا و پیشـنهادات کلـی در جهـت بهبـود روش     اجرایی شعب به همراه توصیه

 های داخلی و ارائه خدمات شایسته به بیمه گذارانعملیاتی شرکت با هدف تقویت سیستم کنترل

 ی.مدیریت های ستاد ادارات روسای برای داخلی کنترلهای و حسابرسی آموزشی دوره برگزاری 

 منشور کمیته حسابرسی داخلی، منشور مدیریت حسابرسی داخلی و آئین نامه داخلی کمیته  تهیه

 حسابرسی جهت تصویب در کمیته حسابرسی.

 2477-3447و مشارکت در انجام ممیزی داخلی در چارچوب ایزو  یهمکار 

 زمان در آن اجرای و ام بیمه شرکت در بار اولین برای شعب تحول و تغییر به مربوط فرم طراحی و تهیه 

 در راستای شفاف سازی عملکرد شعب.  مدیریتی تغییرات

 نقشه تعیین و کمیته محترم اعضای نظر با 7938برای سال  شرکت کلی حسابرسی برنامه تهیه و تدوین 

 .اولویتها و راه

 هایمدیریت از ارسالی مکتوب نظرات  آخرین اساس بر حسابرسی لیستهای چک رسانی بروز و تدوین 

 تائید به که  خسارت و صدور  رشته، تفکیک به اجرایی های بخشنامه و دستورالعملها مطابق و فنی

 .است رسیده نیز حسابرسی کمیته محترم اعضای

 بررسی جمله از کمیته به شده ارجاع مختلف موضوعات بررسی و حسابرسی کمیته جلسات برگزاری 

 و .... مالی هایصورت

 ه وصول مطالبات .برگزاری جلسات کمیت 

 و    ملت مالی گروه حسابرسان ملت، بانک حسابرسان مستقل، حسابرسان با جلسه برگزاری و همکاری

 ارائه گزارشات درخواستی.

 طریق از گذاری سرمایه و عمر رشته در فروش پیشرفت موانع بررسی و شناسی آسیب  

 مدیریت حسابرسی داخلی و رسیدگی به شکایات  
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مد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع مسئولیت اصلی هیات مدیره0 ایجاد حاکمیت و راهبری کارآ

 است. 0نمایندای که در آن فعالیت میگذاران0 ناظران و جامعهگذاران0 کارکنان0 سرمایهعان مختلف آن از جمله بیمهفذین

 

 

 

سوابق کاری تحصیالت تاریخ عضویت سمت نمایندهمیزان مالکیت در سهام شخصیت حقوقی هیات مدیره ردیف 

%74.46شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت 7
        حمید تاجیک     

  ) غیر موظف (
دکتری7926/02/79رئیس هیات مدیره

معاون مالی و اداری بیمه ایران

عضو هیات مدیره بیمه ایران

عضو هیات مدیره گروه مالی ملت

نایب رئیس شرکت بیمه امید مناطق آزاد

معاون فنی بیمه های اموال شرکت بیمه آسیا

عضو هیات مدیره بیمه آسیا

عضو هیات مدیره بانک ملت

عضو هیات مدیره بیمه ما

%4.58شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان9
     حجت بهاری فر  ) 

موظف (
فوق لیسانس7924/09/72مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 

رئیس اداره اشخاص بیمه ایران

معاون مالی و اداری شعبه تبریز

رئیس اداره کل فنی مجتمع خدمات بیمه ای بیمه ایران

رئیس شعبه پاسداران بیمه ایران

مدیراموراداری بیمه ایران

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما

%0.0007شرکت اقتصاد گستر قهرمان 9
    منوچهر کبیری     

) غیر موظف (
فوق لیسانس7929/79/07نایب رئیس هیات مدیره

رئیس گروه برنامه ریزی دفتر آزمایش سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون دفتر امور بازرگانی سازمان برنامه و  بودجه کشور

مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان برنامه و بودجه کشور

عضو موظف هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما

------------------------------%79.60تعاونی خردمندان صابر عصر4

------------------------------%0.49شرکت تدبیرگران بهساز ملت 5

------------------------علی البدل%0.96تعاونی معین آتیه خواهان 6

------------------------علی البدل%74.26تعاونی اعتبار کارکنان بان ملت 1

تعداد جلسات برگزار شده در سال 7931 : 28 جلسه با حضور کلیه اعضاء 

مشخصات هیات مدیره شرکت در تاریخ 7921/79/92

 نظام راهبری شركت



 
 

60 

 

 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
 

 

