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 "ما  "شرکت بیمه 

 

 فعالیت هیات مدیرهگزارش 

 1398اسفند ماه   29سال مالی منتهی به 
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 

 

 سهامداران گرامی

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

 ،1398در سال  "ما"شرکت بیمه  برای سهامداران محترم بازگو نماید. 1398عملکرد و دستاوردهای خود را در سال 

های ریزیانجام برنامهاتخاذ تدابیر هوشمندانه و با درک صحیح از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و صنعت بیمه و 

استراتژی های مناسب برای کسب بخش سودآور و کم ریسک بازار بیمه توانست همانند گذشته عالوه بر دقیق و

و  باجه شعبه و 46با  "ما"بیمهشرکت گام بردارد. نیز در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات خود پرتفوی ، رشد 

با تکیه بر دانش فنی و خالقیت  ، فعالیت سال  نه در طیکارگزار  684تعدادو (  54و  75 ) آئین نامه نماینده 2.452

  .دست یافته استدر صنعت بیمه  چشمگیریهای موفقیتبه کارکنان و نمایندگان خود 

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  . د هر چه بهتر امور یاری نمایندو کارکنان شرکت را در پیشبر ، مدیرانمدیرههیأت خود ، اعضا 

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

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

 رقم زده شود. "ما"برای بیمه 

              

 مدیره هیأت                              

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

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

های ای به منظور انجام کلیه فعالیتبه عنوان بیست و سومین شرکت بیمه 1389اسفند  8 در تاریخ "ما"شرکت بیمه

است. این شرکت به صورت سهامی  کردهخود را از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ موافقت اصولی ای، بیمه

شرکت در تاریخ  است.درصد سهام از طریق پذیره نویسی در بانک و فرابورس عرضه گردیده  40عام تاسیس و 

و در  نمود فعالیت خود را آغاز ،به صورت رسمی 1390سال تیرماه  22 تاریخدر و  گردید تاسیس 13/04/1390

به عنوان چهارصد و نود و یکمین شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران  22/04/1394تاریخ

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

 

خواهیم برسیم نماید. این موضوع که به کجا میآتی سازمان را مشخص میانداز جایگاه و موقعیت بیانیه چشم

 یبرا تیریمد یکند. در واقع چشم انداز، آرزوهاانداز سازمان پاسخ آن را بیان میپرسشی است که بیانیه چشم

رضایت  می نماید. در تدوین چشم انداز میرسسازمان را ت ندهیاز مقصد آ یریکرده و تصو فیکسب و کار را توص

 .شرکت در نظر گرفته شده است نفعانیکلیه ذ

 

و اصول  یمال تیسالمت، شفاف تیکارکنان و شبکه فروش با رعا گذاران،مهیانتخاب از نظر سهامداران، ب نیبرتر” ”

 “یگرمهیب یاحرفه

 

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

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 

 

 موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

 موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی عملیات بیمهانجام  -1-2

 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 -2-2

 ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران

فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی های ذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوختهگسرمایه -3-2

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

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

ایران تعیین و ابالغ می مرکزی ج.ا.ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه نگهداری و  میزان پذیرش تبصره:

    نماید.

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

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 م 

 

 

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :      

 قانون بیمه -

 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری -

 قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی -

 آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه -

 قانون تجارت -

 قانون کار و تامین اجتماعی -

 قوانین مالیاتی -

 قوانین مبارزه با پولشویی -

 قوانین و مقررات و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار -

 مصوبات هیئت دولت -

 اساسنامه شرکت -

 مصوبات هیآت مدیره و آیین نامه ها و دستوالعمل های داخلی -

 

 

 

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

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 مدیره : هیأتساختار سازمانی شرکت مصوب 

 

 

 

 

 

 

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

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 

ریالی تماما پرداخت شده در تاریخ   1،000میلیون سهم با نام  400متشکل از   هیسرما شرکت با

 20/08/1392به ثبــت رسیده  است . طبق مصوبه مجمع مورخ  407563طی شمــاره ثبت  13/04/1390

صوبه م ستنادبه ا نی. همچن افتی شیافزا الیر اردیلیم 1،000به  الیر اردیلیم 400شرکت از مبلغ  هیسرما

 1000از مبلغ  یشرکت از محل مطالبات و آورده نقد هیسرما 24/07/1396فوق العاده مورخ  یمجمع عموم

در مرجع ثبت شرکتها به  17/04/1397 خیو در تار افتهی شیافزا الیر اردیلیم 1500به مبلغ  الیر اردیلیم

 است . دهیثبت رس

 29/12/98وضعیت سهامداران شرکت در تاریخ 

       

 

  

 

 

 سرمايه و تركيب سهامداران
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 
     

 

 
درج و سهام آن اولین بار در تاریخ  "وما "در بازار پایه فرابورس با نماد  06/09/1390شرکت در تاریخ 

نماد شرکت به عنوان چهارصد و نود  24/12/1393مورد معامله قرار گرفته است. همچنین درتاریخ  19/09/1390

برای اولین بار سهام  22/04/1394شرکت در بازار دوم بورس اوراق بهادارتهران  درج گردید و در تاریخ  یکمین و 

 در این بازار عرضه و معامله گردید "ما  "شرکت با نماد 

 وضعیت سهام شرکت به شرح ذیل بوده است:

 
 

 

تاريخ
تعداد سهام 

معامله شده

       ارزش سهام           

معامله شده )ريال(

تعداد روزهاي 

معامله نماد

ارزش 

بازار)ميليون ريال(

قيمت 

سهم)ريال(

  سرمايه     

)ميليون ريال(

1396/12/29103,247,912   110,500,614,186        210           1,153,000       1,153         1,000,000    

