
 

 

 توضعی گزارش و ریسک مدیریت واحد سازمانی ساختار بر مشتمل بیمه موسسه در ریسک مدیریت نحوه از ای خلاصه

 های ریسک از یک هر مدیریت نحوه و نقدینگی و اعتبار گری، بیمه های ریسک قبیل از بیمه موسسه های ریسک

 :مذکور

کت شر یهاتیفعال هیبر کل هاسکیر نیروبرو هستند. ا یمتعدد و مهم یهاسکیکار لاجرم با ر کسب و یفعال در فضا یهاشرکت

 یخطرهاو  سکیمهم ر یهابه جنبه دیشرکت با نفعانیو ذ رانیمد لیدل نیگذارد. به همیشرکت اثر م انیسود و ز یرو تاًیو نها

 رشیآنها پذ تیکه فعال مهیب یهاموضوع خصوصاً در مورد شرکت نیباشند. ا شتهتوجه دا در معرض آن قرار دارد شرکتکه  یاحتمال

 یبرا یمختلف، برنامه منظم یهاسکیر ییبا شناسا نایس مهیب شرکت .دارد یشتریب تیها است، اهمشرکت ریاز سا سکیر

به طور منظم  یبرون شرکت یهاسکیو ر یگرمهیمتداول ب یهاسکی. در حال حاضر ردارد هاسکیگزارش و کاهش ر ،یریگاندازه

هیئت  یارشد و اعضا رانیمد اریموجود در اخت تیشده و اقدامات لازم به همراه گزارش وضع شیو پا یمختلف بررس یهادر کارگروه

 .ردیگیقرار م رهیمد

ن این شرکت براساس ضوابط تعییهای فنی مدیریت و ایجاد کرده است تشکیل واحد مستقل مدیریت ریسک را سینا شرکت بیمه

های ارزیابی ریسک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر رشته اقدام به بررسی و و ات شورایعالی بیمهبریسک ابلاغ شده در مصو

 . نمایدمی عملیاتی

 یهاشرکت هیکل یمال یتوانگر "مهیموسسات ب یمال ینحوه محاسبه و نظارت بر توانگر"با عنوان  93 نامهنییبا ابلاغ آ 1931سال  در

های بیمه ، شرکتنامهنییآ نیا در. آن محاسبه و گزارش شود دستورالعمل ارائه شده در یهرساله بر مبنا ستیبایفعال م مهیب

 مرکزیگزارش بیمه که بر اساس اندشده می( تقس5گروه )درجه  نی( تا بدتر1)درجه  نیبه پنج گروه از بهتر یمال یتوانگربرحسب 

های قرار گرفته است در ادامه به بررسی انواع ریسک 2بوده است و در سطح توانگری  %69 1931در سال  نایس مهیب یمال یتوانگر

 پردازیم. مهم شرکت بیمه سینا می

 نوسانات نرخ بهره سکیر (1

 یبرا افتیمنظر، نرخ بهره )سود( قابل در نیخود ادامه داده و از ا اتیبه ح انیارائه سود به مشتر کردیبا رو یمال یبازارها     

داخت قابل پر یهانرخ بهره ر،یاخ انیو تحولات سال ریی. با توجه به تغرودیبه شمار م یریگمیشاخص تصم نیتریاصل ان،یمشتر

جامعه  دستنییو پا یانیم یقشرها یبرا هاییاز کاهش ارزش دارا یریشده و موضوع مهار تورم و جلوگ یاعمده راتییدستخوش تغ

 انیال مشترمورد اقب یبانک یهانسبت به سپرده شتریبا ثبات ب ینیگزیبه عنوان جا یگذارهیعمر و سرما یهامهیباعث شده است تا ب

 واقع گردد

 محصولات تیفیک سکیر (2

   نحوه مدیریت ریسک  عنوان  مدرک:



 یزارها. ابدینما لیبه وجود آمده را تسه یفیدر خصوص مشکلات ک یریگمیتصم تواندیموثر محصول م تیفیک سکیر تیریمد

 مهیبه کار گرفته شوند. در شرکت ب یامهیمحصولات ب تیفیاز ک یمتفاوت یهانهیتوانند در زم یمحصول م تیفیک سکیر تیریمد

امر  نیا یهایاز ورود یکی. ردیپذیمهم صورت م نیا هیوحدت رو جادیآنها و ا یو بازنگر ندهایها، فرآدستورالعمل نیبا تدو نایس

 یدر راستا انیارتباط با مشتر تیریواحد مد جادیدر ارائه خدمات و محصولات بوده که با ا انیمشتر یهاو خواسته ازهایبازخورد ن

 .شده استآن اقدام  لیاصلاح و تکم

 نوسانات نرخ ارز سکیر (3

ها دارد. شرکتو تعهدات  هایبر بدهقرار داشته و تأثیر مستقیم  ییدارا یهاسکیربندی در دستهاز نوسانات نرخ ارز  یناش سکیر     

