گزارش سالیانه هیات مدیره شرکت بیمه به مجمع عمومی:
مقدم سهامداران و نمایندگان محترم اشخاص حقوقی  ،نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسابرس و بازرس قانونی محترم و سایر مدعوین

را گرامی می

داریم.
معرفی شرکت:
تاریخچه :
شرکت بیمه سینا (سهامی عام) در آبان ماه سال  2831به شماره ثبت  122182با مجوز شماره  18232بیمه مرکزی
جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ،تاسیس و فعالیت بیمه گری خود را آغاز نمود.
دفتر مرکزی شرکت بیمه سینا واقع در تهران ،خیابان میرداماد ،بعد از خیابان نفت شمالی ،پلاک  112می باشد.
موضوع فعالیت :
انجام عملیات بیمهای مستقیم در انواع رشتههای بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانههای فعالیت صادره از سوی بیمه
مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تحصیل پوشش بیمههای اتکایی در رابطه با بیمه نامههای صادره
قبول بیمههای اتکایی از صندوق بیمه محلی ،منطقه ای و بین المللی به صورت متقابل و در محدوده مورد تایید بیمه مرکزی
جمهوری اسلامی ایران
سرمایهگذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه

بیانیه ماموریت:
شرکت بیمه سینا با همکاری سرمایه انسانی متخصص ،وفادار ،توانمند و شبکه فروش کارآمد و با بکارگیری تحقیق و توسعه در
طراحی و ارایه محصولات جدید منطبق با نیاز بازار ،به دنبال رشد ،توسعه توانگری مالی ،ایجاد اطمینان و امنیت برای بیمه
گذاران و افزایش ارزش افزوده اقتصادی سهامداران می باشد.

چشم انداز:
شرکت بیمه سینا در چشم انداز ،شرکتی است :بازار محور ،توسعه مدار و یادگیرنده ،جزو سه شرکت برتر صنعت بیمه کشور،
فعال در منطقه و معتبر در سطح جهانی

اهداف  ( :اهداف کلان )
افزایش سهم بازار
کاهش ضریب خسارت
رشد بازده سبد سرمایه گذاری
افزایش سطح رضایت مشتریان
بهینه نمودن ترکیب منابع انسانی
استراتژیها:
توسعه مدیریت بازاریابی و بکارگیری ابزارهای نوین فروش
متنوع نمودن سبد سرمایه گذاریها
سرعت بخشیدن در ارائه خدمات و ارتقای سطح کیفی آن
توسعه سرمایه انسانی
استقرار نظام مدیریت دانش
توسعه مدیریت ریسک و مدیریت خسارت
روند افزایش سرمایه شرکت :
سرمایه اولیه شرکت بیمه سینا در بدو تاسیس معادل مبلغ  211میلیارد ریال بوده که این سرمایه در سه مرحله به شرح زیر
افزایش یافته است:
ردیف

سال

سرمایه شرکت(میلیارد ریال)

2

2832

121

1

2833

111

8

2821

212

1

برآورد 2822

20211

مراحل و تشریفات مربوط به افزایش سرمایه از  212میلیارد ریال به مبلغ 20211میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و
آورده نقدی سهامداران در حال انجام می باشد .و تاکنون مبلغ  823میلیارد ریال (معادل  31درصد) از افزایش سرمایه

توسط سهامداران تامین گردیده و در حال اخذ مجوز برای عرضه عمومی حق تقدم های استفاده نشده از سازمان بورس و
اوراق بهادار می باشیم.

تعداد نیروی انسانی
سال

2821

2828

2821

در حال حاضر

سینا

112

122

832

821

برون سپاری ( نیروی خدماتی )

821

822

131

122

جمع تعداد نیروی انسانی

957

977

777

726

شبکه فروش شرکت:
شرکت بیمه سینا در پایان سال  2821دارای  12شعبه و  383نماینده است که نسبت به سال  2828رشدی  81درصدی را
در جذب نماینده محقق نموده است.
نوسازی شعب شرکت:
شرکت بیمه سینا در ادامه سامان دهی و نوسازی شعب خود در سال  2821تعداد  2شعبه دیگر را سامان دهی نموده است
همچنین در نظر دارد تا عملیات بهسازی فضای فیزیکی شعب را در سال جاری نیز با قوت ادامه دهد .در ادامه تصاویری از
برخی از شعب بازسازی شده به استحضار می رسد.
حق بیمه صادره و سهم از سبد پرتفوی در دوره پنج ساله 4931 – 4931
حق بیمه صادره-میلیارد ریال
رشته
6971