1397/12/29448,112,719   799,346,951,844        231           2,863,500       1,909         1,500,000    

1398/12/291,059,755,8394,160,305,799,026      230           9,537,000       6,358         1,500,000    
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 .با

 با توجه به تداوم رونق چشمگیر بازار سهام اخذ تصمیمات به موقع در خصوص افزایش سقف افزایش سرمایه گذاری در 

 سهام و بهینه سازی پرتفوی سهام ، توانسته است بازده خوبی را برای شرکت به همراه داشته باشد . افزایش پنج برابری 

ی سبد در سهام بنیادی باعث رشد بازدهی سبد شده است .سقف پرتفوی ، پاالیش پرتفوی و تمرکز دارایی ها  

 

 

 

 

 

 

 مدیریت بهینه وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت 

 گذاری شرکتهای سرمایهگیریهای مالی و اقتصادی جهت تصمیمبهبود تحلیل 

 عمدهگذاری و بازارگردانی سهامداران توسعه همکاری در زمینه سرمایه 

 گذاریهای سرمایهتوسعه عمودی و افقی برنامه 

 توسعه پرتفوی سرمایه گذاری در بخش سهام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

     29/12/98سرمایه گذاری های بلند مدت در تاریخ                                  

 
 

               

 29/12/98سرمایه گذاری های کوتاه مدت در تاریخ                                                                         

 

بهای تمام شده درصد مالکیتتعداد سهامتاریخ تملکنام شرکت سرمایه پذیر

      13935000000.01500,000,000شرکت ارزش آفرین اطلس

             1391228228,000شرکت بهین تدبیر

بهای تمام شدهدرصد مالکیت تعداد سهامنام شرکت سرمایه پذیر
میلیون ریال

117,500,0000.116523,005ملی صنایع مس ایران

76,000,0000.152425,069بانک ملت

22,100,0000.115288,356ارتباطات سیار

29,000,0000.152285,378فوالد خوزستان

70,000,0000.033200,368فوالد مبارکه اصفهان

3,270,0000.055178,986پتروشیمی پارس

70,500,0000.14156,239بانک پاسارگاد

21,000,0000.044151,172گل گهر

34,000,0000.057140,857مخابرات ایران

30,000,0000.054138,250چادرملو

7,840,90928,293چادرملو-حق تقدم

5,000,0000.083124,900پتروشیمی پردیس

5,000,0000.172111,884سر. دارویی تامین

20,000,0000.039103,914پاالیش نفت اصفهان

41,300,0005.16397,645واسپاری ملت

10,000,0000.0791,748مبین انرژی خلیج فارس

4,100,0000.06891,522پتروشیمی خارک
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

بهای تمام شدهدرصد مالکیت تعداد سهامنام شرکت سرمایه پذیر

25,000,0000.62591,457بیمه البرز

19,000,0000.0786,504سر. صندوق بازنشستگی

23,451,3250.04378,299سر. توسعه معادن و فلزات

6,518,89815,246سر. توسعه معادن و فلزات- حق تقدم

20,000,0000.02878,112سر. غدیر

12,000,0000.0475,105سر. امید

16,000,0000.10771,999فوالد کاوه جنوب کیش

8,000,0000.02870,145پاالیش نفت بندر عباس

15,000,0000.09269,870سر. گروه توسعه ملی

10,000,0000.14359,687سر. ملی

850,0000.08958,764پتروشیمی فن آوران

2,000,0000.158,657پلی پروپیلن جم

10,000,0000.02358,361پاالیش نفت تهران

15,000,0000.01856,330سر. نفت و گاز تامین

4,370,0000.04454,988پاالیش نفت تبریز

3,000,0000.03653,703خدمات انفورماتیک

120,000,0000.05453,447بانک تجارت

98,000,0000.05651,707بانک صادرات ایران

4,500,0000.08850,365پتروشیمی شیراز

1,200,0000.245,968دارو فارابی

1,000,0000.08742,200پاالیش نفت الوان

3,000,0000.29135,962سبحان دارو

8,000,0000.2232,516تجارت الکترونیک پارسیان

4,000,0000.0531,736پتروشیمی شازند

5,000,0000.06130,750توسعه صنایع بهشهر

1,500,0000.01119,124پتروشیمی جم

32,899,8310.02118,290بانک پارسیان

7,000,0000.11714,627صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

3,000,0000.0513,908تامین سرمایه لوتوس پارسیان

500,0000.06711,822کارخانجات داروپخش

4,000,0000.04311,525سر. نیرو

3,000,0000.0459,868سر. سپه

1,500,0000.0049,358گسترش نفت و گاز پارسیان
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

بهای تمام شده درصد مالکیتتعداد سهامنام شرکت سرمایه پذیر

1,500,0000.0049,358گسترش نفت و گاز پارسیان

1,000,0000.0378,576دارو سبحان

1,000,0000.0018,457صنایع پتروشیمی خلیج فارس

800,0000.0356,366بیمه آسیا

1,000,0000.0113,887تامین سرمایه نوین

1,773816اوراق تسهیالت مسکن دی 98

4,000,0000.167257,613پتروشیمی زاگرس

11,900,0000.505158,054کاغذ پارس

6,000,0000.049140,442سنگ آهن گهر زمین

70,00059,230مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

2,000,0000.05725,782بیمه کوثر

500,0000.013,468سر. مس سرچشمه

1,000,0000.0773,065سر. سبحان

1,000,0000.0312,921بیمه اتکائی ایرانیان

2,283,0000.3812,283نهادهای مالی بورس انرژی

5,338,948 جمع کل

     7,708,390ارزش بازار

     2,369,442افزایش )کاهش( بازار
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 : استبه شرح زیر   "ما"خالصه اطالعات مالی شرکت بیمه 1398های مالی سال توجه به صورتبا 
 

