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 پیام هیئت مدیره1)
 

رساند در سنوات اخیر تمرکز مدیریت شرکت بر حل و فصل اعضای محترم مجمع عمومی صاحبان سهام به استحضار می 

 3.4مشکالت ساختاری برای خروج از شرایط بحرانی و فشار نهاد ناظر موجب شد تا سهم بیمه سینا از بازار بیمه کشور از 

ن سال گذشته کاهش یابد. لیکن بررسی وضع موجود شرکت نشان درصد در پایا 1.9به  1392درصد بیمه در پایان سال 

ای از مشکالت زیر ساختی را در بیمه سینا برطرف دهد اقدامات اصالحی انجام شده در سنوات اخیر بخش قابل مالحظهمی

       ه کهها فراهم شدهای مناسبی در تمامی حوزهنموده و اگرچه هنوز برخی از مشکالت برطرف نشده لیکن زیر ساخت

های موجود و بررسی همه تواند به عنوان موتور پیشران برای رشد و توسعه آتی شرکت محسوب شود. لذا براساس پتانسیلمی

جانبه نقاط قوت و ضعف بیمه سینا برنامه جامع استراتژیک در راستای اهداف و برنامه های باالدستی برای رشد و توسعه 

های نوین و توسعه فروش آوریبر بستر فن نامهبیمههای زندگی و توجه به فروش یش سهم بیمهفروش با رویکرد تمرکز بر افزا

درصدی از بازار بیمه کشور ظرف  3خرد و نیز افزایش هم افزایی با گروه معظم بنیاد برای دستیابی به حداقل سهم  نامهبیمه

همچون گذشته  امیدواریمن تدوین و ابالغ گردیده است. که سال آینده و افزایش سودآوری و بازده اقتصادی برای سهامدارا 4

های بی دریغ شما سروران عزیز و با جدیت و تالش تک تک عزیزان در بیمه سینا به اهداف ترسیم شده دست یابیم. با حمایت

 می توان به موارد زیر اشاره نمود. 1397از جمله اهم نتایج بدست آمده برای سال 

 بودجه حق بیمه صادره محقق شده است.  %119ورد گزارش معادل . در سال مالی م1-1

دست پیدا نمائیم که در مقایسه با صنعت وضعیت مطلوبی  %74. در سال مورد گزارش موفق شدیم به ضریب خسارت 2-1

 شود.محسوب می

روز در سال  157ات از حق بیمه تولیدی و شرایط نقدینگی حاکم بر اقتصاد دوره وصول مطالب %36رغم افزایش . علی1-3

های انجام ریزیبهبود یافته که هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد که امیدواریم با برنامه 1397روز در سال  146به  1396

 شده در سال جاری بتوانیم این شاخص را تا سطح متوسط صنعت بهبود دهیم. 

محور  ITهای وین در صنعت بیمه این شرکت با تمرکز بر فعالیتهای نآوریانداز توسعه استفاده از فن. با توجه به چشم1-4

های کلیدی به عنوان شرکت پیشرو نماید جایگاه مناسبی در این حوزه برای خود ایجاد نموده و با ایجاد شایستگیتالش می

 در این عرصه شناخته شود.
 

 کلیاتی درباره شرکت2)
 

 تاریخچه. 1-2

، در اداره ثبت 211439تحت شماره  10/08/1382شرکت بیمه سینا به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و در تاریخ     

برداری صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب پروانه بهرهشرکت

نزد سازمان بورس  23/07/1391رکت آغاز گردید و در تاریخ ، فعالیت ش28/08/1382مورخ  23167اسالمی ایران به شماره 

اوراق بهادار ثبت شده است. در حال حاضر شرکت بیمه سینا جزء واحدهای تجاری وابسته بنیاد علوی و واحد تجاری نهایی 

ی کشور دارای هامرکز اصلی شرکت در تهران واقع شده و در تمامی استان باشد.گروه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی می

 باشد. نمایندگی( می 989شعبه و  54نمایندگی )پایان سال قبل  981شعبه و  55
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باشد آخرین تغییرات اساسنامه مربوط به جایگزین نمودن اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار با اساسنامه قبلی می

به تصویب رسید و مراحل ثبت آن در روزنامه رسمی  29/03/1398 که در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ

  باشد.در جریان می

 . فعالیت اصلی2-2

 باشد:اساسنامه به شرح زیر می 2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ا اعالم  ای براساس پروانهانجام عملیات بیمه -1

 ؛کندمی

بیمه   های صادره در چارچوب ضوابطنامههای اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمهبیمه تحصیل پوشش -2

 مرکزی ج.ا.ا ؛

 بیمه؛عالیهای فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایسرمایه، ذخایر و اندوختهگذاری از محل سرمایه -3

 اهداف و خط مشی ها3) 
 

 . مرامنامه:1-3

 د به ـای نوین و کارآمهـات بیمـنام در ارائه انواع خدمینا به عنوان شرکتی صاحبـام بیمه سـهامی عـشرکت س

های علمی، تخصصی، خالقیت و نوآوری همکاران و افراد خبره و صاحب نظران گذاران و با پشتوانه توانمندیبیمه

های اطالعات و ارتباطات روز دنیا جهت حضوری مستمر در آوریصنعت بیمه و همچنین با بکارگیری برترین فن

های ها و توانگری مالی خود در تمامی زمینه، در صدد توسعه توانمندیگذارانبیمهبازار بیمه، ماندگار در اذهان 

 بیمه گری، ارتقاء سرمایه انسانی و همچنین افزایش ارزش افزوده اقتصادی برای سهامداران است.

 های رسانی، همکاریدر راستای تحقق این امر، اصول رعایت حقوق مشتریان، اکرام ارباب رجوع، شفافیت در اطالع

ای در قبال رقبا، حفظ و کارگزاران و خبرگان صنعت بیمه کشور، رعایت اخالق حرفه تنگاتنگ با شبکه نمایندگان،

 داند.حراست و رعایت حقوق سهامداران را بعنوان مرامنامه خود دانسته و مجموعه خود را ملزم به رعایت آن می

 
 . بیانیه ماموریت:3-2

 نمند و شبکه فروش کارآمد و با بکارگیری تحقیق شرکت بیمه سینا با همکاری سرمایه انسانی متخصص، وفادار، توا

و توسعه در طراحی و ارایه محصوالت جدید منطبق با نیاز بازار، به دنبال رشد، توسعه توانگری مالی، ایجاد اطمینان 

 و افزایش ارزش افزوده اقتصادی سهامداران است.  گذارانبیمهو امنیت برای 

 

 . چشم انداز:3-3

  چشم انداز شرکتی است: بازار محور، توسعه مدار و یادگیرنده، جزو سه شرکت برتر صنعت شرکت بیمه سینا در

 بیمه کشور، فعال در منطقه و معتبر در سطح جهانی.
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 . اهداف:4-3

 . اهداف کالن:1-4-3

 ؛افزایش سهم بازار 

 ؛کاهش ضریب خسارت 

  ؛گذاریسرمایهرشد بازده سبد 

 ؛افزایش سطح رضایت مشتریان 

 ؛بهینه کردن ترکیب سرمایه انسانی 

 

 ها:استراتژی 2-4-3

 ؛توسعه مدیریت بازاریابی و بکارگیری ابزارهای نوین فروش 

  ؛هاگذاریسرمایهمتنوع کردن سبد 

 ؛سرعت بخشیدن در ارائه خدمات و ارتقای سطح کیفی آن 

 ؛توسعه سرمایه انسانی 

 ؛استقرار نظام مدیریت دانش 

  ؛مدیریت خسارتتوسعه مدیریت ریسک و 
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 مالی سه سال اخیراطالعات  گزیده (4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  قانون بیمه  58در سال مالی مورد گزارش براساس دستورالعمل مصوب هیئت عامل محترم بیمه مرکزی به استناد ماده

در رشته  (IBNR)های گزارش نشده میلیارد ریال به عنوان ذخیره خسارت 400اجباری شرکت ملزم گردید تا مبلغ 

های سودآوری سال مذکور تحت تاثیر این اصالحات صها منظور نماید. این موضوع باعث شده شاخشخص ثالث در حساب

 ای داشته باشد.افت قابل مالحظه

  

6 

 
 

13951396

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ میلیون ریال(:

 7,186,821 5,445,408 4,708,132درآمد حق بیمه

(392,954) 138,407 145,976سود )زیان( عملیاتی

 28,943 46,799(58,128)سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای

(364,011) 185,206 87,848سود )زیان( خالص )پس از کسر مالیات(

(88,356)(222,305)(101,013)تعدیالت سنواتی

 84,126 144,864 119,207وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 9,758,984 7,810,632 7,094,751جمع دارایی ها

 8,821,611 6,509,248 5,890,217جمع بدهی ها

 1,500,000 905,361 905,361سرمایه ثبت شده

 937,373 1,301,384 1,204,534جمع حقوق صاحبان سهام

ج( نرخ بازده )درصد(:

(4) 2 1نرخ بازده دارایی ها

(33) 15 8نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 1,500,000,000 905,361,000 905,361,000تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

(256) 147 70سود )زیان( واقعی هر سهم - ریال

 1,000 1,000 1,000ارزش دفتری هر سهم - ریال

ه( سایر اطالعات

 337 349 366میانگین تعداد کارکنان رسمی و قراردادی

 264 250 248میانگین تعداد کارکنان تامین نیروی انسانی

1397 شرح
تجدید ارائه شده



 

 سرمایه و ترکیب سهامداران( 5
 

میلیون سهم یک هزار ریالی  140میلیارد ریال منقسم به  140سرمایه اولیه شرکت بیمه سینا در بدو تاسیس معادل مبلغ     

به مبلغ  1388میلیارد ریال و سپس در سال  210به مبلغ  1385بود. این سرمایه در چهار مرحله افزایش یافت، ابتدا در سال 

 905،361ی ثابت به مبلغ هاسرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی 1393میلیارد ریال بالغ گردید و در سال  400