سمت نام 

رئیس  منوچهر کبیری 

عضو  داوود رزاقی 

عضو علیرضا فخر شفاهی 

دبیرسعید کلوانی 

سمت نام

رئیس حمید تاجیک 

عضومحمد جعفریان 

عضومجید حسینی 

عضوامیر حسین قربانی 

عضووحید مرادی 

عضوفرامرز فتح نژاد

عضوهادی صنعتی 

عضومهدی نوبخت 

دبیربهروز سلیمیان 

سمت نام

رئیس توحید اسدی 

عضو میر سیاوش اسبقی 

عضو صالح شیری 

تعداد جلسات برگزار شده در سال 31 : 7 جلسه 

کمیته های تخصصی شرکت در تاریخ 

7921/79/92

اعضای کمیته حسابرسی 

اعضای کمیته ریسک و تطبیق مقررات 

اعضای کمیته جبران خدمات

تعداد جلسات برگزار شده در سال 31 : 77جلسه 

تعداد جلسات برگزار شده در سال 31 : 3 جلسه 
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دستورالعمل راهبری شرکتی برای  "ما  "گذاران و کلیه ذینفعان شرکت بیمه در راستای حمایت از حقوق سهامداران0 بیمه

هدایت و اداره امور شرکت توسط هیات مدیره0 مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت تصویب شد که اهم اهداف آن به شرح 

 ذیل است:

 رعایت حقوق كلیه سهامداران و برخورد منصفانه با آنها 

 اگان و برخورد منصفانه با آنهرعایت حقوق بیمه گذاران و زیان دیده 

  افشا و شفافیت 

 پاسخگویی 

 پذیریمسئولیت 

 مدیریت ریسک 

هایی را برای نظارت به منظور اجرای موثر و مناسب اصول راهبری شرکتی و پیگیری اهداف اشاره شده 0 هیات مدیره کمیته

افرادی که که اعضای آن از بین هیات مدیره0 مدیران اجرایی0 مشاوران و سایر  ایجاد کردهبر حسن اجرای این اهداف 

 می باشد.ها ایفا نمایند0 های کمیتهد نقش موثری در اجرای مسئولیتنتوانمی

 شرح عملیات 

 منافع در تعادل و سهامداران منافع راستای در شرکت امور بر کارآمد و راهبری  تیحاکم جادیا ره0یمد اتیه یاصل تیمسئول  

جامعه ای که در  و 0 ناظران )بیمه مرکزی و سازمان بورس(گذارانهیاسرم کارکنان0 0گذارانبیمه جمله از آن مختلف نفعانیذ

 خود تجاری ماتیتصم رودیم انتظار رانیمد از آورد0یم عمل به رهیمد اتیه که یاقدامات هیکل در. نمایند0 استآن فعالیت می

 به توانندیم رانیمد تعهد0 نیا فاییا در. است آن در شرکت منافعیشترین ب معتقدند منطقاً که کنند اتخاذ ایگونه به را

  .کنند هیتك مستقلداخلی و  حسابرسان و مشاوران و ییاجرا ارشد عوامل درستكاری و صداقت

 ریز یهاتهیکم به اریاخت ضیتفو. است شرکت عملكرد مسئول است0 یشرکت راهبری ستمیس یکانون نقطه که رهیمد ئتیه

. ستین رهیمد ئتیه یهاتیمسئول ای و فیوظا کاهش یمعن به وجه چیه بهاجرائی  تیریمدمدیر عامل و  ای رهیمد ئتیه نظر

 شده ابالغ یهااستیس با 0درآمده اجرا به های تعیین شده  استیس0 که شود مطمئن دیبا رهیمد ئتیه راستا نیا در اما



 
 

63 

 

 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 7921اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

 

 

 
 ساختار به مربوط مقررات با مطابق دیبا مدیره ئتیه یهاتیمسئول. باشندیم مقررات و نیقوان با مطابق  رند ودا مطابقت 

 . باشد شرکت تیفعال مورد حوزه در یقانون

 

 كمیته حسابرسی 

این کمیته مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل0 پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیات مدیره و سهامداران 

های حوزه حسابرسی و دفعات ل0 بازنگری و تایید برنامهالزحمه و عزل حسابرسان مستقبه منظور انتصاب0 پیشنهاد تعیین حق

حسابرسی مستقل و داخلی0 دریافت و بررسی گزارش حسابرسی و گزارشات مدیریتی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات 

ات و ها0 قوانین و مقررها0 عدم تطابق با سیاستها و کاستیاصالحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف

 سایر مشكالت شناسایی شده از سوی حسابرسان است.