 

 

 

 

 

اطالعات سود و زیان :

درصد تغییرسال1397)تجدید ارائه(سال 1398شرح

%8,951,3525,709,94857جمع کل درآمدها 

%740,606603,90623سود عملیاتی

%943,559784,69120سود ناخالص فعالیت بیمه ای

%778,743659,76418سود قبل از کسر مالیات

%778,743659,76418سود خالص

اطالعات ترازنامه :

درصد تغییرسال1397)تجدید ارائه(سال 1398شرح

%24,193,01718,090,07834جمع دارائی ها

%2,713,4112,354,66815جمع حقوق صاحبان سهام

%21,479,60615,735,41037جمع بدهی ها

%1,500,0001,500,0000سرمایه ثبت شده

اطالعات هر سهم :

درصد تغییرسال1397)تجدید ارائه(سال 1398شرح

%51944018سود هر سهم 

میلیون ریال

 چکيده عملکرد مالی و عملياتی شركت
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 

های مربوط به شبکه فروش و بر اساس اطالعات های عملکردی کالن شرکت، در بخش شاخصبخش دیگری از شاخص

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

 

 

برخوردار بوده و با توجه به  درصدی 25 از رشد 1398گردد مبلغ پرتفوی شرکت در سال مانطور که مالحظه میه

 1398در سال  شرکت عالوه بر افزایش مبلغ خسارت پرداختی، ،مدیریت صحیح ریسک و کنترل فنی ضریب خسارت

های بیمه منوط به پرداخت صحیح و . نکته حائز اهمیت آن است که ماندگاری شرکتاسترخوردار باز سود عملیاتی 

مناسب خسارت ضمن کنترل مناسب ضریب آن نسبت به حق بیمه صادره است تا ضمن حفظ رضایت و در نتیجه 

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

 

 

 

 

درصد تغییر13981397شاخص

%10,194,1368,171,23125مبلغ پرتفو )میلیارد ریال(

%4,549,8772,906,98457مبلغ خسارت پرداختی )میلیارد ریال(

%11           2,823             3,136تعداد نماینده و کارگزار

%5               44                  46تعداد شعب و باجه های بیمه ای

%3              426                437نیروی انسانی به نفر)پایان سال(

شاخص های عملکردی فروش و شبکه فروش
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 

 نت

بتوان بستر  هاو مقایسه آن هاسازد تا با تحلیل دادهاهم میهای مالی، مجموعه دانشی را فرتجزیه و تحلیل صورت

 ،ها عملکرد یک شرکت را به طور خالصه از نظر مالی در واقع این نسبتها فراهم نمود. مناسبی جهت تصمیم گیری

 نشان داده شده است :  1398ها در سال  نشان می دهند. در جدول زیر برخی از این نسبت

 

که از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید و متداول ترین وسیله برای اندازه سبت جاری ن

بوده و این 1.05معادل  1398در سال  "ما"بیمه  در شرکتگیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت می باشد،

 می باشد. 1معادل  1397غیر از بیمه ایران و بیمه های اتکایی و مناطق آزاد( در سال  )بیمه  نسبت برای صنعت

برای شرکت  1398این نسبت در سال   .آید می بدست هادارایی جمع به هابدهی جمع تقسیم از ،نسبت بدهی

در  اتکایی و مناطق آزاد()غیر از بیمه ایران و بیمه های صنعت بیمه این نسبت برای  است .بوده  0.89  ،"ما"بیمه 

  .است 0.86معادل  نیز1397سال 

13981397شرح

1.051.01نسبت جاری

0.890.87نسبت بدهی

0.040.04نسبت بازده دارائی ها

0.310.31نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

2,8371,989جریان نقدی هر سهم

519440سود هر سهم

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

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

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

)غیر از بیمه ایران و  صنعت بیمهبرای  1397این نسبت در سال می باشد.0.04  ،"ما"برای شرکت بیمه  1398

 می باشد. 0.02اتکایی و مناطق آزاد(  بیمه های

 

این نسبت  .می گرددگذاری صاحبان سهام حاصل که از سرمایه است نتیجه اینشانگر  ،بازده حقوق صاحبان سهام

 0.12، 1397می باشد درحالیکه این نسبت برای صنعت بیمه در سال 0.31 "ما"برای شرکت بیمه  1398در سال 

های بلندمدت شرکت ریزی و سیاست برنامه های مالی شرکت حاصلنسبت مناسبتردیدی نیست روند  .بوده است

 باشد.و همت کارکنان میتاکنون از بدو تاسیس 

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

 : بیمه و صنعت "ما"بیمههای مالی در شرکت جدول 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

              3.86      61.00        0.31      0.04      0.14     4.94      0.83     0.09        0.08 بیمه ما سال 1397

              4.61      66.00        0.31      0.04      0.12     5.75      0.94     0.08        0.07 بیمه ما سال 1398

              4.45      89.00        0.12      0.02      0.15     2.49      0.46     0.03      (0.01)میانگین  صنعت 1397
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 های مالی مذکور به شرح جدول ذیل می باشد:وش محاسبه نسبتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 وضعيت شرح نحوه محاسبه نسبت

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

 عملیاتی
 اشد.میزان باالتر نشان دهنده سودآوری بهتر می ب

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

 عملیاتی و غیر عملیاتی
 اشدمیزان باالتر نشان دهنده سودآوری بهتر می ب

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

 مطلوب تر می باشد.