به موجـب مصوبـه  1395در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در سال  06/03/1394میلیون ریال افزایش یافت که در تاریخ 

از محل مطالبات و آورده نقدی شرکت افزایش سرمایه  1394فروردین  10 العـاده صاحبان سهام مورخمجمع عمومی فوق

 .ها به ثبت رسیدرکتشدر مرجع ثبت  23/04/1397ر تاریخ که دب میلیارد ریال تصوی 1،500به مبلغ هامداران س
 

 سال
سرمایه قبل از 

 افزایش)میلیارد ریال(

سرمایه بعد از  میزان افزایش سرمایه

 افزایش)میلیارد ریال(
 محل افزایش سرمایه

 درصد ریالمیلیارد 

 سرمایه اولیه 140 - 140 - 1382

 مطالبات و آورده نقدی 210 50% 70 140 1385

 مطالبات و آورده نقدی 400 90% 190 210 1388

 مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت 905 126% 505 400 1394

 مطالبات و آورده نقدی 1500 66% 595 905 1397

 

با نام تمام  یالیهزار ر کیسهم  1،500،000شامل  الیر ونیلیم 1،500،000مبلغ   29/12/1397در تاریخ شرکت  هیسرما

 :باشدیم ریترازنامه به شرح ز خیسهامداران در تار بی. ترکباشدیپرداخت شده م

 درصد سهام تعداد سهام نام شرکت ردیف

 49 741،193،557 بنیاد علوی 1

 18 269،909،295 گذاری سیناسرمایه شرکت مادر تخصصی مالی و 2

 10 137،343،968 شرکت آسان پرداخت پرشین 3

 4 63،749،998 شرکت ره نگار خاورمیانه پارس 4

 4 60،024،986 شرکت لیزینگ جامع سینا 5

 2 36،310،440 شرکت مهندسان مشاور سازه 6

 2 31،477،499 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 7

 11 159،990،257 سایر 8

 100 1,500,000,000 جمع کل
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 در صنعت بیمه سینا جایگاه شرکت( 6
میلیون ریال رسید که نسبت به سال قبل حدود  8،352،603حق بیمه صادره شرکت در سال مالی مورد گزارش به مبلغ     

شود. از اهم دالئل درصد برآورد می 1.9درصد رشد داشته است و سهم شرکت بیمه سینا از حق بیمه صادره کشور حدود  36

و  USSDافزار، نامه به صورت الکترونیکی از طریق اپلیکیش ، نرمروش بیمهتوان به ایجاد بستر فدستیابی به رشد مذکور می

 های عمر اشاره نمود.های بنیادی، و بسترسازی جهت افزایش فروش حق بیمهافزایی با شرکت...، هم

 سهم فروش محصوالت مختلف این شرکت از کل بازار داخلی به شرح زیر است: 

 

 محیط حقوقی شرکت( 7

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 های مصوب شورای عالی بیمهنامهآیین .1

 حسابداری و سایر استانداردهای عمومی حسابداری 28استاندارد شماره  .2

کار، قانون تأمین  های بیمه غیردولتی، قانون شــخص ثالث، قانونقانون تجارت، قانون بیمه، قانون تأســیس شــرکت .3

 اجتماعی، قانون مالیات مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 ضریب ارزش نسبی خدمت .4

 های گروه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ضوابط حاکم بر شرکت .5

 ضوابط و مقررات بورس اوراق بهادار .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع محصول
 29/12/1396سال مالی منتهی به  29/12/1397سال مالی منتهی به

 شرکت از بازار داخلیسهم کل بازار داخلی شرکت از بازار داخلیسهم برآورد کل بازار داخلی

 درصد میلیارد ریال میلیارد ریال درصد میلیارد ریال میلیارد ریال گیریواحد اندازه

 1.8 6،161 345،314 1.9 8،353 435،000 حق بیمه صادره

8 

 

 

 
 



 

 با روند سه سالهشرکت و جریان وجوه نقد عملیاتی  ,عملکرد مالی مقایسه( 8
 

 مطابق  1397هزینه اداری و عمومی سال جاری نسبت به سال گذشته عمدتاً ناشی از افزایش حقوق و دستمزد سال  %26 رشد

 قانون بوده است.
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شرح

13951396سال

الف( نتایج عملیات
 8,352,603 6,161,028 5,227,488میلیون ریالحق بیمه صادره

(5,234,298)(4,026,991)(3,577,776)میلیون ریالخسارت پرداختی
 231,487 638,082 568,955میلیون ریالسود ناخالص فعالیت بیمه ای

(729,652)(581,219)(494,720)میلیون ریالهزینه های فروش، اداری و عمومی
(507,180)(389,379)(312,199)میلیون ریالخالص سایر هزینه های بیمه ای
 425,883 274,226 247,386میلیون ریالدرآمد حاصل از سرمایه گذاری

(392,954) 138,407 145,976میلیون ریالسود )زیان( عملیاتی
 28,943 46,799(58,128)میلیون ریالسایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای

(364,011) 185,206 87,848میلیون ریالسود )زیان( خالص
(256) 147 70ریالسود )زیان( هر سهم

ب( وضعیت مالی
 8,134,045 5,682,195 5,440,587میلیون ریالدارایی های جاری

 1,624,939 2,128,437 1,654,164میلیون ریالدارایی های غیر جاری
 9,758,984 7,810,632 7,094,751میلیون ریالجمع دارایی ها

 2,912,348 2,161,805 2,395,824میلیون ریالبدهی های جاری
 5,909,263 4,347,443 3,494,393میلیون ریالبدهی های بلند مدت

 8,821,611 6,509,248 5,890,217میلیون ریالجمع بدهی ها
 937,373 1,301,384 1,204,534میلیون ریالحقوق صاحبان سهام

ج( جریان وجوه نقد
 84,126 144,864 119,207میلیون ریالجریان خالص ورود ناشی از فعالیت های عملیاتی

0(6,250)(29,115)میلیون ریالجریان خالص خروج ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی
(145,785)(54,108)(64,466)میلیون ریالفعالیت های سرمایه گذاری

00 244,006میلیون ریالفعالیت های تامین مالی

د( نسبت مالی
 2 2 2نسبتدوره گردش مطالبات تجاری

 2.8 2.6 2.3نسبتنسبت جاری
 90 83 83درصدنسبت بدهی

(4) 2 1درصدبازده دارایی ها
(33) 15 8درصدبازده حقوق صاحبان سهام

(0.2) 0.8 1.4نسبتنسبت نقد شوندگی سود
 56 160 132نسبتجریان نقدی هر سهم

تجدید ارائه شده
1397واحد اندازه گیری



 

 ای: عملیات بیمه( 9
 

 . تولید حق بیمه:1-9

افزایش داشته است. در این سال حق بیمه  %36، 1396مبلغ حق بیمه صادره در مجموع نسبت به سال  1397در سال     

ترین افزایش را در مقیاس با سال گذشته داشته است. در ترکیب پرتفوی سال مالی مورد بیش %212صادره رشته هواپیما با 

بیشترین سهم از سبد پرتفوی را به خود اختصاص داده  %19.9و عمر با  %23، شخص ثالث با %37های درمان با گزارش رشته

 باشد:سال گذشته به شرح ذیل می 5ای حق بیمه صادره طی است. جدول مقایسه

 رشته
 سهم از کل پرتفوی )%( حق بیمه صادره )ارقام به میلیون ریال(

1393 1394 1395 1396 1397 1393 1394 1395 1396 1397 

 7.0 7.4 7.6 9.2 8.7 580،917 453،733 397،804 400،393 343،369 سوزیآتش 

 0.8 0.6 0.7 0.7 1.2 68،596 37،588 35،339 31،598 45،768 باربری

 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 35،393 11،353 9،891 11،043 13،200 هواپیما

 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5 16،289 6،970 8،753 12،283 20،289 کشتی

 37 35.6 32.9 34.3 30.9 3،092،211 2،195،933 1،719،701 1،488،857 1،216،412 درمان

 0.8 0.7 0.8 0.8 1.6 70،885 44،313 40،678 34،233 64،478 حوادث

 4.4 5.5 5.3 4.9 7.3 367،673 337،445 277،334 211،883 287،848 مسئولیت مدنی

 3.5 3.0 3.4 3.8 4.5 294،713 183،789 180،240 163،733 177،320 مهندسی

 2.9 2.3 2.3 2.3 2.9 240،028 143،964 120،586 102،020 115،165 بدنه

 23.1 25.3 26.4 23.4 23.1 1،927،669 1،556،095 1،378،788 1،015،909 909،300 شخص ثالث

 19.9 19.3 20.2 20.1 19.0 1،658،229 1،189،845 1،058،374 874،228 749،002 عمر

 100 100 100 100 100 8,352,603 6,161,028 5,227,488 4,346,180 3,942,151 جمع کل
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  . خسارت پرداختی:2-9

میلیون ریال رسید که در این  5،234،298افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ  %30خسارت پرداختی با  1397در سال     

 بیشترین سهم از خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده اند.  %14و عمر با  %27، ثالث با  %48های درمان با میان رشته

