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 پیام هیئت مدیره1)
تمرکز مدیریت شرکت بر حل و فصل  1398سال رساند در اعضای محترم مجمع عمومی صاحبان سهام به استحضار می

درصد در پایان سال  2.2به  مشکالت ساختاری برای خروج از شرایط بحرانی موجب شد تا سهم بیمه سینا از بازار بیمه کشور

بخش قابل  این سالدهد اقدامات اصالحی انجام شده در یابد. لیکن بررسی وضع موجود شرکت نشان می افزایشگذشته 

مشکالت زیر ساختی را در بیمه سینا برطرف نموده و اگرچه هنوز برخی از مشکالت برطرف نشده لیکن زیر ای از مالحظه

تواند به عنوان موتور پیشران برای رشد و توسعه آتی شرکت محسوب ها فراهم شده که میهای مناسبی در تمامی حوزهساخت

راتژیک در راستای اط قوت و ضعف بیمه سینا برنامه جامع استهای موجود و بررسی همه جانبه نقشود. لذا براساس پتانسیل

های زندگی و توجه به فروش های باالدستی برای رشد و توسعه فروش با رویکرد تمرکز بر افزایش سهم بیمهاهداف و برنامه

ه معظم بنیاد برای دستیابی خرد و نیز افزایش هم افزایی با گرو نامهبیمههای نوین و توسعه فروش آوریبر بستر فن نامهبیمه

و افزایش سودآوری و بازده اقتصادی برای سهامداران تدوین  1401تا پایان سال درصدی از بازار بیمه کشور  3به حداقل سهم 

های بی دریغ شما سروران عزیز و با جدیت و تالش تک تک همچون گذشته با حمایت امیدواریمو ابالغ گردیده است. که 

می توان به موارد  1398ه سینا به اهداف ترسیم شده دست یابیم. از جمله اهم نتایج بدست آمده برای سال عزیزان در بیم

 زیر اشاره نمود.

  ؛بودجه حق بیمه صادره محقق شده است %132. در سال مالی مورد گزارش معادل 1-1

 ؛رسید %71. در سال مورد گزارش ضریب خسارت به 2-1

روز  145دوره وصول مطالبات از میانگین حق بیمه تولیدی و شرایط نقدینگی حاکم بر اقتصاد  %58رغم افزایش . علی1-3

های ریزیبهبود یافته که هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد که امیدواریم با برنامه 1398روز در سال  136به  1397در سال 

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

محور  ITهای های نوین در صنعت بیمه این شرکت با تمرکز بر فعالیتآوریانداز 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

 ؛شوددر این عرصه شناخته 

در وضعیت بسیار مطلوبی  %233 رشد باو درآمد سرمایه گذاری  %122با رشد  در سال مالی مورد گزارش سرمایه گذاری 5-1

  ؛اندقرار گرفته

و توجه به نقاط قوت و ضعف  یفیو ک یتوسعه کم کردیبا رو ادیبن یهااستیبر س یساله مبتن 4 کیبرنامه استراتژ نیتدو 6-1

 ؛دهایها و تهدو فرصت

 شیو افزا یمجوز قبول افتیبازار بمنظور در طیمتناسب با شرا الیر اردیلیم 5.000تاسقف  هیسرما شیافزا یبرا یزیربرنامه 7-1

 ی؛نگهدارسهم

 ؛1398سال  انیدر پا کیبه سطح  1397شرکت از سطح دو در سال  یمال یارتقا سطح توانگر 8-1

 میلیارد ریال؛ 335به مبلغ معوق رشته شخص ثالث و حوادث راننده  رهیاحتساب ذخ 9-1

هااای مربااوط بااه سااال رشااته ثالااث یمعااوق عااوارن قااانون ونیاادمیلیااارد باباات  343مبلااغ  1398در سااال  10-1

 پرداخت گردید؛ 1398میلیارد ریال مربوط به سال  217و مبلغ  1397، 1396،1395،1393،1392