 كمیته ریسک 

اند0 با عنایت به اهمیت مدیریت ریسک و فعالیت ذاتی شرکتهای بیمه که بر اساس انتقال ریسک و مدیریت آن بنا نهاده شده

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

گری0 بازار0 نقدینگی0 عملیاتی0 اعتباری و سایر ریسكهای شرکت است که در اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بیمه

 دار مسئولیت بایست همواره مورد پایش قرار گیرند. کمیته ریسک عهدهگردند و میهنگام اعمال کنترلهای داخلی مشخص می

 

 

های ت ریسک بر اساس اصول راهبری شرکتی است که با ارائه نظرات مشورتی به هیات مدیره بر اساس نظارتمهم مدیری

نماید. انجام شده بر کلیه عملیات شرکت0 هیات مدیره را در اتخاذ تصمیمات راهبردی با در نظر داشتن ریسک آنها کمک می

های عملیاتی شرکت بر اساس اصول داف هماهنگ با برنامههدف کمیته کمک همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اه

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
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  كمیته جبران خدمات 

مل اجرایی صورت خواهد گرفت و به منظور حفظ و برای استقرار مناسب راهبری شرکتی که اجرای آن در شرکت توسط عوا

تا ضمن اجرای سیاستهای کالن  گردیدهجبران منصفانه خدمات ایشان0 کمیته جبران خدمات تحت نظر هیات مدیره تشكیل 

وری و دانش منابع انسانی شرکت و تقویت وفاداری ایشان راهبردی هیات مدیره برای جبران خدمات بر حفظ و ارتقا بهره

 ارت نماید.نظ

  كمیته راهبردی و استراتژی 

ریزی و تصمیم سازی کمیته مذکور با حضور اعضا هیات مدیره0 مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت و در به منظور برنامه

های عملیاتی شرکت با دصورت نیاز مشاوران خبره در حوزه تدوین برنامه و استراتژی برای تعیین و تبادل نظر در مورد راهبر

 گردید:ح وظایف زیر تشكیل شر

 هایی که قرار است شرکت در مسیر حرکت به سمت اهداف از آنها تبعیت نماید.تصمیم سازی در مورد برنامه 

 های استراتژیک شرکت.های تهیه شده و اصالح و ارائه راهنمایی الزم به منظور تدوین برنامهبررسی برنامه 

 كار به واحدهای اجرایی و طرح و برنامه به منظور توسعه بازار شرکت و راههای بازار از طریق ارائه بررسی پتانسیل

 خلق محصوالت جدید و ترویج روحیه نوآوری در شرکت.

 های عملیاتی و ارائه گزارشات تطبیقی با عملیات جاری شرکت در مقاطع سه0 شش و نه ماهه و پایش مداوم برنامه

رنامه و عملیات به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در جهت ساالنه به هیات مدیره و ارائه طرح اصالح ب

 حداکثر سازی منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع.
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 توسعه شبكه نمایندگان در سطح کشور و تكمیل ظرفیت پذیرش نمایندگان شرکت

 توسعه همكاری های سازنده با بانک ملت 

 اشتن سبد مناسب محصوالت بیمه ای توسعه فعالیتهای شرکت با در نظر د

 حفظ سطح توانگری شرکت 

 افزایش فروش بیمه های خرد

 و مشتریان بانک ملت  استفاده از پتانسیل بیمه ای کلیه سهامداران

 یكپارچه پیاده سازی مدیریت ریسک

 توسعه کمی و کیفی سرمایه گذاری ها

 ز قبولی و ......افزایش سرمایه جهت ارتقاء ساختار سرمایه و دریافت مجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه های آتی شركت
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  .تخصیص سود انباشته پایان سال موکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال 7921

میلیون ریال

67,316

67,316

418,718حداکثر سود قابل تقسیم

418,718

پیشنهاد هیات مدیره

982,862

982,862

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره به میزان %84

تکالیف قانونی

تقسیم حداقل 74 درصد سود خالص سال 7931 طبق ماده 34 اصالحیه قانون تجارت

حداکثر سود قابل تقسیم

 ی تقسیم سودپیشنهاد هیأت مدیره برا
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های در پایان این گزارش0 هیأت مدیره فرصت را مغتنم شمرده و مراتب تشكر خود را به اشخاص و گروه

 زیر تقدیم می دارد :

 عموم سهامداران محترم 

 گذاران ارجمندعموم بیمه 

 ج.ا.ایران مسئوالن محترم بیمه مرکزی 

 ارمسئوالن محترم سازمان بورس و اورق بهاد 

 بازرس قانونی محترم و همكاران ارجمندشان 

  های اجراییهای شغلی و مسئولیتدر تمام رده "ما"ارزشمند بیمه  همكارانعموم 

                                                     

 با تقدیم احترام        

 "ما"ه شرکت بیمهمدیر هیأت                                                       

 

 تقدیر و تشکر
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