 رشته
 سهم از کل خسارت )%( (خسارت پرداختی )ارقام به میلیون ریال

1393 1394 1395 1396 1397 1393 1394 1395 1396 1397 

 2.4 2.2 1.3 2.8 1.8 128،138 87،423 45،125 92،523 69،008 آتش سوزی

 0.1 0.1 0 0.5 0.1 5،356 3،801 1،783 16،845 5،004 باربری

 0.1 1.6 0.1 0.1 0.0 5،006 64،883 4،453 3،473 60 هواپیما

 0.3 1.0 0.6 0.4 0.2 14،651 40،457 20،935 11،730 6،740 کشتی

 47.7 44.0 39.3 46.9 57.6 2،496،086 1،770،983 1،406،126 1،535،884 2،222،379 درمان

 0.2 0.2 0.4 0.3 0.6 10،709 7،626 13،419 9،202 24،292 حوادث

 5.0 5.4 4.5 5.6 5.2 262،624 216،353 160،631 184،715 202،259 مسئولیت مدنی

 1.4 2 1.8 1 1.2 71،077 80،777 63،484 33،131 46،732 مهندسی

 1.9 1.8 1.5 1.9 1.6 96،907 73،021 52،199 63،534 62،929 بدنه

 27.1 27.8 32.2 27.0 22.4 1،421،087 1،118،805 1،151،018 883،838 866،423 شخص ثالث

 13.8 14.0 18.4 13.5 9.2 722،657 562،862 658،603 442،646 354،869 عمر

 100 100 100 100 100 5,234,298 4,026,991 3,577,776 3,277,521 3,860,695 جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  درصدی پرتفوی شرکت می باشد ضمن  36، عمدتاً ناشی از افزایش 1397درصدی خسارت پرداختی در سال  30افزایش

 باشد.ها میسوزی، باربری و درمان دارای بیشترین رشد نسبت به سایر رشتههای آتش اینکه رشته
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  . نسبت خسارت:3-9

به ترتیب بیشترین  %71و مسئولیت مدنی با  %74،رشته ثالث با  %81، رشته درمان با %90رشته کشتی با  1397در سال مالی 

بیشترین  1396کاهش نسبت به سال مالی  %98را به خود اختصاص داده اند رشته هواپیما با  %50نسبت خسارت باالی 

 است. داشتهکاهش نسبت خسارت را 
 

 رشته
 خسارت به حق بیمه صادره )%(نسبت 

1393 1394 1395 1396 1397 

 22 19 11 23 20 آتش سوزی

 8 10 5 53 11 باربری

 14 572 45 31 1 هواپیما

 90 580 239 95 33 کشتی

 81 81 82 103 183 درمان

 15 17 33 27 38 حوادث

 71 64 58 87 70 مسئولیت مدنی

 24 44 35 20 26 مهندسی

 40 51 43 62 55 بدنه

 74 72 83 87 95 شخص ثالث

 44 47 62 51 47 عمر

 63 65 68 75 98 جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شود روند کلی نسبت خسارت شرکت در سنوات اخیر از بهبود قابل همانطور که در جدول نمودار فوق مالحظه می

 برخوردار بوده است. ایمالحظه
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  عملیات اتکایی:( 10
 377،752در مقایسه با سال گذشته، حق بیمه واگذاری به بیمه گران اتکایی در مجموع به مبلغ  1397در سال مالی     

باشد. همچنین در سال مورد گزارش افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از افزایش میزان پرتفوی می %26میلیون ریال معادل 

ای کشتی و حوادث کمترین سهم از حق بیمه اتکایی واگذاری را به خود اختصاص ههای زندگی و درمان بیشترین و رشتهرشته

 اند.داده

 

 

 . ارزبری مراودات اتکایی شرکت بیمه سینا:1-10

 ارز منابع تامین 

 1397یورو سال  1397دالر سال  1396یورو سال  1396دالر سال  شرح

 20،693.53 342،000 271،618.28 194،762.10 گران اتکاییدریافت از بیمه

 1،285،012.49 0 4،723،947.42 0 گذارانبیمهدریافت از 

 21،000 70.90 60.75 335.13 سود بانکی

 0 10،000 0 0 افتتاح حساب ارزی )اصالحیه(

 0 1،000 0 0 افتتاح حساب ارزی

 0 0 18،000 106،000 ابطال سپرده

 1,326,706.02 353,070.90 5,013,626.45 301,097.23 جمع

 

 

 

 
 

 رشته بیمه

 1397-1396گران اتکایی در سالهای های بیمهحق بیمه و خسارت

 میلیون ریال-خسارت میلیون ریال-حق بیمه 

1396 1397 1396 1397 

 سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ

 %6.2 62،915 %4.1 32،146 %16.1 292،210 %19.6 281،407 سوزیآتش 

 %0.5 4،848 %0.3 2،419 %2.7 48،897 %1.5 20،868 باربری

 %1.3 13،183 %3.0 23،950 %0.9 16،707 %0.2 2،212 هواپیما

 %0.2 1،715 %0.8 6،061 %0.2 2،744 %0.1 1،206 کشتی

 %33.6 339،654 %34.4 270،642 %22.2 402،975 %22.9 329،216 درمان

 %0.3 2،797 %0.0 106 %0.7 12،481 %0.4 6،157 حوادث

 %4.2 42،628 %4.7 37،102 %2.8 50،063 %3.4 49،423 مسئولیت مدنی

 %5.0 50،283 %7.1 55،624 %11.4 206،863 %11.2 160،815 مهندسی

 %1.4 13،647 %1.4 10،968 %2.1 37،770 %2.3 33،661 بدنه

 %21.7 219،253 %23.9 187،463 %13.8 250،619 %16.2 233،291 شخص ثالث

 %25.7 259،717 %20.3 159،163 %27.2 492،527 %22.1 317،848 عمر زمانی

 %100 1,010,640 %100 785,644 %100 1,813,856 %100 1,436,104 جمع کل
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 مصارف ارزی 

 1397یورو سال  1397دالر سال  1396یورو سال  1396دالر سال  شرح

 478،607.46 15،492.58 1،721،564.46 192،956.62 گران اتکایی داخلیپرداخت به بیمه

 0 0 273،435.98 0 گران اتکایی خارجیپرداخت به بیمه

 0 0 0 0 پرداخت به بیمه گذار

 700،000 10،000 0 0 افتتاح حساب ارزی )اصالحیه(

 149،335 0 3،138،000 106،000 فروش ارز

 3،159.07 0 6،255.82 0 های خارجیکارمزد حواله

 1,331,101.53 25,492.58 5,139,256.26 298,956.62 جمع

 

  کاهش منابع تامین ارز و مصارف ارزی در سال جاری نسبت به سال گذشته عمدتاً ناشی از تبدیل قراردادهای ارزی

 باشد.به صورت ریالی به دلیل شرایط بازار ارز می

 هاگذاریسرمایه( 11
 

مصوب شورای عالی بیمه  60نامه شماره باشدکه در چارچوب آئینشرکت بیمه می هایگذاری یکی از مهمترین فعالیتسرمایه

های مختلف تحصیل گذاریهای بیمه از محل سرمایهای از درآمدهای شرکتشود. بطور معمول حجم قابل مالحظهانجام می

 باشد.مطابق با جداول زیر می 1397الی  1393های گذاری به تفکیک در سالها و درآمدهای سرمایهگذاریگردد. سرمایهمی
 

 سهم 1397 1396 1395 1394 1393 ها)ارقام به میلیون ریال(گذاریشرح سرمایه

 %18 355،056 291،960 346،307 133،920 174،340 ارزی(-های بانکی)ریالیسپرده

 %46 914،157 671،116 394،222 61،900 53،900 اوراق مشارکت

 %1 30،000 3،500 42،823 39،246 506 شرکتهاگذاری در سایر سرمایه

 %20 396،952 333،672 242،411 91،947 1،270 گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورسسرمایه

15% 312،029 187،203 217،683 514،950 0 گذاری در ابزارهای پولی و مالیسرمایه  

 %0 0 0 0 0 507،900 پروژه در جریان تکمیل

 %100 2,008,194 1,487,451 1,243,446 841,963 737,916 جمع کل
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مربوط به  %20مربوط به اوراق مشارکت،  %46گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، میلیون ریال سرمایه 2،008،194از مجموع 

مربوط به  %15ارزی(، -)ریالیهای بانکی مربوط به سپرده %18های پذیرفته شده در بورس درشرکت گذاریسرمایه

 ها است.گذاری در سایر شرکتمربوط به سرمایه %1ها در ابزارهای پولی و مالی و گذاریسرمایه
 

 سهم 1397 1396 1395 1394 1393 )ارقام به میلیون ریال( گذاریسرمایهشرح درآمد 

 %0 0 0 0 417،523 0 سود حاصل از فروش پروژه در جریان تکمیل

 %18 77،206 97،508 84،441 31،674 23،314 های بانکیسپردهسود 

 %0 0 0 10،594 14،716 0 هاگذاریسود سهام دریافتی و فروش سرمایه

 %0 0 0 5،604 898 0 های مشترکگذاریسود سرمایه

 %32 135،614 104،565 74،301 11،838 16،463 سود اوراق مشارکت

 %29 124،191 25،071 72،446 2،097 0 سودابزارهای پولی و مالی

 %3 10،655 20،744 0 0 1،807 های بورسیسود سهام شرکت

 %1 2،415 0 0 0 0 های فرا بورسیسود سهام شرکت

0% 0 0 0 0 245 های غیر بورسیسود سهام شرکت  

 %17 71،726 23،881 0 0 0 سود و زیان حاصل از فروش سهام

 %0 2،121 656 0 0 0 کارکنانسود حاصل از وام اعطایی به 

 %0 1،955 1،801 0 0 0 گذارانبیمهسود حاصل از وام اعطایی به 

 %100 425,883 274,226 247,386 478,746 41,830 جمع کل

 

%مربوط به سود  29مربوط به سود اوراق مشارکت،  %32گذاری، میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه 425،883از مجموع 

مربوط  %3مربوط به سود و زیان حاصل از فروش سهام، %17های بانکی ، مربوط به سود سپرده %18پولی و مالی، ابزارهای 

 های فرا بورسی است.مربوط به سود سهام شرکت %1به سود سهام شرکت های بورسی و 
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 های مربوط به خدمات پس از فروشفعالیت( 12
 

. به دلیل اهمیت این میکنداز فروش نقش استراتژیک بسیار مهمی در موفقیت و سودآوری شرکت ایفا  پسکیفیت خدمات 

موضوع همواره به دنبال آن هستیم که عالوه بر شناسایی مشکالت و حل آن ها، کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان را به 