های مههای بیدر پرداخت خسارت در بیمه سینا، این ریسک که به واسطه تغییرات در نرخ تبدیل ارز نمود دارد، سبب افزایش هزینه

 شود.درمانی از مسیر افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی داشته و سبب بالا رفتن آن می

 یدیتول یهانهاده متیق سکیر (4

جذب  گر،ی. به عبارت دردیگیقرار م لیو تحل یمورد بررس یمنابع انسان نهیدر زم یامهیب یهادر شرکت یدیتول یهانهاده سکیر     

ور در کش یامهی. بازار بباشدیم یامهیب یهاارائه خدمات در شرکت نهیکارکرد در زم نیتریکارآمد اصل یانسان یرویو نگهداشت ن

 هبر اضاف هیبا تک گرانیباز نیا یکارآمد از سو یروهایجذب ن سکیموضوع، ر نیبوده و ا دیجد گرانیشاهد ورود باز ریاخ انیسال

 .داده است شیرا به شدت افزا یپرداخت

 

 یهادستورالعمل میکارآمد، اقدام به ترم یانسان یروهاین یحفظ و ماندگار یبرا رانهیگشیبا در نظر گرفتن اقدامات پ نایس مهیب

 یروهاین یمال زهینموده تا ضمن بالا بردن انگ یو ارائه امکانات رفاه یشغل ریشامل وام و کارانه، ارتقاء مس ایپرداخت حقوق و مزا

 .گردد زین دیکارآمد جد یهارویجذب ن سازنهیزم ن،یجهت پرسنل خود را فراهم نموده و همچن زملا یدلگرم ،یانسان

شخص م یدستورالعملها یخسارات بر مبنا یابیارز یسپاررشد اندازه شرکت، اقدام به برون سکیاز ر یریجلوگ یبرا گر،ید یسو از

 یانسان یروهاینگهداشت ن یبالا یهانهیبر هز ینیگزیشده را به عنوان جا یسپاربرون یندهایفرآ ینموده و نظارت بر حسن اجرا

 .مدنظر قرار داده است

 

 

 محصولات متیکاهش ق سکیر (5

 ی جمهوریمرکز مهیتوسط ب سک،یر لیو تحل یها بر اساس محاسبات فنتعرفه یتا قبل از آزاد ساز مهیدر صنعت ب یگذارنرخ

نعت در ص یشکنرقابت و نرخ شیها باعث افزانرخ یآزاد ساز ،یخصوص مهیب یها. با ورود شرکتگرفته استاسلامی ایران صورت می



شته ر شده است،قانون ن نیامول شمکه  یامهی. تنها رشته ببه خود دیده است ینزول یروند ،ها از آن زمان تاکنونو تعرفه شده مهیب

امر  نای .گیردیانجام مجمهوری اسلامی ایران  یمرکز مهیب ی آن همچنان از طریقگذاربود که تعرفه نیسرنشمازاد ثالث و  یامهیب

 سکیر نیا ات جانبیریثأتاز  شرکت شده است. یگذارهیسرما هایکاهش درآمدی و به تبع آن، گنیقدن ،منجر به کاهش درآمد

 وصول مطالبات در حال یسامانده تهیکم سیامر با تاس نیکه ا اشاره نمود یفروش هیمطالبات با توجه به نس شیافزاتوان به می

 .باشدیم یریگیپ

 یمقررات دولت رییتغ ایو  یالملل نیمربوط به عوامل ب سکیر (6

ای شامل دو مقوله رگولاتوری داخلی )مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به های بیمهپرداختن به این ریسک در شرکت

گردد. در مقوله داخلی، عمده قوانینی گران خارجی( میعنوان نهاد ناظر( و قراردادهای پشتیبانی خارجی )قراردادهای اتکائی با بیمه

اشد. بهای شخص ثالث و مازاد سرنشین میهای مرتبط با قوانین بیمهلیان اخیر دستخوش تحولات عمده شده است، بحثکه در سا

های در این زمینه، بیمه سینا با بررسی و امکان سنجی ایجاد شبکه حقوقی وکلا در کلیه شعب زیرمجموعه، اقدام به رسیدگی به پرونده

قوانین در محاکم قضائی جلوگیری نماید. نتیجه مستقیم این موضوع، پاسخگوئی یکسان و ایجاد موجود نموده تا از تفسیر متفاوت 

های مذکور جهت کاهش اضافه پرداختی بوده است. از سایر موارد های حقوقی بیمهوحدت رویه در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده

رت نامه و کاهش قدوده اشاره نموده که باعث بالا رفتن قیمت بیمهتوان به موضوع مالیات بر ارزش افزقابل بحث در مقوله داخلی می

های لازم در این خصوص با دار مسئولیت رایزنیخرید مشتریان شده است. در حال حاضر، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران عهده

بازگشت اقبال به خرید در مشتریان  دولت و مجلس محترم شورای اسلامی بوده تا با حذف یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده، باعث

 گردد.