 نقدینگی عملیاتی سود عملیاتیمیزان  وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی کیفیت سود
نسبت باالتر و بدون نوسانات ساالنه چشمگیر 
 نشان دهنده کیفیت سود مطلوب تر می باشد.

 سنجش سود مندی بدهی
بازدهی دارائی به بازدهی حقوق صاحبان 

 سهام
 امیزان استفاده بهینه شرکت از محل بدهی ه

از  نسبت بیشتر نشانگر توانائی شرکت در سوداوری
 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
خالص  توان سودآوری شرکت با توجه به

 هاییدارا
 نسبت بیشتر نشانگر سودآوری بیشتر می باشد.

دارائی های سریع المعامله به  
 ذخائر

مجموع وجه نقد و سرمایه گذاری ها به 
 ذخائر سهم نگهداری

قدرت آنی شرکت جهت پرداخت تعهدات 
 احتمالی از محل ذخائر

 .نسبت بیشتر نشانگر مدیریت مطلوب تر می باشد

حقوق صاحبان ذخائر فنی به 
 سهام

مجموع ذخائر سهم نگهداری به حقوق 
 صاحبان سهام

 توان شرکت در مواجهه با ریسك های بالقوه
 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 ریسك
نسبت کمتر از ضریب خسارت نشانگر مدیریت 

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

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 تاریخ  به عنوان بیست و سومین شرکت بیمه ای کشور فعالیت خود را از "ما "شرکت بیمه  با توجه به اینکه 

ای که مدت طوالنی از های بیمهشرکت ن رو مقایسه عملکرد این شرکت با سایراز ای ،است کردهآغاز  13/04/1390

فعالیت با عملکرد  نهم. بنابراین مقایسه عملکرد شرکت در سال مقایسه استانداردی نیست ،گذردفعالیت آنها می

 تر باشد. فعالیت می تواند مطلوب مشابهبازه زمانی  شرکتهای بیمه بخش خصوصی در سایر

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

درصد و بیشتر است؛ این شرکت ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از  100

با  سال متوالی موفق به کسب رتبه یک توانگری مالی نهمینبرای  "ما"شرکت بیمه   .توانایی کافی برخوردارند

 ه است .شد درصد 151نسبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جايگاه شركت در صنعت
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 ی بیمه خصوصی در بازه زمانی مشابهبا عملکرد سایر شرکتها نهممقایسه عملکرد شرکت در سال 

 

       

 

 

 

 

سال شروع فعالیتشرکترتبه 
سود هر سهم در سال 

نهم فعالیت )ریال(

1385529پاسارگاد1

1382612پارسیان2

1390519بیمه "ما"3

1384304سامان4

1384787نوین5

1389709کوثر6

1382297کارآفرین7

1382348سینا8

1382128رازی9

             (458)1384دی10
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 ه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ا مقایسهدر سالنام 1397تا سال  بیمههم چنین با توجه به ارائه صورتهای مالی شرکتهای  

 ر سهم در این سال ، به شرح جدول ذیل می باشد :هسود 

 

                  

   

شرکترتبه
سود هر سهم در 

سال 1397

317سامان1

440بیمه "ما"2

201معلم3

886پاسارگاد4

411دی5

296دانا6

709کوثر7

338سرمد 8

302ملت9

256پارسیان10

304آسیا 11

286نوین12

                 (256)سینا13

160البرز14

37تعاون15

64کارآفرین16

                   (54)رازی17

                 (401)آرمان18

                     (8)میهن19
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

  

 و مقایسه با سال گذشته: 1398بررسی پرتفوی عملیاتی شرکت در سال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ارقام به میلیون ریالحق بيمه صادره طی سال :

درصد تغییرسهم از کلسال 1397سهم از کلسال 1398رشته بیمه ای

%22%4,648,80057%5,650,36355اموال و مسئولیت 

%29%3,522,43143%4,543,77345اشخاص 

%25%8,171,231100%10,194,136100جمع کل

میزان رشد حق بیمه صادرشده طی سال 1398 به تفکیك هر یك از رشته های بیمه ای به شرح جدول زیر میباشد:

درصد تغییرسهم از کلسال 1397سهم از کلسال 1398رشته بیمه ای

%56%1,189,53415%1,860,63418ثالث

%14%466,9876%532,0075بدنه

%43%1,619,83720%2,320,95723آتش سوزی

%62%89,2721%144,9261باربری

%42%315,1864%448,9424مسئولیت

%87-%788,77310%104,7971مهندسی و سایر

%29%1,066,56613%1,376,70514درمان

%17%402,7575%472,3975حوادث

%22%5,938,91173%7,261,36671جمع غیر زندگی 

%31%2,232,32027%2,932,77029زندگی 

%25%8,171,231100%10,194,136100جمع کل  

حق بيمه صادره طی سال

 بررسی پرتفوي عملياتی شركت
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 : "ما"در شرکت بیمه 1397و  1398نمودار مقایسه حق بیمه سال 

 

 
 

و نمودار  "ما"سال فعالیت شرکت بیمه  نهدر طی  )با بیمه های مستمری(صادره مهیحق بجدول 

 :مربوطه 

 

 

 
 

درصد افزایش )کاهش ( حق بیمه صادره )میلیون ریال(سال مالی

1390137,407

1391731,458432%

13921,093,22649%

13933,344,883206%

13942,883,051-14%

13953,663,62527%

13964,465,32822%

13978,171,23162%

139810,194,13625%
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

آورده شده  ،ایرشته های بیمه به تفکیک هر یک از 8913در جدول زیر مبالغ خسارت پرداختی در سال 