ارائه شده، نیازمند اقدامات سیستماتیک و مستمر صورت مستمر بهبود بخشیم و پر واضح است که بهبود کیفیت خدمات 

 .توان به اقدامات انجام شده زیر اشاره کردباشد که در این راستا میمی

  طراحی مدل جامع نظرسنجی براساس مدل علمیSERVQUAL؛ 

 نامه بیمارستانی در رشته درمان تکمیلی به صورت برخط )آنالین( و غیرحضوری؛ارائه معرفی 

 طالعات برقراری تماس با شبکه فروش بیمه سینا اعم از شعب، نمایندگان و مراکز طرف قرارداد؛بروزرسانی ا 

 سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از منظر تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد به تفکیک استان؛ 

  مراکز درمانی طرف قرارداد، رتبه بندی شعب بر اساس معیار کیفیت خدمات درمانی ارائه شده با توجه به تعداد

 پتانسیل استان) شاخص جمعیت( و تعداد بیمه شدگان درمان؛

 های کشور؛ارائه خدمات ارزیابی خسارت سیار اتومبیل در استان 

 های علمی و مطابق با متوسط نیاز سنجی نیروی انسانی و تعیین تعداد نیروی انسانی بهینه شعب به کمک روش

 صنعت؛

  طراحی قسمتHELP SECTION  وب سایت شرکت به صورت پویا؛ 

 نصب دستگاه نظر سنجی از خدمات ارائه شده در برخی از شعب کشور؛ 

  سواالتپیاده سازی FAQ در موبایل آپ بیمه سینا؛ 

 راه اندازی بخش بررسی و پاسخگویی به سئواالت، انتقادات و شکایات مشتریان در موبایل اپ بیمه سینا؛ 
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 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته( 13
سته ط شخاص واب شده با ا ساز، از بابت فروش بیمه سال مورد گزارش یمعامالت انجام  ساخت و  نامه ، عملیات پیمانکاری و 

 باشد:خرید و فروش سهام، ارائه خدمات رفاهی و سایر خدمات به شرح جدول ذیل می

 مبالغ به میلیون ریال

 قانون تجارت 129مشمول ماده  نوع وابستگی وابسته نام شخص شرح
نامه و فروش بیمه

 خرید خدمات

 67،237 √ عضو مشترک هیئت مدیره بنیاد مستضعفان واحد تجاری نهایی

ت
رک

ش
ک

تر
ش

ل م
تر

کن
ت 

ح
ی ت

ها
 

 276،982 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

 268،248 √ عضو مشترک هیئت مدیره بانک سینا

 62،918 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

 29،543 √ عضو مشترک هیئت مدیره زمزم ایران

 29،271 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا

 26،592 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت حفاری شمال

 23،986 √ مدیرهعضو مشترک هیئت  شرکت سیمان تهران

 18،146 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن شمال

 16،814 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت جنرال مکانیک

 15،431 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت آزاد راه تهران شمال

 16،423 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت بین المللی هتلهای پارسیان

 13،695 √ عضو مشترک هیئت مدیره انرژی پیوند گستر پارسشرکت برق و 

 12،940 √ عضو مشترک هیئت مدیره تولید نیروی آذرخش

 11،591 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت لیزینگ جامع سینا

 10،850 √ عضو مشترک هیئت مدیره بهره برداری تعمیرات نیروگاه صبا

 9،025 √ هیئت مدیرهعضو مشترک  سازمان اموال و امالک

 8،651 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا

 7،274 √ عضو مشترک هیئت مدیره کشت و دام قیام اصفهان

 7،012 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت پاکدیس

 9،136 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

 5،940 √ عضو مشترک هیئت مدیره زمزم مشهدشرکت 

 5،546 √ عضو مشترک هیئت مدیره شرکت دشت ناز ساری

 345،945 √ عضو مشترک هیئت مدیره (129شرکت مشمول ماده  148سایر )

 1,299,196 جمع کل
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 نظام راهبری شرکت( 14

 باشد:شرح جدول ذیل می. اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به 1-14

 سمت نام و نام خانوادگی
تحصیالت / مدارک 

 حرفه ای

زمینه های سوابق 

 کاری

تاریخ عضویت 

در هیئت  

 مدیره

میزان مالکیت در 

 سهام شرکت

عضویت همزمان 

 در هیئت  مدیره

عضویت قبلی در 

هیئت  مدیره سایر 

 5شرکت ها در 

 سال اخیر

 رضا جعفری

نایب رئیس 

و هیئت مدیره 

 مدیر عامل

لیسانس مدیریت 

 بازرگانی دانشگاه آزاد

فوق لیسانس مدیریت 

دولتی گرایش مالی 

 دانشگاه آزاد

 عضویت هیات مدیره

 بیمه های اتکائی

 اشخاصهای بیمه

 حقوقی

20/01/1398  - - 
رئیس هیئت مدیره 

 بیمه دانا

 محمد رضائی
عضو هیئت 

 مدیره

لیسانس مدیریت بیمه 

دانشکده علوم 

 اقتصادی
 - - - 1396/01/21 سوزیهای آتشبیمه

فوق لیسانس مدیریت 

صنعتی دانشگاه آزاد 

 تهران مرکز

 امیررضا خسروی
رئیس هیئت 

 مدیره

لیسانس مدیریت 

بازرگانی دانشگاه 

 عالمه طباطبائی

فوق لیسانس مدیریت 

 مالی دانشگاه تهران

دکتری مدیریت مالی 

 دانشگاه تهران

 گذاریسرمایه

عضویت هیئت 

 مدیره

1396/10/03 - - 
عضو هیئت مدیره 

 شرکت پترو فرهنگ

 

و  01/03/1398شامل کلیه جلسات طی سال و جلسات بعدی تا تاریخ  1397. تعداد جلسات هیئت مدیره در طول سال 2-14

 جلسه بوده است که با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده است. 16ارائه شده به حسابرس درسال مذکور 
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  . حقوق و مزایای ساالنه اعضای هیئت  مدیره شرکت طی سال مورد گزارش ، به شرح زیر بوده است14-3

 

نام و نام 

 خانوادگی

تاریخ  دوره عضویت

روزنامه 

 رسمی

 نماینده
موظف یا 

 غیر موظف

تعداد سهام 

 در پایان سال

حقوق و 

 مزایا

حق 

حضور 

در 

 جلسات

پاداش 

 مجمع

سایر 

 دریافتیها

جمع 

حقوق و 

مزایای 

 ناخالص

بیمه و 

مالیات 

 مکسوره

جمع 

خالص 

 تا تاریخ از تاریخ هادریافتی

مرتضی دباغ 

 عالی نصب
29/02/1395 29/02/1397 19/03/1397 

شرکت لیزینگ 

 جامع سینا
 896 118 1.014 198 - - 816 60.024.986 موظف

 1.788 74 1.862 442 - - 1.420 741.193.557 غیر موظف بنیاد علوی 19/03/1397 29/02/1397 29/02/1395 محمد رضائی

امین 

 شیرکانی
29/02/1395 29/02/1397 19/03/1397 

شرکت مادر 

تخصصی مالی و 

 گذاریسرمایه

 سینا

 2.233 314 2.547 667 - - 1.880 269.909.295 موظف

رضا امیر

 خسروی
29/02/1395 29/02/1397 19/03/1397 

بنیاد 

مستضعفان 

 انقالب اسالمی

 65 7 72 - - - 72 31.477.499 غیرموظف

اله روح

 امیدی
02/09/1393 29/02/1395 02/09/1393 

بنیاد 

مستضعفان 

 انقالب اسالمی

 33 3 36 - - - 36 - غیرموظف

سعید 

 خرقانی
29/02/1395 29/02/1397 - 

شرکت صادرات 

نیروی خلیج 

 فارس

 65 7 72 - - - 72 - غیرموظف

- 31/04/1397 - - 
شرکت آسان 

 پرداخت پرشین
 - - - - - - - 137.342.968 غیرموظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارقام به میلیون ریال 
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 مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل. اطالعات 14-4

 مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت )غیر عضو هیئت مدیره(

 سمت نام و نام خانوادگی
تحصیالت / مدارک 

 حرفه ای

سابقه اجرایی 

 در شرکت
 سوابق مهم اجرائی

میزان مالکیت 

 در سهام شرکت

 عبداالمین خدائی نساج
و  معاون مالی

 اقتصادی

لیسانس حسابداری 

 دانشگاه شیراز

فوق لیسانس مدیریت 

 مالی دانشگاه تهران

 سال 5

مدیر مالی و عضو هیئت مدیره شرکت شیر و گوشت 

 زاگرس شهرکرد

 مدیر مالی هلدینگ کشاورزی بنیاد

 عضو هیئت مدیره شرکت بذر و نهال سینا

 رئیس هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

- 

 کیومرث رعیت
مشاور مدیرعامل در 

 حوزه منابع انسانی

لیسانس اقتصاد نظری 

 دانشگاه تهران

فوق لیسانس علوم 

اقتصادی و اجتماعی 

 دانشگاه مازندران

 سال 5

 مدیر برنامه و بودجه بیمه سینا

 عضو هیئت مدیره آلوتک

 رئیس هیئت مدیره شرکت مهستان

 عضو هیئت مدیره فوالد کاوه جنوب کیش

 هیئت مدیره گسترش صنایع معدنی کاوه پارسعضو 

 عضو هیئت مدیره لیزینگ جامع سینا

- 

 مرجانه صابری
معاون فنی سرپرست 

 های اشخاصبیمه

لیسانس مامائی دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمان

فوق لیسانس مدیریت 

 بیمه دانشگاه آزاد

 سال 12
 مدیر بیمه های اشخاص بیمه سینا

 معاون بیمه های زندگی
- 

 کتایون هدایت پور
 تمعاونسرپرست 

 های اموالفنی بیمه

لیسانس مدیریت بیمه 

دانشگاه آزاد واحد تهران 

 جنوب

فوق لیسانس کارآفرینی 

 دانشگاه تهران

 سال 15

 مدیر بیمه های اشخاص بیمه سینا

 معاون فنی بیمه سینا

 رئیس شورای فنی بیمه سینا
- 

 مرتضی علی اکبر گنجی
 تمعاونسرپرست 

 فروش و توسعه بازار

فوق لیسانس روابط بین 

 الملل دانشگاه آزاد
 سال1

 مدیر کل بیمه های اتکائی باربری، کشتی و هواپیما بیمه مرکزی
 مدیر کل مبارزه با پولشوئی بیمه مرکزی