 میلیارد ریال بابت دیون معوق عوارن قانونی رشته ثالث پرداخت گردید؛ 130مبلغ  تا تاریخ تهیه گزارش 11-1

 ؛هاخسارت یقبل و بروزرسان یمربوط به سالها یهاپرداخت خسارت 12-1

و سازمان بورس و اوراق  یمرکز مهیابالغ شده از طرف ب دیبراساس فرمت جد 1398سال  یمال یصورتها هیو ته میتنظ 13-1

 ؛ (IFRS) یالملل نیبهادار منطبق بر استاندارد ب
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  ؛وصول مطالبات یریگیو پ یداشبورد نظارت مال یو توسعه سامانه ها یطراح 14-1

اسناد باال  تیبا رعا یگرمهیشرکت جهت بهبود نظام ب یداخل یهاها و کنترلدستورالعمل ها،نامهنییدر آ یبازنگر 15-1

 ی؛دست

 یشرکت تی( و اصالح ساختار شرکت مطابق با اساسنامه حاکمیشرکت تیبورس و بانک )حاکم دیاساسنامه جد بیتصو 16-1

 ؛هاتهیکم جادیو ا

از  یو بازرس یو انجام حسابرس یداخل یحسابرس تهیکم یو فعال ساز یداخل یهاو کنترل یاستقرار نظام حسابرس 17-1

  ؛شعب

 یتحول و نوآور تهیسنهاب و کم تهیکم ،یگذار هیسرما تهیدر موضوعات مختلف از جمله کم یتخصص یهاتهیکم جادیا 18-1

  ؛تالیجید

و انعقاد  1399سهم از صنعت بیمه در سال  %2.8به برآورد  1397سهم بازار در سال  %1.8توسعه بازار بیمه از  19-1

 های خرد؛های عمر و توسعه فروش بیمهتفوی اقتصادی و فروش بیمهای جدید با رویکرد تشکیل پرقراردادهای بیمه

شرکت ها یا مهیب یو انعقاد قرادادها عیتجم 20-1 سته به بن یبا  سالم ادیواب ضعفان انقالب ا ست سازمان رویو وزارت ن یم  ،

 ادیفوالد مبارکه اصافهان، قرارداد عمر مانده بدهکار بن ،یکشاور، گروه انتخاب، گروه مننا، آساتان قدس رضاو ساتیز طیمح

 ؛..رهیو غ نایسا لومتریصفر ک یخودروها د،یشه

گنبد  شابور،یشامل شعب )بروجرد، بابل ، دزفول، ن نایس مهیبه خدمات ب ترعیسر یبا هدف دسترس دیشعب جد سیتاس 21-1

 ؛مشهد و آمل( یزندگ یهامهیب یکاووس، شعبه تخصص

  ؛یانباشته سنوات انیز و خروج شرکت از 1398در سال  الیر اردیلیم 815ب سود خالص کس 22-1

درصد در  192کسب بازده  و یگذارهیمناسب سرما یپرتفو لیدرصد و تشک 122با رشد  یگذارهیبخش سرما تیتقو 23-1

 ؛1398سال 

 خیدر تار الیر 6.368به مبلغ  05/01/1398 خیدر تار الیر 1.388هر سهم  متیارزش شرکت در بازار از ق شیافزا 24-1

  ؛درصد رشد 359با  29/12/1398

 ؛و شبکه فروش شرکت یمنابع انسان یآموزش و بهساز 25-1

اصالح  ندگان،یبه تخلفات نما یدگیرس تهیکم لیاز جمله تشک ندگانیدر شبکه فروش و نما یساخت ریانجام اصالحات ز 26-1

 ؛ندگانینما یبرا تیصدور پروانه فعال ندگان،ینما یانجمن صنف لیتشک ندگان،ینما یانجام رتبه بند ،یندگینما یقرارداد ها

 ؛شرکت نگیبرند یشعب و بازساز میو ترم یبازساز 27-1

 زانیبه عز یو بهداشت ییشامل اقالم غذا یتیگلستان و پرداخت خسارت و بسته حما زده استان لیحضور در مناطق س 28-1