 است:

 

                       
 

 

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

سال 1397سال 1398رشته بیمه ای

4,9444,340باربری

245,209105,448آتش سوزی

287,513188,054اتومبیل ) بدنه (

1,142,158781,956شخص ثالث)اجباری،مازاد و سرنشین(

26,35319,706حوادث 

444,870340,326عمر زمانی

738,701639,298عمر وپس انداز )شامل بازخرید(

40,98010,774مهندسی

283,395179,134مسئولیت

1,335,753637,948درمان

4,549,8772,906,984جمع کل 
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

         

 

 پرونده 177.471، معادل  1397در سال پرونده و 296.806، معادل 1398های پرداخت شده در سال تعداد خسارت

به شرح  ،1398اشخاص از کل مبلغ خسارت پراختی شرکت در سال  و سهم هر یک از حوزه های اموال .می باشد

 : جدول زیر است

 

 1397سال    1398سال  رشته بیمه ای

 %44   %44 اموال و مسئولیت 

 %56   %56 اشخاص

 %100   %100 جمع کل
 

      

 
    

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

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

     است.

     

 97ضریب خسارت سال   98ضریب خسارت سال   

 %1-   %18 باربری 

 %12   %23 آتش سوزی  

 %74   %76 بدنه اتومبیل

 %97   %105 ثالث  

 %13   %17 حوادث

 %83   %85 عمر زمانی  

 %14   %49 مهندسی

 %72   %68 مسئولیت

 %90   %101 درمان

 %61   %66 کل
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 فرصت ها:

 در کشور  مهیبالقوه بازار فروش ب تظرفی

 ساله نظام  20به موارد اشاره شده در سند  تیبا عنا مهیروشن صنعت ب ندهیآ

 و اعتبار بانک ملت  یخوشنام

  یمرکز مهیب یاجبار ییکاهش درصد اتکا

 مناسب در سطح کشور  یکیالکترون یوجود بسترها

 تهدیدها :

  مهیدر بازار ب یرقبا و نرخ شکن یحرفه ا رغی رفتار

  بیرق یتوسط شرکت ها ندگانیو نما یدیجذب کارکنان کل

 مهایوجود تحر لینامناسب کشور بدل یاقتصاد طیشرا

  بیرق یشرکت ها شیافزا

  مهیتقلب و سو استفاده از شرکت ب زهیوجود انگ

  مهیدر بازار ب طینرخ و شرا هیدر ارا یو اصول محاسبات فن سکیر تیریمد تیعدم رعا

  مهیمردم به صنعت ب نییاعتماد پا

 سوانح و تصادفات کشور  ینرخ باال

 فرصت ها و تهديدهاي شركت و همچنين عوامل موثر بر موفقيت شركت :
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 )سهامی عام("ما "گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه
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 B2Cبازارهای در فعال حضور

 B2Bحضور فعال در بازار های 

 کارکنان  یو  وفادار تیو رضا یپرور نیجانش

 رضایت و وفاداری شبکه فروش شرکت 

 محصوالت  یمتنوع ساز

 آنها  انیسهامداران و مشتر یا مهیب یجذب پرتفو

 و پرداخت خسارت یدگیو رس هانامهمهیصدور ب لیو تسه ندهایفرآ یساده ساز

  انیارزش و خدمات پس از فروش به مشتر رهیزنج جادیا

 شعب و مراکز پرداخت خسارت  ییایتوسعه جغراف

  یابیبازار  نینو یاز روش ها یریبازار و بهره گ یبخش بند

 در شرکت  سکیر تیرینظام جامع مد یساز ادهیپ

 ( یگذار هی)سرما یا مهیب ریغ یدرآمدها شیافزا

 دانش تیرینظام مد یسازادهیپ

 داده ها در شرکت  لیاطالعات و تحل تیریمد کپارچهیجامع  یها ستمیاز س یریبهره گ

 سطح  نیدر باالتر یمال یحفظ توانگر

 مناسب و اثربخش در سطح کشور غاتیتبل

 عوامل كليدي موفقيت شركت  :
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 الیر اردیلیم 4000شرکت تا سطح  هیسرما شیافزا

 1404تا  1400 یدوره زمان یشرکت برا کیبرنامه استراتژ یبازنگر

 یوربهره شیسازمان و افزا سازیچابک کردیشرکت با رو یو اصالح ساختار سازمان یبازطراح

 «ما» مهی( شرکت بی)شعبه مجاز کیشعبه الکترون توسعه

 یپژوه ندهیدر مرکز آ یطیمح شیو پو شیسامانه پا سازیادهیو پ یطراح

 مرکز داده( Back up) بانیمرکز داده پشت زیو تجه یانداز راه

 کسب وکار  ندیفرآ تیریمد ستمیس توسعه

 

 

 

 1397 1398 شرح 

 8،171،231 10،194،136 حق بیمه صادره 

 603،906 740.606 سود عملیاتی 

 659،764 778.743 سود خالص 
حاشیه سود 

 %7 %7 عملیاتی

 %8 %8 حاشیه سود خالص  

 

 گزارشی از فعاليتهاي عملياتی جديد در دست بررسی و ارائه برنامه هاي آتی شركت در اين خصوص :

   

 : 1397نسبت به سال  1398مقايسه حاشيه سود عملياتی در سال 
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کار خود قرار رویکرد استراتژیک را در حمایت از رونق تولید کشور به شرح ذیل در دستور شت شرکت بیمه ما ه

 داده است.