 معاون اداره کل بازرسی و پاسخگوئی به شکایات

رئیس اداره کارگزاری رسمی/ارزیابی خسارت/ اکچوئری 

 بیمه مرکزیرسمی 

- 

 علی صیادزاده
معاون سرمایه 

 انسانی و پشتیبانی

فوق لیسانس علوم 

اقتصادی دانشگاه 

 مازندران

دکتری اقتصاد دانشگاه 

 مازندران

 سال 8
 مدیر منابع انسانی بیمه سینا

 مدیر فروش بیمه های عمر بیمه سینا
- 
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 مزایا مدیران ارشد اجرایی:گیری در خصوص تعیین حقوق و . فرآیند تصمیم14-5

گذاری سینا )هلدینگ( صادر و ابالغ احکام حقوقی اعضای موظف هیئت مدیره توسط شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه

شود. در رابطه با کارانه براساس سیستم موجود امتیاز شود همچنین احکام حقوقی معاونین توسط مدیر عامل صادر میمی

دیرعامل براساس ارزیابی عملکرد آنان اختصاص یافته و مشابه سایر کارکنان بعد از محاسبه توسط کارانه معاونین توسط م

 شود.معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی پرداخت می

شود و توسط شرکت کارانه اعضا موظف هیئت مدیره نیز هر سه ماه یکبار توسط هلدینگ براساس ارزیابی عملکرد اعالم می

 شود.می به آنان پرداخت

 

 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل( 15
 

باشد که جزء حسابداران رسمی بوده و حسابرس معتمد سازمان بورس حسابرس این شرکت موسسه حسابرسی مفید راهبر می

 باشد.اوراق بهادار می

 

 شرکت سکیر لیو تحل هیگزارش تجز( 16
 

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

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

که  مهیب یهاموضوع خصوصاً در مورد شرکت نیباشند. ا شتهتوجه دا در معرض آن قرار دارد شرکتکه  یاحتمال یخطرهاو 

مختلف،  یهاسکیر ییبا شناسا نایس مهیب شرکت .دارد یشتریب تیها است، اهمشرکت ریاز سا سکیر رشیآنها پذ تیفعال

 یهاسکیو ر یگرمهیمتداول ب یهاسکی. در حال حاضر ردارد هاسکیگزارش و کاهش ر ،یریگاندازه یبرا یبرنامه منظم

موجود در  تیشده و اقدامات الزم به همراه گزارش وضع شیو پا یمختلف بررس یهابه طور منظم در کارگروه یبرون شرکت

 .ردیگیقرار م رهیهیئت مد یارشد و اعضا رانیمد اریاخت

 هیکل یمال یگرتوان "مهیموسسات ب یمال ینحوه محاسبه و نظارت بر توانگر"با عنوان  69 نامهنییبا ابالغ آ 1391سال  در

، نامهنییآ نیا در. آن محاسبه و گزارش شود دستورالعمل ارائه شده در یهرساله بر مبنا ستیبایفعال م مهیب یهاشرکت

که بر اساس اندشده می( تقس5گروه )درجه  نی( تا بدتر1)درجه  نیبه پنج گروه از بهتر یمال یتوانگرهای بیمه برحسب شرکت

قرار گرفته است در ادامه  2بوده است و در سطح توانگری  %86 1397در سال  نایس مهیب یمال یتوانگر گزارش بیمه مرکزی

 پردازیم. های مهم شرکت بیمه سینا میبه بررسی انواع ریسک
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 نوسانات نرخ بهره سکیر (1

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

نرخ  ر،یاخ انیو تحوالت سال ریی. با توجه به تغرودیبه شمار م یریگمیشاخص تصم نیتریاصل ان،یمشتر یبرا

 هاییاز کاهش ارزش دارا یریشده و موضوع مهار تورم و جلوگ یاعمده راتییقابل پرداخت دستخوش تغ یهابهره

با  ینیگزیبه عنوان جا یگذارهیعمر و سرما یهامهیجامعه باعث شده است تا ب دستنییو پا یانیم یقشرها یبرا

 .واقع گردد انیمورد اقبال مشتر یبانک یهانسبت به سپرده شتریثبات ب

 

 محصوالت تیفیک سکیر (2

 لیبه وجود آمده را تسه یفیدر خصوص مشکالت ک یریگمیتصم تواندیموثر محصول م تیفیک سکیر تیریمد

به  یامهیمحصوالت ب تیفیاز ک یمتفاوت یهانهیتوانند در زم یمحصول م تیفیک سکیر تیریمد ی. ابزارهادینما

مهم  نیا هیوحدت رو جادیآنها و ا یو بازنگر ندهایها، فرآدستورالعمل نیبا تدو نایس مهیکار گرفته شوند. در شرکت ب

در ارائه خدمات و محصوالت  انیمشتر یهاو خواسته ازهایامر بازخورد ن نیا یهایاز ورود یکی. ردیپذیصورت م

 .شده استآن اقدام  لیاصالح و تکم یدر راستا انیارتباط با مشتر تیریواحد مد جادیبوده که با ا

 

 نوسانات نرخ ارز سکیر (3

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

در  ها دارد. در بیمه سینا، این ریسک که به واسطه تغییرات در نرخ تبدیل ارز نمود دارد، سبب افزایش هزینهشرکت

های درمانی از مسیر افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی داشته و سبب باال های بیمهپرداخت خسارت

 شود.آن میرفتن 

 

 یدیتول یهانهاده متیق سکیر (4

. به عبارت ردیگیقرار م لیو تحل یمورد بررس یمنابع انسان نهیدر زم یامهیب یهادر شرکت یدیتول یهانهاده سکیر

 یامهیب یهاارائه خدمات در شرکت نهیکارکرد در زم نیتریکارآمد اصل یانسان یرویجذب و نگهداشت ن گر،ید

 یروهایجذب ن سکیموضوع، ر نیبوده و ا دیجد گرانیشاهد ورود باز ریاخ انیکشور در سال یامهیبازار ب. باشدیم

 .داده است شیرا به شدت افزا یپرداخت بر اضافه هیبا تک گرانیباز نیا یکارآمد از سو

 میکارآمد، اقدام به ترم یانسان یروهاین یحفظ و ماندگار یبرا رانهیگشیدر نظر گرفتن اقدامات پبا نایس مهیب

نموده تا ضمن  یو ارائه امکانات رفاه یشغل ریشامل وام و کارانه، ارتقاء مس ایپرداخت حقوق و مزا یهادستورالعمل

جذب  سازنهیزم ن،یجهت پرسنل خود را فراهم نموده و همچن زمال یدلگرم ،یانسان یروهاین یمال زهیباال بردن انگ

 .گردد زین دیکارآمد جد یهاروین

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

بر  ینیگزیشده را به عنوان جا یسپاربرون یندهایفرآ یمشخص نموده و نظارت بر حسن اجرا یدستورالعملها

 .مدنظر قرار داده است یانسان یروهاینگهداشت ن یباال یهانهیهز
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 محصوالت متیکاهش ق سکیر (5

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

 شیها باعث افزانرخ یآزاد ساز ،یخصوص مهیب یها. با ورود شرکتگرفته استجمهوری اسالمی ایران صورت می

. تنها رشته به خود دیده است ینزول یروند ،ها از آن زمان تاکنونو تعرفه شده مهیدر صنعت ب یشکنرقابت و نرخ

ی آن همچنان از گذاربود که تعرفه نیسرنشمازاد ثالث و  یامهیرشته ب شده است،قانون ن نیامول شمکه  یامهیب

ی و به تبع آن، نگیقدن ،کاهش درآمدامر منجر به  نای .گیردیانجام مجمهوری اسالمی ایران  یمرکز مهیب طریق

مطالبات با توجه  شیافزاتوان به می سکیر نیا ات جانبیریثأتاز  شرکت شده است. یگذارهیسرما هایکاهش درآمد

 .باشدیم یریگیوصول مطالبات در حال پ یسامانده تهیکم سیامر با تاس نیکه ا اشاره نمود یفروش هیبه نس

 

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

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

گردد. گران خارجی( میاسالمی ایران به عنوان نهاد ناظر( و قراردادهای پشتیبانی خارجی )قراردادهای اتکائی با بیمه

های مرتبط با قوانین ه قوانینی که در سالیان اخیر دستخوش تحوالت عمده شده است، بحثدر مقوله داخلی، عمد

باشد. در این زمینه، بیمه سینا با بررسی و امکان سنجی ایجاد شبکه های شخص ثالث و مازاد سرنشین میبیمه

ا از تفسیر متفاوت قوانین در های موجود نموده تحقوقی وکال در کلیه شعب زیرمجموعه، اقدام به رسیدگی به پرونده

محاکم قضائی جلوگیری نماید. نتیجه مستقیم این موضوع، پاسخگوئی یکسان و ایجاد وحدت رویه در کلیه مراحل 

های مذکور جهت کاهش اضافه پرداختی بوده است. از سایر موارد قابل بحث در های حقوقی بیمهرسیدگی به پرونده

نامه و کاهش مالیات بر ارزش افزوده اشاره نموده که باعث باال رفتن قیمت بیمهتوان به موضوع مقوله داخلی می

های دار مسئولیت رایزنیقدرت خرید مشتریان شده است. در حال حاضر، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران عهده

ارزش افزوده، باعث  الزم در این خصوص با دولت و مجلس محترم شورای اسالمی بوده تا با حذف یا کاهش مالیات بر

 بازگشت اقبال به خرید در مشتریان گردد.