 ؛هموطن

 ی؛بانیو پشت تیو حما وعیاز ش یریستاد مقابله با کرونا در شرکت به منظور جلوگ لیتشک 29-1

 ؛تخته پتو به زلزله زدگان 300و اهداء  دگانیبه خسارت د یدگیو رس یابیارز یبرا انهیحضور در مناطق زلزله زده م 30-1

 زیتجه یبرا یزیرشعبه اصفهان و برنامه دیعامل در ساختمان جد ریاستقرار پدافند غ یالزم برا یهاساخت ریز جادیا 31-1

 ؛آن

 ؛شنیکیاپل لیموبا جادیو ا نترنتیا شن،یکیدر بستر اپل هانامهمهیفروش انواع ب یها برااستفاده از استارت آپ 32-1
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 مات حقوقیا. اهم اقد2-1

                240صدور رای له شرکت در دعوی بیمه گذار مرتبط با بیمه نامه هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به میزان  2-1-1

 میلیارد ریال

میلیارد ریال  60حل و فصل دعوی کنسرسیوم بانک صادرات در بیمه نامه عمر مانده بدهی و کاهش نظر کارشناسی از  2-1-2

 میلیارد ریال 40به 

میلیارد ریال که بیمه سینا از معدود  150نقض کلیه آرای صادره از کمیسیون عوارن شهرداری مشهد به میزان بالغ بر  2-1-3

 شرکت های موفق در این موضوع بوده است.

جلوگیری از پرداخت خسارت های مشکوک، ساختگی و به طور کلی صدور رای به نفع شرکت در دعاوی مطروحه علیه  2-1-4

 میلیارد ریال 70ه میزان حدود شرکت  ب

 ساماندهی کلیه پرونده های حقوقی جاری و ثبت الکترونیک آنها 2-1-5

اقدام حقوقی )همچون توقیف خودرو و امالک نمایندگان( نسبت به کلیه نمایندگان بدهکار که کمیته رسیدگی به  2-1-6

 تخلفات نسبت به آنها مبادرت به صدور رای نموده است

 .است دهیاخذ گردبیمه سینا شرکت  یآراء له برامیلیارد ریال  500در حدود  1398ر سال در مجموع د

 

 کلیاتی درباره شرکت2)

 تاریخچه. 2-1

و شناسه ملی  211439تحت شماره  10/08/1382شرکت بیمه سینا به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و در تاریخ     

برداری صادره از ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب پروانه بهرهدر اداره ثبت شرکت 10102529006

، فعالیت شرکت آغاز گردید و در تاریخ 28/08/1382مورخ  23167سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شماره 

جزء واحدهای )سهامی عام( ل حاضر شرکت بیمه سینا نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده است. در حا 23/07/1391

و واحد تجاری نهایی گروه بنیاد مستضعفان  گذاری سینا )سهامی خاص(شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایهتجاری وابسته 

ر واقع شده و د 225بلوار میرداماد، نبش خیابان نفت شمالی، پالک مرکز اصلی شرکت در تهران  باشد.انقالب اسالمی می

 باشد.نمایندگی( می 981شعبه و  55نمایندگی )سال قبل  962شعبه و  59سراسر کشور دارای 

باشد آخرین تغییرات اساسنامه مربوط به جایگزین نمودن اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار با اساسنامه قبلی می

 .به تصویب رسید 29/03/1398که در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ 

 . 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 ضوابطنامهخارج از کشور در رابطه با بیمههای اتکایی از داخل یا بیمه تحصیل پوشش -2

 مرکزی ج.ا.ا ؛

 بیمه؛عالیهای فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایگذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوختهسرمایه -3
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 اهداف و خط مشی ها3) 
 

 . مرامنامه:3-1

 د به اای نوین و کارآمهاات بیمانام در ارائه انواع خدمینا به عنوان شرکتی صاحباام بیمه ساهامی عاشرکت س