6976

6972

6979

6971

سهم از کل

آتش سوزی

138

123

812

818

111

%201

باربری

18

82

12

13

82

%102

هواپیما

21

3

22

28

22

%108

کشتی

22

81

31

11

21

%108

درمان

212

2،832

1812

2،123

2،132

%8108

حوادث

12

212

32

31

81

%103

مسئولیت مدنی

182

122

122

133

121

%102

مهندسی

218

282

222

222

231

%803

بدنه

32

212

222

222

211

%108

شخص ثالث

132

223

2،183

212

2،123

%1801

بیمه زندگی

828

121

382

212

321

%1102

جمع کل

27999

97717

57155

97712

17917

%611

روند سرمایه گذاری ها در شرکت بیمه سینا از سال  -4931 - 4934ارقام به میلیارد ریال

شرح

2822

2821

2828

2821

برآورد 2822

سپردههای بانکی و اوراق مشارکت

152

179

228

711

20211

سرمایه گذاری در سهام شرکتها

2

1

2

131

70

سرمایه گذاری در املاک مستغلات

522

497

508

0

0

جمع کل

676

677

738

842

20221

روند درآمد های سرمایه گذاری طی سالهای  - 4931 –4934ارقام به میلیارد ریال
شرح
جمع درآمد شرح درآمد سرمایه
گذاری

6976

20

6972

25

6979

42

6971

479

برآورد 6975

811

با اصلاحات انجام شده در ترکیب سبد پرتفوی شرکت و نیز فعال شدن فعالیت سرمایه گذاری با منابع حاصل از فروش پروژه
آتی شهر برآورد می شود در سال  2822شاهد وضعیت مطلوبی در روند سودآوری شرکت باشیم .

گزیده اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

 -2ادامه انجام اصلاحات ساختاری در ترکیب سبد پرتفوی شرکت
 -1فروش پروژه نیمه ساخته آتی شهر و اصلاح سبد سرمایه گذاری در جهت منافع شرکت و سهامداران و مطابق با ضوابط
بیمه مرکزی
 -8حل و فصل موضوعات مالیاتی ارزش افزوده از سال  2832لغایت  2821و اخذ مفاصاحساب در تمامی موضوعات مالیاتی تا
سال 2828
 -1تعدیل بیش از  223نفر از نیروهای شرکت اعم از پرسنل قرارداد مستقیم و غیر مستقیم به تناسب کاهش پرتفوی
 -2تحقق بیش از  %38از افزایش سرمایه نقدی شرکت به مبلغ  823میلیارد ریال
 -3گسترش شبکه فروش از 131به تعداد  383نماینده در پایان سال  2821و تقویت شبکه نمایندگی جهت فروش بیمه
نامههای
 -2ارتقا و بهبود سطح نظارت بر شبکه فروش با توسعه و تقویت واحدهای حسابرسی داخلی و نظارت و بازرسی
 -3توسعه آموزشی نیروی انسانی و بهبود نظام جبران خدمات کارکنان
 -2دفاع موثر از منافع شرکت بیمه سینا و کنسرسیوم صنعت بیمه در موضوع پرونده اعتباری بانک صادرات
 -21ساماندهی و بهبود وضعیت فیزیکی شعب شرکت بیمه سینا در سراسر کشور
 -22انجام اصلاحات لازم برای رفع مغایرت دفاتر با شرکت های بیمه گر اعم از بیمه گران اتکایی و کنسرسیوم
 -21توسعه فروش بیمه های عمر

 -28راه اندازی سیستم نیمه متمرکز پرداخت خسارت در  12شعبه
 -21انجام فاز اول مجازی سازی دیتا سنتر شرکت
 -22فروش بیمه نامه بر بستر فناوری اطلاعات از جمله اپلیکیشن آپ
برنامه های آتی هیأت مدیره
 -2برنامه ریزی برای ارتقاء سطح توانگری مالی و بازگشت به سطح یک توانگری مالی
 -1تکمیل سیستم CRM
 -8توسعه سیستم فروش الکترونیکی بیمه نامهها
 -1شروع برنامههای تبلیغات
 -2بازسازی سایر شعب که به لحاظ ظاهری و فیزیکی دارای وضعیت مناسبی نیستند
 -3اجرای برنامه های ارتقاء کیفی نیروی انسانی
 -2افزایش سهم درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری و اصلاح سبد سرمایه گذاری شرکت
 -3اجرای برنامهی بودجه ریزی در سطح شعب
 -2راه اندازی سایت فروش الکترونیکی بیمه نامه
 -21کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت پاراکلینیکی درمان از  13روز به  2روز
 -22بهبود و ارتقاء شاخص نسبت خسارت متناسب با متوسط صنعت بیمه
 -21توسعه رسوخ در بازار بیمه شرکتهای بنیادی
 -28حفظ سهم بازار بیمه کشور به میزان حداقل %1

پیشنهادات هیات مدیره
تصویب صورتهای مالی
تنفیذ معاملات مشمول ماده  212به شرح مندرج در یادداشت  12صورتهای مالی
تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره
تصمیم گیری در خصوص انتخاب و تعیین حقالزحمه حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت

اعلام سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره و موسسه بیمه :
بر اساس تصمیم مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا از یک تا  8درصد سود تقسیمی در
صورت نداشتن زیان انباشته بعنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اختصاص داده می شود.