 

تمرکز بر حفظ ترکیب بهینه 

 پرتفوی شرکت

استقرار مدیریت ریسک در تمام ارکان 

 و فعالیتهای شرکت

 و  گذاری بهینه منابع مالیسرمایه

 گذاریمتنوع سازی سرمایه

 
 

 

گسترش و تقویت شبکه فروش 

در سطح کشور به منظور ارایه 

مطلوب و  ایانواع خدمات بیمه

 باکیفیت

تمرکز بر طراحی و ارایه انواع 

های جامع مورد نیاز صنایع نامهبیمه

 کارآفرینانتولیدی و خدماتی و 

  

پرورش و ارتقای نیروی انسانی 

 متخصص و سالمت

توسعه فعالیتهای آینده پژوهی در 

راستای راهبری و مدیریت هوشمندانه 

 شرکت و نیل به تعالی سازمانی

افزایش سرمایه شرکت به منظور 

باالبردن ظرفیت مجاز نگهداری 

 ریسک و قبولی اتکایی

 

 

 

 

 اهداف بلند مدت و طرح هاي مشترک با ساير شركتهاي هلدينگ :
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یان می صورت گرفته به اختصار ب  1398هایی که در واحدهای مختلف سازمان در سال در این بخش اهم فعالیت

 شود.

 

 : 1398در سال ها به تفکیک حوزه« ما»اهم دستاوردهای شرکت بیمه   

 

 

 

  ؛1398برنامه مصوب شرکت در سال  %104تحقق 

 ای جنرال فعال در سرزمین اصلی شرکتهای بیمه% در میان  61.9ترین ضریب خسارت به میزان حائز پایین

 (97بر اساس آخرین آمار منتشر شده صنعت بیمه)سال 

  ؛1397بیمه نسبت به سال در تولید حق %25رشد 

 ؛1398درصد در سال %45تر از صنعت بیمه به میزان تحقق نسبت خسارت به مراتب پایین 

 حفظ ترکیب بهینه پرتفو با رعایت اصول مدیریت ریسک  

 

 

 

  نماینده جنرال و عمر در برنامه دوساله شرکت با هدف افزایش ضریب نفوذ  2000جذب و آموزش بیش از

 ای، گسترش و تقویت شبکه فروش شرکت؛بیمه

 غربی؛ شرقی و آذربایجان تاسیس دو شعبه جدید مراغه و خوی در استانهای آذربایجان 

  های مختلف؛ای در مقاطع مختلف به مناسبتهای فروش محصوالت بیمهطرحها و جشنوارهارائه و اجرای 

 

 

 گریفنی و بیمه

 شبکه فروش و توسعه بازار
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  برای اولین بار در صنعت بیمه؛ 1398کسب نشان زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال 

  میلیارد ریال؛ 4000میلیارد ریال به  1500انجام اقدامات الزم برای افزایش سرمایه شرکت از 

  با لحاظ داشتن ذخایر الزم جهت پرداخت خسارات  1398ماهه سال  9در  1397تحقق سود سال

 اغتشاشات آبان ماه؛  

 تهیه و ارائه صورتهای مالی شفاف با اخذ ذخایر فنی مورد تأیید بیمه مرکزی؛ 

 توانگری یک طحس کسب و تاکنون شرکت تاسیس ابتدای از یک سطح توانگری حفظ در استمرار 

 ؛1398 سال در151 توانگری نسبت با

 

 

 کسب رتبه سوم در چهارمین دوره ارزیابی فناوری اطالعات شرکتهای بیمه؛ 

  طراحی و ارائه محصول نوین صندوق امانات بانکها و کسب مجوز از بیمه مرکزی با همکاری مدیریت بیمه

 های مهندسی؛

  ها، فرآیندها و دستورالعملهای شرکت؛آیین نامهبه روز رسانی 

 وکار در شرکت؛ریزی سیستم مدیریت فرآیند کسبطرح 

  تجهیز زیرساختهای فناوری اطالعات شرکت و ارتقا ظرفیت ذخیره داده؛ 

 ارتقا امنیت شبکه شرکت در برابر تهدیدات سایبری؛ 

 راه اندازی شعبه الکترونیک شرکت بیمه ما؛ 

  افزار )اپلیکیشن( همراه ما؛توسعه نرم 

 گذاریمالی و سرمایه

 ریزی و فناوریبرنامه
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  مدیریت منابع انسانی؛ 34000از کنفرانس ملی استاندارد  34000کسب تندیس مدل استاندارد 

  در سرانه تولید  %33در سرانه تعداد حواله خسارت پرداختی و افزایش  %63وری کارکنان با رشد ارتقا بهره

 ؛ 1398گری شرکت در سال ر عملکرد بیمهبیمه تولیدی دحق

 ساعت برای نیروی انسانی شرکت در  -نفر 10،000های آموزش تخصصی و عمومی بیش از برگزاری دوره

 ؛1398سال 

 طول در شرکت نمایندگان برای ساعت -نفر 42،000 از بیش عمومی و تخصصی های آموزشبرگزاری دوره 

 ؛1398 سال

  بازسازی و تجهیز شعب شرکت در کالنشهرها؛ 

 ارتقای گروه شغلی همکاران؛ 

 اعمال پروتکلهای بهداشتی بالفاصله پس از اعالم رسمی شیوع کرونا در کشور؛ 

 

 

 بیمه  و تقدیر از روابط عمومی  صنعت برتر هایعمومی روابط انتخاب جشنواره داوری و دبیری افتخار کسب

 روز بیمه از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا؛ شرکت در

 های تطبیقی به منظور حصول اطمینان و بازدید ادواری از دفاتر نمایندگان و انجام کنترل انجام حسابرسی