توان به موضوع قراردادهای اتکائی که امری مرسوم و الزم در صنعت در مقوله قراردادهای پیشتیبانی خارجی می

ر های سیاسی جهان سبب خروج بازیگران اصلی این حوزه از کشوباشد، اشاره نمود. تحرکات اخیر در صحنهبیمه می

شده و عالوه بر ایجاد موانع در زمینه عقد قراردادهای جدید، مشکالتی در زمینه پاسخگویی به تعهدات قراردادهای 

های اتکائی داخلی با توجه به رویه نرخ ارز سبب شده است تا ایجاد شرکتپیشین نیز بوجود آورده است. افزایش بی

گری اتکائی ه شده و در نهایت، زمزمه تأسیس کنسرسیوم بیمههای مالی با مشکل مواجناتوانی در ارائه پشتیبان

هایی نظیر داخلی با شرکت فعاالن صنعت بیمه و با نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی شنیده شده که فعالیت

 های ایرانی را بر عهده خواهند گرفت.های اتکائی نفتکشبیمه
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 یتجار سکیر (7

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

و حذف  یبا توجه به بررس ریاخ یهادر سال نایس مهیکرد. شرکت ب فیبلند مدت تعر ایدر کوتاه مدت  یسودده

داشته و  یداریپا یسودده ی،گذارهیسرما حثبه مولد و توجه به ب رمولدیغ یهاییدارا لیتبد ده،انیز یقراردادها

حاکم بر شرکت به لحاظ  یراهبرد تیریمدهمچنین  باشد.میبه سود انباشته  لیانباشته شرکت در حال تبد انیز

و نظارت اکید بر اجرای صحیح آنها، موجبات ایجاد سود سود شرکت  میمربوط به نرخ رشد و تقس یهااستیاتخاذ س

 .نمایدپایدار برای شرکت را فراهم می

 

 نیگزیبه محصوالت جا انیاقبال مشتر (8

و  فیتعر یامهیب یهابه شرکت انیاز مشتر سکیحفاظت و انتقال ر کردیبا رو ایدر سراسر دن یامهیب محصوالت

. ردیگیصورت م "خارج از کنترل عیبه کنترل وقا انیمشتر ازین" یبر مبنا زیآنها ن یابیشده و اصول بازار یسازادهیپ

که موضوع  ینبوده و تنها در موارد فیعام قابل تعر یمعنادر  یامهیمحصوالت ب یبرا نیگزیرو، محصول جا نیاز ا

 یگذارهیعمر و سرما یهامهیبا ب یمحصوالت مال ینیگزیو جا سهیمرتبط باشد، امکان مقا یبه مسائل مال سکیانتقال ر

 یهادهسپر رینظ یمحصوالت مال ریموجود در سا یءهاالبر خ هیبا تک یگذارهیعمر و سرما یهامهی. بگرددیمطرح م

 انیبازارها، اقبال مشتر گونهنیشده که با توجه به نوسانات موجود در ا فیو ... تعر مسکوکبازار اوراق بهادار و  ،یبانک

 ییهاتیجذاب جادیبا ا ،یمال ینوسانات بازارها سکیبا استفاده از ر نایس مهیعمر را شاهد خواهد بود. ب یهامهیبه ب

 یابیدر بازار یو ...( سع یدرمان یهامهی)وام، ب یجانب یایو مزا یاتیمال یهاتیافمع ،ینینرخ سود تضم فیتعر رینظ

 .را کاهش داده است نیگزیمحصوالت جا سکیخود، ر انیگسترده به مشتر یرسانمحصول نموده و با اطالع نیا

 

 ینگینقد سکیر (9

ای های بیمهناتوانی شرکتاست.  شرکت تعریف شده ازپرداخت تعهداتب ینبود وجه نقد برا سکیر ینگینقد سکیر

رویه گری یا افزایش بیهای بیمهجهت فروش محصوالت به علل گوناگون، عدم دریافت وجوه نقد ناشی از فعالیت

ی نمود شدیدی پیدا نموده ای را سبب شده و موضوع کاهش نقدینگهای بیمههای سربار، کاهش کارایی شرکتهزینه

االستفاده های سهلاست. بیمه سینا جهت مدیریت این موضوع، اقدام به بازتعریف محصوالت خود در قالب پکیج

اندازی ( که قابلیت نقد فروشی باالیی را دارند، نموده و از سوی دیگر، با راه"آپ")نظیر محصوالت ارائه شده در 

گذاری بر مبنای وجوه نقد های سرمایهزایش نقدینگی خود و استفاده از ظرفیتکمیته وصول مطالبات، سعی در اف

 دارد.
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گزارش عملکرد اجتماعی شرکت( 17  
 

 باشد:های زیست محیطی متعهد به رعایت موارد زیر میبیمه سینا در حوزه مسئولیت 

  بهره مندی از اینترنت و خدمات غیر حضوری فرهنگ سازی در زمینه استفاده از بیمه بین اقشار مختلف جامعه و

ها، ارائه طرح انگیزشی گسترش خدمات الکترونیک ای و عدم مراجعه حضوری به شعبهجهت انجام امور بیمه

توان به کاهش مراجعه حضوری، افزایش سرعت برای تشویق مشتریان که از جمله آثار زیست محیطی آن می

ی در زمان و کاهش ترافیک شهری، کاهش آلودگی هوا، کاهش استفاده از ای، صرفه جوئدر ارائه خدمات بیمه

ها و وسایل، های شعبهکاغذ، کاهش استفاده از تجهیزات برقی و کاهش مصرف برق، کاهش استهالک ساختمان

 و ... اشاره کرد؛

 داخت اینترنتی گذاران به صورت پرفراهم آوردن تسهیالت الزم برای پرداخت غیر حضوری حق بیمه توسط بیمه

 و پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز و تلفن همراه ؛

 رسانی سریع و کاهش مصرف کاغذ در انجام رسانی آنالین جهت اطالعهای اطالعگیری از سیستمبهره

 های اداری؛فعالیت

 های ستادی و شعب؛ها در ساختمانصرفه جوئی در مصرف انرژی با هوشمندسازی سیستم 

  های راستای مسئولیت اجتماعی خود در جامعه و محیط زیست اقدام به راه اندازی خسارت سیار بیمهشرکت در

ها و مراجعات به اتومبیل از طریق برون سپاری آنها نموده است که این امر عالوه بر کاستن از حجم پرونده

 شعب، موجب کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز گردیده است؛

 های شرکت؛ها و عوارض قانونی بر مجموعه فعالیتاتپرداخت به موقع مالی 

 های شرکت بیمه سینا در راستای اطالع رسانی و تشویق و ترغیب آحاد مردم به استفاده از خدمات و پوشش

ها و سمینارها ها، نمایشگاهای و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، اقدام به برپائی و مشارکت در همایشبیمه

 نموده است؛

 خود در مناطق سیل زده اقالم  گذارانبیمهیمه سینا در جریان سیل اخیر در کشور ضمن پرداخت خسارت به ب

 عزیز توزیع نموده است. گذارانبیمههای حمایتی بین هموطنان و ضروری غذایی و بهداشتی را در قالب بسته

 های توسعه منابع انسانیفعالیت( 18
 

باشد و موفقیت سازمان نیز تا حد زیادی وابسته هر سازمان، منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی میدر دنیای امروز سرمایه انسانی 

به آن است. نظر به جایگاه واالی سرمایه انسانی در فرآیند ارائه خدمات، شرکت بیمه سینا تمرکز بر سرمایه انسانی را یک از 

 ترین راهبردهای خود قرار داده است.اصلی
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 های آموزشی تخصصی جهت کارکنانبرگزاری دوره الف(

دوره بصورت  29دوره بصورت حضوری و  29دوره بوده است که  58، 1397های تخصصی برگزار شده در سال تعداد کل دوره

 مجازی برگزار شده است.

 1397 های برگزار شده در سال: دوره1 جدول

 تعداد دوره

 29 های حضوریدورهتعداد 

 29 های از راه دورتعداد دوره

 58 هاتعداد کل دوره
 

 های تخصصی برگزار شده به شرح ذیل بوده است:عناوین دوره

 1397در سال  های تخصصی برگزار شده: عناوین دوره2 جدول

 1397های تخصصی سال دوره

 نوع  برگزاری تعداد دوره ایهای بیمهدوره

 حضوری / مجازی 23 دوره درمان

 حضوری / مجازی 4 دوره آتش سوزی

 مجازی 2 دوره مسئولیت

 حضوری / مجازی 10 دوره بیمه عمر

 حضوری / مجازی 12 دوره اتومبیل

 حضوری 4 دوره باربری

 حضوری 1 دوره انرژی

 حضوری 1 دوره دریایی

 حضوری 1 دوره مهندسی

 - 58 جمع کل دوره
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 اطالعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

 در این خصوص اقدامات زیر صورت گرفته است:

 آموزش مستمر برای کلیه سطوح سازمانی؛ 

 گرایی؛جوان 

 اصالح چارت سازمانی؛ 

 تدوین آیین نامه نظام پیشنهادات؛ 

 جانشین پروری؛ 

 رفاهیات کارکنان؛ 

 منابع انسانیج( مشکالت مربوط به توسعه 

 باشد:برخی از موانع و مشکالت توسعه منابع انسانی به شرح ذیل می

 کمبود نیروی متخصص در صنعت؛ 

 جذب نیروهای متخصص یک شرکت توسط رقبا؛ 

 های نوین؛کارگیری  فناوریگیری افراد در قبال پذیرش و بهموضع 

 عدم همترازی جبران خدمات پرسنل با متوسط صنعت؛ 
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 د(اطالعات جمعیت شناختی شرکت

 باشد:  اطالعات جمعیت شناختی شرکت بیمه سینا به شرح ذیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سهم از کل میانگین تعداد عنوان سطوح