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

عات و ارتباطات روز دنیا جهت حضوری مستمر در های اطالآوریصنعت 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، همکاریر، اصول رعایت حقوق مشتریان، اکرام ارباب رجوع، شفافیت در اطالعدر راستای تحقق این ام

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

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

  . بیانیه ماموریت:3-2

 ایجاد امنیت خاطر و امنیت مالی برای کلیه مشتریان و سهامداران 

 
 . چشم انداز:3-3

  ای و و حضور فعال در بازارهای منطقه 1401با حفظ حاشیه سود خالص مناسب تا پایان سال  %3کسب سهم بازار

 مورد نیاز رقابت پذیریجهانی با اکتساب استانداردهای 

 
 . 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 

 ؛توسعه مدیریت ریسک و مدیریت خسارت 
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  :ساله 4راهبردهای تدوین سند برنامه استراتژیک . 5-3

 سرمایه انسانی: 1-5-3

  ؛برد –جذب برترینهای صنعت بیمه و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و متعهد با ایجاد رابطه برد 

 ؛استفاده بیشتر از نیروهای کارآمد موجود )شایسته ساالری( با ایجاد انگیزه در ایشان 

 ؛بهسازی و توسعه فرهنگ سازمانی 

  ؛پرداخت حقوق، و کارانهایجاد ارتباط مستقیم بین تحقق اهداف کمی سند راهبردی و سیستم  

 ؛استقرار نظام حاکمیت شرکتی 

 
 دانش، نوآوری و خالقیت 2-5-3

 ؛توسعه تحقیق و پژوهش 

 ؛ایجاد و توسعه مدیریت دانش و نوآوری 

 ؛های زندگیای بویژه در بخش بیمهارائه محصوالت نوین بیمه 

 ؛های تخصصی در زمینه نوآوریایجاد کمیته 

 ارتباطاتفناوری اطالعات و 3-5-3

 ؛عملیاتی –های اطالعاتی بروزرسانی سامانه  

 ؛توسعه سامانه ارتباطاتی مدرن 

 
 بازار 4-5-3

 ؛مهندسی مجدد پرتفوی شرکت و رشد پرتفوی اقتصادی  

 ؛تحقیقات بازاریابی 

 ؛مشتری مداری 

 ؛توسعه برند و تبلیغات  

 
 مالی و سرمایه گذاری 3-5-5

 ؛انظباط بخشی مالی 

 ؛هااز محل تجدید ارزیابی داراییسرمایه  افزایش 

 ؛وصول مطالبات و مدیریت نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات 

 ؛بهبود وضعیت سرمایه گذاری شرکت 

 ؛مالی، اعتباری و بازار مدیریت ریسک 
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 مالی سه سال اخیراطالعات  گزیده (4
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

13961397

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

 10,563,126 7,026,392 5,445,408درآمد حق بیمه 

 816,995(343,940) 138,407سود عملیاتی

 815,211(364,011) 185,206سود خالص )پس از کسر مالیات(

 - 88,356(222,305)تعدیالت سنواتی

 79,432 84,126 144,864وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

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

 15,370,319 9,748,370 7,810,632جمع دارایی ها

 13,617,735 8,810,997 6,509,248جمع بدهی ها

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

 1,752,584 937,373 1,301,384جمع حقوق صاحبان سهام

ج( نرخ بازده )درصد(:

 6(4) 2نرخ بازده دارایی ها

 61(33) 15نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

د( اطالعات مربوط به هر سهم:

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

 543(256) 147سود واقعی هر سهم - ریال

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

ه( سایر اطالعات

 346 337 349میانگین تعداد کارکنان رسمی و قراردادی

 278 264 250میانگین تعداد کارکنان تامین نیروی انسانی

1398 شرح
تجدید ارائه شده
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 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 سنس 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 موجاب مصوباه  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 العااده صاحبان سهام مورخمجمع عمومی فوق

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

 باشیم.می هایال از محل تجدید ارزیابی داراییمیلیارد ر 5،000تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه تا سقف 
 