گذاران های اتومبیل با هدف رعایت حقوق بیمههای بیمه مرکزی به ویژه در حوزه بیمهنامهاز رعایت آیین

 حقیقی و حقوقی؛ 

 سرمایه  انسانی و پشتیبانی

 سایر حوزه ها
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 عقد قرارداد  ( اتکائی خسارات فاجعه آمیزCAT XL بر روی رشته های غیر باربری )؛ 

 قرارداد اتکائی نسبی مازاد سرمایه بر روی رشته های آتش سوزی، مهندسی و پول در صندوق؛ 

  قرارداد اتکائی نسبی مشارکت بر روی رشته های باربری و پول در گردش، بدنه ، ماشین آالت و مسئولیت

 شناور ها؛

 لیو مشارکت رشته بدنه اتومب هیمازاد سرما یقیتلف ینسب یداتکائقراردا 

 

 

 

 

 

 :  1397اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مجمع سال 
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عان فذینمسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد حاکمیت و راهبری کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع 

 نمایند، است.ای که در آن فعالیت میگذاران، ناظران و جامعهگذاران، کارکنان، سرمایهمختلف آن از جمله بیمه

 

سوابق کاری تحصیالت تاریخ عضویت سمت نمایندهردیف
عضو موظف هیات مدیره شرکت بیمه ما  

عضو هیات مدیره بیمه حکمت

 مدیرعامل شرکت بیمه دانا

عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا

عضو کمیته تعالی سازمان بیمه نیروهای مسلح ) شرکت بیمه کوثر(

مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه کوثر

عضو موظف هیات مدیره شرکت بیمه ما  

عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین

مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران

معاون امور مجامع و سهام شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران

مدیرکل بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما

مدیر امورپشتیبانی شرکت  بیمه ایران

مدیر امور اداری شرکت  بیمه ایران

مدیر شعبه ممتاز پاسداران شرکت  بیمه ایران

رئیس اداره کل فنی - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران

معاون اداری و مالی - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران 

رئیس اداره اشخاص - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران

عضو اصلی و تمام وقت هسته گزینش استانداری استان آذربایجان شرقی

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون دفتر امور بازرگانی سازمان برنامه و بودجه کشور

رئیس گروه برنامه ریزی دفتر آزمایش سازمان برنامه و بودجه کشور

 عضو موظف هیات مدیره شرکت بیمه ما

معاون مدیرعامل در حوزه برنامه ریزی و فناوری شرکت بیمه "ما"

معاون مدیرکل دفتر اموربانکی و بیمه وزارت اموراقتصادی و دارایی

مشاور مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران

عضوکمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه - بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

عضو دایم کمیته مدیریت حسابرسی شرکت سهامی بیمه ایران

رئیس اداره صدور بیمه های مهندسی شرکت سهامی بیمه ایران ، مجتمع شهید مطهری

رئیس اداره صدور بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص شرکت سهامی بیمه ایران 

کارشناس دفتر حقوقی و امورقراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران

احمد توکل مقدم 2
نایب رئیس 

هیات مدیره
فوق لیسانس1398/12/25

بیژن صادق1
 رئیس هیات 

مدیره
دکترا1398/12/25

محمد جعفریان 5
عضو هیات 

مدیره
فوق لیسانس1398/12/25

حجت بهاری فر3

مدیرعامل و 

عضو هیات 

مدیره

فوق لیسانس1398/12/25

منوچهر کبیری4
عضو هیات 

مدیره
فوق لیسانس1398/12/25

 نظام راهبري شركت
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دستورالعمل راهبری شرکتی  "ما  "ذینفعان شرکت بیمه گذاران و کلیه در راستای حمایت از حقوق سهامداران، بیمه

برای هدایت و اداره امور شرکت توسط هیات مدیره، مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت تصویب شد که اهم اهداف 

 آن به شرح ذیل است:

 رعایت حقوق کلیه سهامداران و برخورد منصفانه با آنها 

 و برخورد منصفانه با آنها گانرعایت حقوق بیمه گذاران و زیان دیده 

  افشا و شفافیت 

 پاسخگویی 

 پذیریمسئولیت 

 مدیریت ریسک 

 شواری عالی بیمه 93طبق آیین نامه  98کمیته های تخصصی شرکت بیمه ما در سال 



 
 

38 

 

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

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

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

اجرایی، مشاوران و  برای نظارت بر حسن اجرای این اهداف ایجاد کرده که اعضای آن از بین هیات مدیره، مدیران

و رئیس کمیته ها ها ایفا نمایند، می باشد.های کمیتهتوانند نقش موثری در اجرای مسئولیتسایر افرادی که می

 متشکل از اعضای هیئت مدیره می باشد.