 سطوح تجربه

 %3 10 سال 2تا 

 %21 71 سال 6تا  2باالی 

 %54 183 سال 12تا  6باالی 

 %22 73 سال 20تا  12باالی 

 100 337 جمع کل

 سهم از کل میانگین تعداد عنوان سطوح

 حوزه فعالیت

 %2 6 کارمند/کارگر

 %47 158 کارشناس

 %29 97 کارشناس ارشد

 %21 70 مدیر/سرپرست

 %2 6 مدیرعامل/مدیرکل/معاون سازمان

 %100 337 جمع کل

 سهم از کل میانگین تعداد عنوان سطوح

 مدرک تحصیلی

 %1 4 سیکل

 %5 16 دیپلم

 %2 6 فوق دیپلم

 %59 200 لیسانس

 %32 109 فوق لیسانس

 %1 3 دکترا

 %100 337 جمع کل
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1397مقایسه بودجه و عملکرد سال ( 19  
 

 باشد:به شرح ذیل می 29/12/1397مقایسه بودجه و عملکرد سال مالی منتهی به 

 درصد تغییرات  عملکرد   بودجه مصوب  

  1397سال    1397سال    مساعد )نامساعد(

 درصد  میلیون ریال   میلیون ریال  

        درآمدها:

        گری:درآمد عایدی فعالیت بیمه

000،000،7  حق بیمه صادره    603،352،8   19 

428،223  درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی    793،260   17 

052،931  گران اتکاییدریافتی از بیمهخسارت     640،010،1   9 

  480،154،8    036،624،9   18 

000،274  گذاریدرآمدهای سرمایه    883،425   55 

943،28   0  ایهای غیر بیمهدرآمدها و هزینه   100 

480،428،8  جمع درآمدها    862،078،10   20 

        ها:هزینه

        گری:بیمههای عملیات هزینه

(769،625،1)  حق بیمه اتکایی واگذاری    (856،813،1)   (12)  

(799،561،4)  خسارت پرداختی    (298،234،5)   (15)  

(104،418)  کارمزد و کارمزد منافع اتکایی هزینه    (009،507)   (21)  

(272،102)  های بدنیهزینه سهم صندوق تامین خسارت    (735،113)   (11)  

(000،637)  خالص )افزایش( کاهش ذخایر فنی    (503،831،1)   (188)  

(000،175)  ایهای بیمهسایر درآمدها و هزینه    (820،212)   (22)  

  (944،519،7)    (221،713،9)   (29)  

(536،658)  های اداری و عمومیهزینه    (652،729)   (11)  

(480،178،8)  هاجمع هزینه    (873،442،10)   (28)  

000،250  سود )زیان( خالص قبل از کسر مالیات    (011،364)   (246)  

 0  0   0  مالیات بر درآمد

000،250  سود )زیان( خالص    (011،364)   (246)  
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 باشد.می گذاریسرمایهو افزایش بازده  گذاریسرمایهعمدتاً ناشی از افزایش حجم  گذاریسرمایهافزایش درآمد  .1

حق بیمه صادره نسبت به بودجه  درصدی 19 از عوامل رشد هزینه کارمزد و منافع کارمزد اتکایی می توان به افزایش .2

 اشاره نمود. 

 بینی شده شامل: علت افزایش خالص ذخایر فنی نسبت به بودجه پیش .3

در رشته شخص ثالث   ب( افزایش  IBNRمیلیارد ریال اعالمی توسط بیمه مرکزی به عنوان  400الف( اعمال مبلغ 

درصدی حق بیمه صادره نسبت به بودجه  19عمدتاً ناشی از رشد نسبت به بودجه میلیارد ریال هزینه ذخیره فنی  1،194

بویژه در رشته ثالث به فصول  نامهبیمهدرصدی نرخ اتکایی اجباری و انتقال بخش قابل مالحظه تری از صدور  2و کاهش 

های منقضی نشده ناشی از افزایش ضریب خسارت دو رشته درمان تکمیلی ج( افزایش در ذخیره ریسکسوم و چهارم   

 و رشته شخص ثالث 

 باشد.ای عمدتاً ناشی از افزایش پرتفوی میهای بیمهافزایش سایر درآمدها و هزینه .4

 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع( 20
 

سهام مورخالعاده مجمع عمومی عادی بطور فوق شرح زیر   1397/04/31صاحبان  تکالیفی را برای اجراء به هیئت مدیره به 

 گردد: ابالغ نموده است که در ادامه خالصه اهم اقدامات انجام شده در رابطه با تکالیف مذکور تشریح می

 

  

 تکالیف

 برگزاری جلسهخالصه اقدامات صورت گرفته تا زمان  مجمع فیشرح کامل و دقیق ابالغیه تکال

درصد 

پیشرفت 

 اجرای ابالغی

الزم است برنامه  ،یاتیبا توجه به عدم تحقق کامل بودجه سود عمل

به بودجه مصوب  یابیها به منظور دستنهیکنترل هز یبرا یاتیعمل

 و اجرا گردد. نیتدو

عملیات سال مالی مورد گزارش منجر به تحقق کامل سود پیش 

میلیارد ریال  400بینی شده در بودجه گردیده بود لیکن اعالم مبلغ 

قانون  58از سوی بیمه مرکزی در راستای ماده  IBNRبه عنوان 

بیمه شخص ثالث مربوط به سنوات قبل موجب گردید سود دوره از 

 ارد ریال زیان تعدیل شود. میلی 364میلیارد ریال به   229

%100 

 یسهم بازار، بهبود شاخص ها شیموثر به منظور افزا یزری برنامه  

شرکت در قالب بودجه و  یپرتفو نهیبه تیریو مد یو اقتصاد یا مهیب

 انجام شود یابالغ یهابرنامه

اقدامات و اصالحات انجام شده در سنوات  ،یزیربرنامه جهیدر نت

 یابیشاخص ارز نیتریخسارت شرکت بعنوان اصل بیضر ریاخ

در سال  شودیدرصد و برآورد م 72، 1396در سال  یامهیعملکرد ب

 یشاخص برا نیدرصد برسد که با توجه به متوسط ا  77به  یجار

درصد عملکرد شرکت در  83.5 زانیبه م 1396سال  درصنعت 

و درخور مالحظه است.  ستهیشا یامهیب یهاخصوص بهبود شاخص

بودجه  درصد 119صادره معادل  مهیتحقق حق ب زانیم نیهمچن

  پیش بینی شده بوده است. 

%100 

30 

 

 
 



 

  

 تکالیف

 خالصه اقدامات صورت گرفته تا زمان برگزاری جلسه مجمع فیشرح کامل و دقیق ابالغیه تکال

درصد 

پیشرفت 

 اجرای ابالغی

برنامه و بودجه سال  31و بر اساس تبصره  یبهره ور شیبه منظور افزا

بهره  ،ی)اضافه کار یپرسنل ریمتغ یهاهزینهالزم است پرداخت  97

 برنامه باشد. یدیکل یرهایو کارانه( متناسب با بهبود متغ یور

ی پرسنلی در قالب هاهزینهدرصد از  25بالغ بر  1397در سال 

اضافه کار و کارانه به عنوان جزء متغییر پرداخت شده است 

 درصد بودجه هزینه پرسنلی محقق شده است.  99همچنین معادل 

%100 

 یزمان یفوق در بازه ها فیاقدامات انجام شده در خصوص تکال جینتا

 ارائه گردد. انهیسه ماهه در جلسات عملکرد ماه

حاصل از  بدست آمده جیفوق و نتا یهاشاخصعملکرد شرکت در 

عملیات در قالب فرم های مشخص به صورت ماهیانه و در مقاطع  

 زمانی سه ماهه گزارش شده است. 

%100 

مقرر  یگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون 4در خصوص بند 

  نییتع ایالزم در خصوص وصول و  یزیشرکت اقدامات و برنامه ر دیگرد

 ریو سا ییگران اتکا مهیب ندگان،یو نما گذارانبیمهمطالبات از  فیتکل

. دینما یریگیپ تیبه جد جهیرا تا حصول نت یافتنیدر یحسابها

 ندگان،یگزاران و نما مهیمطالبات از ب یسن هیتجز دیمقرر گرد نیهمچن

بصورت  یافتنیاسناد در یحسابها ریو سا ییگران اتکا مهیگران و ب مهیب

 یمرکز مهیاز حسابرس مستقل به ب هیدییو پس از اخذ تا هیجداگانه ته

 داده شود. لیج.ا.ا تحو

 ه،یج.ا.ا ته یمرکز مهیمطالبات طبق نظر ب یسن هیگزارش تجز

 یشرکت برا یو همراه با اظهارنظر حسابرس و بازرس قانون میتنظ

همچنین در نتیجه اقدامات انجام  شده است. هیج.ا.ا ارا یمرکز مهیب

به  1396روز در سال  157شده دوره متوسط وصول مطالبات از 

کاهش یافته که علیرغم بهبود نسبی  1397روز در سال  146

همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد و بر آورد می شود بهبود 

شاخص مذکور در سال جاری با مجموعه اقدامات انجام شده سرعت 

 یافته و به متوسط صنعت دست یابیم.بیشتری 

60% 

مجمع بر  ،یگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون 5در خصوص بند 

 دیتاک یریگ رهیدر موضوع ذخ یمرکز مهیمقررات و ضوابط ب تیرعا

 نمود.