اعلام سیاست های تقسیم سود به سهامداران موسسه بیمه:
سیاست های تقسیم سود به سهامداران بر مبنای پیشنهاد هیئت مدیره و تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه و همچنین
مطابق ماده  90قانون تجارت اعمال می گردد.

اعلام برنامه های ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام در بورس :
شرکت بیمه سینا در تاریخ  2822/12/18با شماره  22211ثبت سازمان بورس گردیده و در بازار پایه توافقی قابل معامله می
باشد.

برنامه موسسه بیمه برای افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه:
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
با احترام
در اجرای مصوبه شماره /232121ت  12212هـ مورخ  2822/12/23هیئت محترم وزیران و ابلاغیه
شماره  28/111/13281مورخ  2828/12/12بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،گزارش توجیهی افزایش
سرمایه شرکت از مبلغ  212میلیارد ریال (شامل  212میلیون سهم یک هزار ریالی با نام) به مبلغ 1،211
میلیارد ریال  ،از طریق انتشار تعداد  2،222میلیون سهم یک هزار ریالی جدید و با رعایت حق تقدم
سهامداران فعلی (از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران) که در تاریخ  2821/12/12به تائید
هیئت مدیره شرکت رسیده  ،تقدیم می گردد.
آخرین سرمایه ثبت شده (سرمایه

افزایش سرمایه درخواستی

فعلی شرکت)

سهامداران

سرمایه شرکت پس از افزایش

ارزش
تعداد سهام

اسمی

مبلغ

هرسهم

(میلیون ریال)

مطالبات و آورده نقدی

مبلغ

ارزش اسمی هر سهم

تعداد سهام
(ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(ریال)
71579767111

67111

7157976

675717797

2751171117111

67111

نام

سمت

نماینده

امین شیرکانی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

بنیاد علوی

مرتضی دباغ عالی نصب

رئیس هئیت مدیره (غیرموظف)

شرکت لیزینگ جامع سینا

سعید خرقانی

نائب رئیس هئیت مدیره (غیرموظف)

شرکت صادرات نیرو خلیج فارس

کامبیز پیکارجو

عضو هیئت مدیره (موظف)

روح اله امیدی

عضو هئیت مدیره (غیرموظف)

 - 6تاریخچه

شرکت مادر تخصصی مالی و
سرمایه گذاری سینا
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

275117111

امضاء

بیمه سینا در تاریخ  2831/13/21با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمهگری و
قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و در تاریخ 2831/13/21
تحت شماره  122182در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .به موجب پروانه
بهرهبرداری صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره  18232مورخ  ،2831/13/13فعالیت
شرکت از تاریخ  2831/12/2آغاز گردیده است .در حال حاضر شرکت زیر مجموعه بنیاد علوی و واحد
تجاری نهایی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد.
در دوره مالی میانی منتهی به  2821/13/82شرکت در مجموع دارای  12شعبه و واحد اجرایی و 231
نمایندگی (سال قبل  12شعبه و واحد اجرایی و  131نمایندگی) ،شامل  3شعبه و واحد اجرایی و 21
نمایندگی در تهران و  18شعبه و واحد اجرایی و  121نمایندگی در سراسر کشور بوده است.
مجوز تأسیس :تأییدیه شماره  18232مورخ  2831/13/13بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه
تأسیس شرکتهای بیمه خصوصی شورایعالی بیمه.
مجوز فعالیت :مجوز صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ .2831/3/13
گستره فعالیت :داخل و خارج کشور.
مدت فعالیت :نامحدود.
محل دفتر مرکزی :تهران -خیابان میرداماد -بعد از خیابان نفت شمالی -پلاک .112
سایت اینترنتی:
پست الكترونیك:

www.sinainsurance.com
Info@sinainsurance.com

 -2موضوع فعالیت طبق اساسنامه
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده  8اساسنامه عبارت است از :
الف) انجام عملیات بیمهای مستقیم در انواع رشتههای بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانههای فعالیت
صادره از سوی بیمه مرکزی ایران.
ب) تحصیل پوشش بیمههای اتکایی در رابطه با بیمهنامههای صادره.
پ) قبول بیمههای اتکایی از صندوق بیمه محلی ،منطقهای و بینالمللی به صورت متقابل و در محدوده مورد
تأیید بیمه مرکزی ایران.
ت) سرمایهگذاری از محل سرمایه و ذخایر اندوختههای فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای
عالی بیمه.
 - 9سرمایه
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ  211میلیارد ریال شامل  211میلیون سهم یک هزار ریالی با نام بوده و
سپس در سال  2832با  21درصد افزایش به مبلغ  121میلیارد ریال  ،در سال  2832با  21درصد افزایش
به مبلغ  111میلیارد ریال ،و در تاریخ  2821/12/21مجمع عمومی فوق العاده با افزایش سرمایه شرکت تا
مبلغ  2،211میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت  ،آورده نقدی و مطالبات حال شده
سهامداران موافقت نموده است .اما تا تاریخ این گزارش سرمایه شرکت صرفاً از محل مازاد تجدید ارزیابی
دارایی های ثابت به میزان  213،8درصد و به مبلغ  212میلیارد ریال افزایش یافته است.

 - 9-6ترکیب صاحبان سهام

ردیف

نام شرکت

تعداد سهام

درصد سهام

نام نمایندگان صاحبان سهام

6

بنیاد علوی

823،323،821

82

آقای امین شیرکانی

2

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایهگذاری سینا

231،221،181

17/99

آقای کامبیز پیکارجو

9

شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان

21،213،211

21

_

1

شرکت صادرات نیرو خلیج فارس

22،282،111

3/37

آقای سعید خرقانی

بنیاد داورپناه

83،322،133

4/29

-

شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس

83،122،311

4/25

-

5

شرکت مهندسان مشاورساز

83،121،111

1

-

7

شرکت لیزینگ جامع سینا

83،132،322

4

آقای مرتضی دباغ عالی نصب

9

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

23،222،112

2/10

آقای روح اله امیدی

7

سایر سهامداران

21،121،111

21

_

111،832،212

211

_

 - 1تشریح برنامه افزایش سرمایه شرکت
 - 1-6هدف و دلایل افزایش سرمایه
هدف اصلی شرکت از افزایش سرمایه ،تامین منابع لازم بر اساس نامه شماره  21/111/22123بیمه مرکزی
مورخ  2821/21/21و در اجرای مصوبه شماره /232121ت مورخ  2822/12/23هیئت محترم وزیران
درخصوص تامین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه تا مبلغ 1،211میلیارد ریال می باشد.در اجرای ابلاغیه
افزایش سرمایه شورای عالی بیمه مورخ  ، 2821/18/11شرکت طی نامه شماره  233در تاریخ 2821/12/22
برنامه زمان بندی افزایش سرمایه خود را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نموده است.

طبق مصوبه مورخ  2821/12/12هیئت مدیره ،مقرر گردید حداکثر تا تاریخ  2822/12/12سرمایه شرکت از
مبلغ  212میلیارد ریال به مبلغ  1،211میلیارد ریال افزایش یابد.
 -1-2مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

مطالبات و آورده نقدی
سهامداران

سرمایه فعلی شرکت (میلیون ریال)

سرمایه شرکت در پایان سال 6975
(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

675717797

7157976

275117111

 - 1-8مبلغ  281،311میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و به شرح زیر تامین خواهد
گردید.
نام سهامدار

سرفصل

تعداد سهام

مبلغ – میلیون ریال

لیزینگ جامع سینا

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

1803820111

180382

مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

21302320111

106.985

281،311،111

281،311

جمع کل

 – 1-1مبلغ  2،138،322میلیون ریال از محل آورده نقدی صاحبان سهام و به شرح زیر تامین می شود.
ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

مبلغ (میلیون ریال)

6

موسسه بنیاد علوی

223،211،111

223،211

2

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

222،322،111

222،322

9

سرمایه گذاری فرهنگیان

222،131،111

222،131

1

شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش

288،122،111

288،122

5

شرکت لیزینگ جامع سینا

11،221،111

11،221

7

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

88،132،111

88،132

9

سایرسهامداران

822،121،111

822،121

2،138،322،111

2،138،322

جمع کل

توضیح  :تا تاریخ این یادداشت مبلغ  112،228میلیون ریال از سهم آورده نقدی موسسه بنیاد علوی و مبلغ  21،122میلیون
ریال از سهم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به حسابهای بانکی شرکت واریز گردیده است.

 – 1-2ترازنامه  ،صورت سود و زیان  ،صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد برای شش ماهه
منتهی به  82شهریور  ، 2821به پیوست طی صفحات  3تا  2ارائه گردیده است.