 شرح عملیات 

 و سهامداران منافع راستای در شرکت امور بر کارآمد و راهبری  تیحاکم جادیا ره،یمد اتیه یاصل تیمسئول  

، ناظران )بیمه مرکزی و سازمان گذارانهیسرما کارکنان، ،گذارانبیمه جمله از آن مختلف نفعانیذ منافع در تعادل

 رانیمد از آورد،یم عمل به رهیمد اتیه که یاقدامات هیکل در. نمایند، استجامعه ای که در آن فعالیت می و بورس(

 آن در شرکت منافعیشترین ب معتقدند منطقاً که کنند اتخاذ ایگونه به را خود تجاری ماتیتصم رودیم انتظار

 حسابرسان و مشاوران و ییاجرا ارشد عوامل درستکاری و صداقت به توانندیم رانیمد تعهد، نیا فاییا در. است

  .کنند هیتک مستقلداخلی و 

 به اریاخت ضیتفو. است شرکت عملکرد مسئول است، یشرکت راهبری ستمیس یکانون نقطه که رهیمد ئتیه

 ای و فیوظا کاهش یمعن به وجه چیه بهاجرائی  تیریمدمدیر عامل و  ای رهیمد ئتیه نظر ریز یهاتهیکم

 به های تعیین شده  استیس، که شود مطمئن دیبا رهیمد ئتیه راستا نیا در اما. ستین رهیمد ئتیه یهاتیمسئول

 ئتیه یهاتیمسئول. باشندیم مقررات و نیقوان با مطابق  رند ودا مطابقت شده ابالغ یهااستیس با ،درآمده اجرا

 . باشد شرکت تیفعال مورد حوزه در یقانون ساختار به مربوط مقررات با مطابق دیبا مدیره

 

 کمیته حسابرسی 

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

های حوزه الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگری و تایید برنامهسهامداران به منظور انتصاب، پیشنهاد تعیین حق
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گزارش حسابرسی و گزارشات مدیریتی و نیز  حسابرسی و دفعات حسابرسی مستقل و داخلی، دریافت و بررسی

ها، عدم ها و کاستیکسب اطمینان از انجام اقدامات اصالحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف

 ها، قوانین و مقررات و سایر مشکالت شناسایی شده از سوی حسابرسان است.تطابق با سیاست

 کمیته ریسک 

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

ای تحت عنوان کمیته ریسک را برای انجام این مسئولیت ایجاد نموده است. این کمیته اند، هیات مدیره کمیتهشده

ملیاتی، اعتباری و سایر گری، بازار، نقدینگی، عمسئول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بیمه

بایست همواره مورد پایش قرار گردند و میریسکهای شرکت است که در هنگام اعمال کنترلهای داخلی مشخص می

دار مسئولیت مهم مدیریت ریسک بر اساس اصول راهبری شرکتی است که با ارائه نظرات گیرند. کمیته ریسک عهده

ی انجام شده بر کلیه عملیات شرکت، هیات مدیره را در اتخاذ تصمیمات هامشورتی به هیات مدیره بر اساس نظارت

نماید. هدف کمیته کمک همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به راهبردی با در نظر داشتن ریسک آنها کمک می

های عملیاتی شرکت بر اساس اصول مدیریت ریسک است. این کمیته مناسب بودن اهداف هماهنگ با برنامه

 کند.چوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیات مدیره گزارش میچار

 

 کمیته جبران خدمات 

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

نظر هیات مدیره تشکیل گردیده تا ضمن اجرای حفظ و جبران منصفانه خدمات ایشان، کمیته جبران خدمات تحت 

وری و دانش منابع انسانی شرکت سیاستهای کالن راهبردی هیات مدیره برای جبران خدمات بر حفظ و ارتقا بهره

 و تقویت وفاداری ایشان نظارت نماید.
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  کمیته راهبردی و استراتژی 

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

و در صورت نیاز مشاوران خبره در حوزه تدوین برنامه و استراتژی برای تعیین و تبادل نظر در مورد راهبردهای 

 عملیاتی شرکت با شرح وظایف زیر تشکیل گردید:

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

 نماید.

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

 های بازار از طریق ارائه راهکار به واحدهای اجرایی و طرح و برنامه به منظور توسعه بازار بررسی پتانسیل

 ویج روحیه نوآوری در شرکت.شرکت و خلق محصوالت جدید و تر

 های عملیاتی و ارائه گزارشات تطبیقی با عملیات جاری شرکت در مقاطع سه، شش و پایش مداوم برنامه

نه ماهه و ساالنه به هیات مدیره و ارائه طرح اصالح برنامه و عملیات به منظور دستیابی به اهداف تعیین 

 ستفاده بهینه از منابع.شده در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران و ا

 

 روسای کمیته ها:

 کمیته جبران خدمات : آقای بیژن صادق رئیس هیات مدیره -

 رهیمد اتیه سیصادق رئ ژنیب یآقاکمیته ریسک :  -

 کمیته حسابرسی : آقای منوچهر کبیری عضو غیر موظف هیات مدیره -

 کمیته تطبیق مقررات : آقای احمد توکل مقدم نایب رئیس هیات مدیره  -
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 . تخصیص سود انباشته پایان سال موکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال 1398

میلیون ریال

77,874

77,874

720,509حداکثر سود قابل تقسیم

720,509

پیشنهاد هیات مدیره

576,407

576,407

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره به میزان %80

تکالیف قانونی

تقسیم حداقل 10 درصد سود خالص سال 1398 طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت

حداکثر سود قابل تقسیم

 پيشنهاد هيأت مديره براي تقسيم سود



 
 

42 

 

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

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر  هایاص و گروهدر پایان این گزارش، هیأت مدیره فرصت را مغتنم شمرده و مراتب تشکر خود را به اشخ

 تقدیم می دارد :

 عموم سهامداران محترم 

 گذاران ارجمندعموم بیمه 

 شبکه فروش گرانقدر 

 ج.ا.ایران مسئوالن محترم بیمه مرکزی 

 مسئوالن محترم سازمان بورس و اورق بهادار 

 بازرس قانونی محترم و همکاران ارجمندشان 

  های اجراییمسئولیتهای شغلی و در تمام رده "ما"ارزشمند بیمه  همکارانعموم 

                                                     

 با تقدیم احترام        

 "ما"رکت بیمهمدیره ش هیأت                                                       

 

 تقدير و تشکر
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