اره باشد، اشتوان به موضوع قراردادهای اتکائی که امری مرسوم و لازم در صنعت بیمه میدر مقوله قراردادهای پیشتیبانی خارجی می

یجاد موانع در زمینه های سیاسی جهان سبب خروج بازیگران اصلی این حوزه از کشور شده و علاوه بر انمود. تحرکات اخیر در صحنه

خ ارز رویه نرعقد قراردادهای جدید، مشکلاتی در زمینه پاسخگویی به تعهدات قراردادهای پیشین نیز بوجود آورده است. افزایش بی

های مالی با مشکل مواجه شده و در نهایت، های اتکائی داخلی با توجه به ناتوانی در ارائه پشتیبانسبب شده است تا ایجاد شرکت

گری اتکائی داخلی با شرکت فعالان صنعت بیمه و با نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی شنیده زمزمه تأسیس کنسرسیوم بیمه

 های ایرانی را بر عهده خواهند گرفت.های اتکائی نفتکشهایی نظیر بیمهشده که فعالیت

 

 یتجار سکیر (7

 در یسودده زانیثبات م ایصحنه رقابت، در حفظ نرخ رشد و  ی درداریشرکت در پا کی یدر ناتوان توانیرا م یتجار سکیر     

 لیتبد ده،انیز یو حذف قراردادها یبا توجه به بررس ریاخ یهادر سال نایس مهیکرد. شرکت ب فیبلند مدت تعر ایکوتاه مدت 

ود به س لیانباشته شرکت در حال تبد انیداشته و ز یداریپا یسودده ی،گذارهیسرما حثبه مولد و توجه به ب رمولدیغ یهاییدارا



و رکت سود ش میمربوط به نرخ رشد و تقس یهااستیحاکم بر شرکت به لحاظ اتخاذ س یراهبرد تیریمدهمچنین  باشد.میانباشته 

 نماید.نظارت اکید بر اجرای صحیح آنها، موجبات ایجاد سود پایدار برای شرکت را فراهم می

 نیگزیبه محصولات جا انیاقبال مشتر (8

شده  یازسادهیو پ فیتعر یامهیب یهابه شرکت انیاز مشتر سکیحفاظت و انتقال ر کردیبا رو ایدر سراسر دن یامهیب محصولات     

 یبرا نیگزیرو، محصول جا نی. از اردیگیصورت م "خارج از کنترل عیبه کنترل وقا انیمشتر ازین" یبر مبنا زیآنها ن یابیو اصول بازار

ان مرتبط باشد، امک یبه مسائل مال سکیکه موضوع انتقال ر ینبوده و تنها در موارد فیعام قابل تعر یمعنادر  یامهیمحصولات ب

ر ب هیبا تک یگذارهیعمر و سرما یهامهی. بگرددیمطرح م یگذارهیعمر و سرما یهامهیبا ب یمحصولات مال ینیگزیو جا سهیمقا

شده که با توجه به نوسانات  فیو ... تعر مسکوکبازار اوراق بهادار و  ،یبانک یهادهسپر رینظ یمحصولات مال ریموجود در سا یءهاخلا

 ینوسانات بازارها سکیبا استفاده از ر نایس مهیعمر را شاهد خواهد بود. ب یهامهیبه ب انیبازارها، اقبال مشتر گونهنیموجود در ا

 یعو ...( س یدرمان یهامهی)وام، ب یجانب یایو مزا یاتیمال یهاتیافمع ،ینینرخ سود تضم فیتعر رینظ ییهاتیجذاب جادیبا ا ،یمال

 .را کاهش داده است نیگزیمحصولات جا سکیخود، ر انیگسترده به مشتر یرسانمحصول نموده و با اطلاع نیا یابیدر بازار

 ینگینقد سکیر (9

روش ای جهت فهای بیمهناتوانی شرکتاست.  شرکت تعریف شده ازپرداخت تعهداتب ینبود وجه نقد برا سکیر ینگینقد سکیر

ی های سربار، کاهش کارایرویه هزینهگری یا افزایش بیهای بیمهمحصولات به علل گوناگون، عدم دریافت وجوه نقد ناشی از فعالیت

ی نمود شدیدی پیدا نموده است. بیمه سینا جهت مدیریت این موضوع، ای را سبب شده و موضوع کاهش نقدینگهای بیمهشرکت

الایی ( که قابلیت نقد فروشی ب"آپ"الاستفاده )نظیر محصولات ارائه شده در های سهلاقدام به بازتعریف محصولات خود در قالب پکیج

های زایش نقدینگی خود و استفاده از ظرفیتاندازی کمیته وصول مطالبات، سعی در افرا دارند، نموده و از سوی دیگر، با راه

 گذاری بر مبنای وجوه نقد دارد.سرمایه

تنظیمی در خصوص  مطابق بخشنامه های اعتباری از بیمه گذاران حقیقی وحقوقی اعتبار سنجی بعمل آمده ودر رابطه با ریسک 

 .نحوه وصول حق بیمه اقدام مقتضی بعمل می آید تقسیط و

 

 

 

 