 سال
از سرمایه قبل 

 افزایش)میلیارد ریال(

سرمایه بعد از  میزان افزایش سرمایه

 افزایش)میلیارد ریال(
 محل افزایش سرمایه

 درصد میلیارد ریال

 سرمایه اولیه 140 - 140 - 1382

1385 140 70 50%  مطالبات و آورده نقدی 210 

1388 210 190 90%  مطالبات و آورده نقدی 400 

1394 400 505 126%  مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت 905 

1397 905 595 66%  مطالبات و آورده نقدی 1500 

 

با نام تمام  یالیهزار ر کیسهم  1،500،000شامل  الیر ونیلیم 1،500،000مبلغ  29/12/1398در تاریخ شرکت  هیسرما

 :باشدیم ریترازنامه به شرح ز خیسهامداران در تار بی. ترکباشدیخت شده مپردا

 درصد سهام تعداد سهام نام شرکت ردیف

 %49 741،193،557 بنیاد علوی 1

 %17 255،345،663 گذاری سیناشرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه 2

 %4 63،749،998 شرکت ره نگار خاورمیانه پارس 3

 %2 36،310،440 شرکت مهندسان مشاور سازه 4

 %2 35،358،575 شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران 5

 %0 165،679 شرکت لیزینگ جامع سینا 6

 %0 165،679 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 7

 %26 367،710،409 درصد( 1سایرین )کمتر از  8

 %100 1،500،000،000 جمع کل
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار( 6
 27/12/1393قرار گرفت و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  "وسین"های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار با نماد در فهرست شرکت 23/07/1391شرکت در تاریخ 

 .مورد معامله قرار گرفت

 (ریال د)ارقام به میلیار های بورسی و فرابورسی:گذاری در شرکتسرمایه1-6 

 1398/12/29 1398/11/30 1398/10/30 1398/09/30 1398/08/30 1398/07/30 1398/06/31 1398/05/31 1398/04/31 1398/03/31 1398/02/31 1398/01/31 1398/01/01 شرح

 2،665 2،463 1،830 1،774 1،600 1،510 1،176 1،047 998 560 591 408 397 بهای تمام شده

 3،330 3،247 2،432 2،191 1،868 1،843 1،507 1،214 1،148 786 743 547 460 ارزش بازار

 665 784 602 417 268 333 331 167 150 226 152 139 63 تفاوت ارزش بازار و بهای تمام شده
 

 1399/05/31 1399/04/31 1399/03/31 1399/02/31 1399/01/31 شرح

 7،392 5،874 5،136 4،944 3،314 بهای تمام شده

 10،887 11،013 9،033 7،215 5،026 ارزش بازار

 3،495 5،139 3،897 2،271 1،712 تفاوت ارزش بازار و بهای تمام شده
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 ریال( د)ارقام به میلیار :گذاری بورس و فرابورسی شرکترشد شاخص کل با ارزش بازار پرتفوی سرمایه مقایسه  2-6

 

 

 

 

 

 1398/12/29 1398/11/30 1398/10/30 1398/09/30 1398/08/30 1398/07/30 1398/06/31 1398/05/31 1398/04/31 1398/03/31 1398/02/31 1398/01/31 1398/01/01 شرح

 512،900 478،755 409،807 353،996 304،997 308،314 297،712 266،127 249،661 234،879 212،747 204،375 178،659 شاخص کل

 187 168 129 98 71 73 67 49 40 31 19 14 - درصد رشد شاخص

 3،330 3،247 2،432 2،191 1،868 1،843 1،507 1،214 1،148 786 743 547 460 ارزش بازار

 624 606 429 376 306 301 228 164 150 71 62 19 - درصد رشد پرتفوی

 1399/05/31 1399/04/31 1399/03/31 1399/02/31 1399/01/31 شرح

 1،757،229 1،924،845 1،270،627 995،180 690،037 شاخص کل

 884 977 611 457 286 درصد رشد شاخص

 10،887 11،013 9،033 7،215 5،026 ارزش بازار

 2،267 2،294 1،864 1،468 993 درصد رشد پرتفوی
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 در صنعت بیمه سینا جایگاه شرکت( 7
میلیون ریال رسید که نسبت به سال قبل حدود  13،172،016حق بیمه صادره شرکت در سال مالی مورد گزارش به مبلغ     