نموده  تیرابطه رعا نیرا در ا یمرکز مهیشرکت مقررات و ضوابط ب

 .است
%100 

مجمع  ،یمستقل و بازرس قانونگزارش حسابرس  6در خصوص بند 

 39586/402/96اقدامات انجام شده با توجه به نامه شماره  دییضمن تا

موضوع  نیرابطه مقرر نمود تا در خصوص ا نیدر ا 14/04/1396مورخ 

 .دینما تیرا رعا یمرکز مهینامه ها و ضوابط ب نیشرکت آئ

نموده  تیرابطه رعا نیرا در ا یمرکز مهیشرکت مقررات و ضوابط ب

 .است
%100 

مقرر  ،یگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون 7در خصوص بند 

 هیموجود و ته یاحتمال یهارتیرفع مغا یاقدامات الزم برا دیگرد

توسط شرکت  ییگران اتکا مهیعمده و ب گذارانبیمهبا  قیصورت تطب

مانده حساب و ارائه به  هیاخذ تاد یبرا نیبه انجام برسد. همچن

 .دیاقدامات الزم بعمل آ ینونحسابرس مستقل و بازرس قا

 ییاتکا گرانمهیبه صورت مستمر با ب رتیرفع مغا یاقدامات الزم برا

 زانیبه حداقل م هارتیمغا نیا شودیاست و تالش م انیدر جر

 .ابدیممکن کاهش 

%50 
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 تکالیف

 خالصه اقدامات صورت گرفته تا زمان برگزاری جلسه مجمع فیتکال شرح کامل و دقیق ابالغیه

درصد 

پیشرفت 

 اجرای ابالغی

توسط حسابرس مستقل و به  یدیتاک 9-3و  9-2در خصوص بند 

شرکت اقدامات  دیمنظور حل و فصل موضوعات مذکور  مقرر گرد

 جهیحقوق شرکت را تا حصول نت فاءیحل و فصل و است یبرا ستهیشا

 .دینما یریگیپ تیبا جد

 یاقدامات الزم براموضوع دعوی بانک صادرات  9-2در خصوص بند 

 انیدر جر ییمراجع قضا قیاز طر تیحقوق شرکت با جد یفایاست

 است. یریگیپ

نیز دعوی شرکت لیزینگ خودرو غدیر به نفع  9-3در خصوص بند 

شرکت در دادگاه تجدید نظر خاتمه یافته و ودیعه نزد دادگستری 

  ساب شرکت عودت گردیده است .به ح

%50 

شرکت  یو  نکات مد نظر بازرس محترم قانون 11و  10در خصوص بند 

شرکت  دیمفاد قانون تجارت و اساسنامه مقرر گرد تیدر رابطه لزوم رعا

 .دیکامل موضوعات اشاره شده اقدام نما تینسبت به رعا

مجمع شرکت در زمان مقرر  یشود در سال جار یتالش م -10-1

 برگزار شود. یقانون

 هیاصالح 106ثبت صورتجلسات مجامع موضوع مفاد ماده  -10-2

 قانون تجارت انجام شد.

 یقانون تجارت با معرف هیاصالح 110موضوع مفاد ماده  -10-3

 شد. تیرعا رهیمد اتیه یعضو حقوق یقیشخص حق ندهینما

قانون تجارت  هیاصالح 129درخصوص معامالت مشمول ماده  -11

( یمال یهاصورت یحیتوض 42-1 ادداشتی)معامالت مندرج در 

 معامالت مذکور اخذ شد. دییدر خصوص تا رهیمد ئتیمجوز ه

%100 

 مهیدر خصوص الزمات ب یگزارش بازرس قانون 14در رابطه با بند 

کامل  تیمکلف به رعا رهیمد ئتیه رانیا یاسالم یجمهور یمرکز

 .دیموجود گرد راداتیج.ا.ا و رفع ا یمرکز مهیضوابط و مقررات ب

 50% تالش شده تا حد امکان ضوابط بیمه مرکزی رعایت شود.

در رابطه با  یگزارش بازرس قانون 15در رابطه با نکات مندرج در بند 

 ئتیضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ه

و  دینما تیمفاد ضوابط مذکور را به طور کامل رعا دیدمکلف گر رهیمد

 یدر خصوص ارائه صورتها 28/12/1395مورخ  هیدر رابطه با مفاد ابالغ

سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت  دیینمونه مورد تا طابقم یمال

 یمرکز مهیب سیقانون تاس 62ضوابط مندرج در ماده  دیمکلف گرد

 .دینما تیرابطه را رعا نیدر ا یگر مهیج.ا.ا و ب

تالش شده تا حد امکان ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت 

 شود.
%80 
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 تا تاریخ برگزاری مجمع های انجام شدهسایر فعالیت( 21
  3تدوین برنامه استراتژیک چهارساله بر مبنای نقاط قوت و ضعف بیمه سینا و هدف گذاری برای دستیبابی به سهم بازار 

 توام با ایجاد سود و بازده اقتصادی مناسب برای سهامداران؛ 1401درصدی در افق 

  ایجاد تغییرات در ساختار سازمانی متناسب با اساسنامه جدید بازنگری و بروز آوری تاپ چارت و چارت تفصیلی سازمان و

 و آئین نامه حاکمیت شرکتی برای افزایش کارایی؛   

 وصول مطالبات، فنی، تحول دیجیتال برای دستیابی به اهداف گذاریسرمایههای تخصصی در حوزه های ایجاد کمیته ،

 ترسیم شده در سند استراتژیک؛

 کت در حد متوسط صنعت؛کنترل ضریب خسارت کل شر 

  های شعب بیمه سینا متناسب با رنگ،لگو و برند جدید شرکت؛باب از ساختمان 4بازسازی و نوسازی تعداد 

 های تخصصی زیر نظر هیئت مدیره در چارت سازمانی در راستای عمل به آیین نامه حاکمیت شرکتی و ایجاد کمیته

 اساسنامه جدید شرکت؛  

 1،299به مبلغ  1396میلیارد ریال در طول سال  943های بنیادی از حجم مراودات به مبلغ شرکتافزایی با افزایش هم 

 ؛1397میلیارد ریال در سال 

  راه اندازی سایتMIRROR  در ساختمان شهید بهشتی برای ارتقاء امنیت اطالعات شرکت؛ 

 ژیک برای تمامی مدیران ستادی و مناطق و شعب راه اندازی داشبورد ارزیابی بر خط میزان دستیابی به اهداف سند استرات

 متناسب با حیطه مسئولیت؛  

 ای کارکنان بیمه سینا و برنامه ریزی برای آموزش و نهادینه سازی مفاهیم نظامنامه در تمامی تدوین نظامنامه اخالق حرفه

 سطوح سازمان؛

  العاده صاحبان سهام که به تصویب فوقمجمع عمومی  29/03/1397تصویب اساسنامه حاکمیت شرکتی در جلسه مورخ

 بیمه مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار رسید؛

 تکالیف

 خالصه اقدامات صورت گرفته تا زمان برگزاری جلسه مجمع فیشرح کامل و دقیق ابالغیه تکال
درصد پیشرفت 

 اجرای ابالغی

پرداخت  دیمقرر گرد ،یگزارش بازرس قانون 16در خصوص بند 

 یمربوط به سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یها

از  یبدن یخسارت ها نیج.ا.ا و صندوق تام یانتظام یرویو ن

 .ردیشخص ثالث به موقع انجام پذ مهیب

 50% است. دهیبه انجام رس یبا توجه به صرفه و صالح شرکت اقدامات مقتض

 ئتیمجمع ه ،یمحترم قانونگزارش بازرس  17در خصوص بند 

دستور العمل  33را مکلف نمود تا ضوابط مندرج در ماده  رهیمد

 .دینما تیرا به طور کامل رعا ییمبارزه با پولشو ییاجرا

 100% انجام شد. ییمبارزه با پولشو ییدستورالعمل اجرا 33مفاد ماده 
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 های آینده شرکتبرنامه( 22
 

 های زندگی در پرتفو از طریق طراحی و عرضه محصوالت جدید و ورود به بازارهای نوین؛فزایش سهم بیمها 

  ؛ گذاریسرمایهافزایش حجم و بازدهی سبد 

  دستیابی به سطح یک توانگری مالی و حفظ آن برای سنوات آتی؛ 

 ایجاد ستاد دیه برای متمرکز نمودن پرداخت خسارت در رشته ثالث در ستاد؛ 

  برنامه ریزی برای انجام تبلیغات محیطی بویژه در شعب شهرستان برای توسعه برند بیمه سینا؛ 

  ایجاد واحدVIP ان وفادار و استراتژیک؛ برای ارائه خدمات ویژه به مشتری 

  برنامه ریزی برای کاهش شاخص دوره وصول مطالبات در حد متوسط صنعت؛ 

 های برون مرزی؛ توسعه فعالیت 

  برنامه ریزی برای افزایش سرمایه به منظور افزایش ظرفیت نگهداری و اخذ مجوز قبولی اتکایی از بیمه مرکزی؛ 

  گذاران؛ تعد برای توسعه فروش و ارائه خدمات به بیمهشعبه جدید در مناطق جغرافیای مس 5ایجاد 

 گذاران؛ ای متناسب با نیازهای روز بیمهطراحی و ارائه محصوالت جدید بیمه 

 های هوشمند برای نظارت مالی بر عملکرد شعب و نمایندگان؛ توسعه سیستم 

 های گروه بنیاد؛ افزایش هم افزایی با شرکت 

  پدافند غیر عامل؛راه اندازی سایت دوم 

 ؛های خرد به درشتتوسعه سهم بازار بیمه سینا با رویکرد فروش بیمه 
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 اطالعات تماس با شرکت( 23
 

 225آدرس ستاد مرکزی بیمه سینا: تهران، خیابان میرداماد، بعد از مصدق شمالی، شماره 

  :021-28377شماره تلفن 

  :آدرس اینترنتیwww.sinainsurance.com 

  :1918973668کد پستی 

  :ایمیل:  021-2807مرکز ارتباط با مشتریانCRM@Sinainsurance.com)) 

  :021-28371030دورنگار 

 گذاران با شرکت:اطالعات مربوط به امور روابط سرمایه 

  225آدرس: تهران، خیابان میرداماد، بعد از مصدق شمالی، شماره 

  :021-28377شماره تلفن 

  :021-28371450شماره فاکس 

  :1511616511کد پستی 

 باشد.گذاری میواحد امور سرمایه پاسخگویی به سواالت سهامداران اشخاص مسئول 
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