شود. از اهم دالئل درصد برآورد می 2.2حدود درصد رشد داشته است و سهم شرکت بیمه سینا از حق بیمه صادره کشور  58

و  USSDافزار، نامه به صورت الکترونیکی از طریق اپلیکیش ، نرمتوان به ایجاد بستر فروش بیمهدستیابی به رشد مذکور می

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

 

 محیط حقوقی شرکت( 8

 همترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:م

 های مصوب شورای عالی بیمهنامهآیین .1

 حسابداری و سایر استانداردهای عمومی حسابداری 28استاندارد شماره  .2

های بیمه غیردولتی، قانون شااخص ثالث، قانون کار، قانون تأمین قانون تجارت، قانون بیمه، قانون تأساایس شاارکت .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
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 سالهبا روند سه شرکت و جریان وجوه نقد عملیاتی  ،عملکرد مالی مقایسه( 9

 

  1398هزینه اداری و عمومی سال جاری نسبت به سال گذشته عمدتاً ناشی از افزایش حقوق دستمزد سال  %56رشد 

 مطابق قانون بوده است.
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شرح

13961397سال

الف( نتایج عملیات
 13,172,016 8,352,603 6,161,028میلیون ریالحق بیمه صادره

(7,622,337)(5,234,298)(4,026,991)میلیون ریالخسارت پرداختی
 1,678,556 231,487 638,082میلیون ریالسود ناخالص فعالیت بیمه ای

(1,137,281)(729,652)(581,219)میلیون ریالهزینه های فروش، اداری و عمومی
(1,079,283)(794,241)(625,958)میلیون ریال سایر هزینه های بیمه ای

 1,416,687 425,883 274,226میلیون ریالدرآمد حاصل از سرمایه گذاری
 816,995(343,940) 138,407میلیون ریالسود عملیاتی

(1,784)(20,071) 8,345میلیون ریالسایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
 815,211(364,011) 185,206میلیون ریالسود خالص

 543(256) 147ریالسود هر سهم

ب( وضعیت مالی
 13,567,913 8,113,574 5,682,195میلیون ریالدارایی های جاری

 1,802,406 1,634,796 2,128,437میلیون ریالدارایی های غیر جاری
 15,370,319 9,748,370 7,810,632میلیون ریالجمع دارایی ها

 4,493,143 2,901,734 2,161,805میلیون ریالبدهی های جاری
 9,124,592 5,909,263 4,347,443میلیون ریالبدهی های بلند مدت

 13,617,735 8,810,997 6,509,248میلیون ریالجمع بدهی ها
 1,752,584 937,373 1,301,384میلیون ریالحقوق صاحبان سهام

ج( جریان وجوه نقد
 79,432 84,126 144,864میلیون ریالجریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

(112,658)(145,785)(60,358)میلیون ریالجریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
 -- -میلیون ریالجریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

د( نسبت مالی
 2.7 2.5 2.3نسبتدوره گردش مطالبات تجاری

 3.0 2.8 2.6نسبتنسبت جاری
 89 90 83درصدنسبت بدهی

 6(4) 2درصدبازده دارایی ها
 61(33) 15درصدبازده حقوق صاحبان سهام

 44 24 20درصد بازده سرمایه گذاری ها
 13 3 10درصدسود )زیان( خالص فعالیت بیمه ای به کل حق بیمه صادره

 6(4) 3درصدسود )زیان( خالص پس از کسر مالیات به کل حق بیمه صادره
 47(39) 14درصدسود )زیان( خالص پس از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام

 5 6 6درصدهزینه کارمزد پرداختی به حق بیمه صادره
 8.6 8.7 9.4درصدهزینه اداری و عمومی به حق بیمه صادره

 0.1(0.2) 0.8نسبتنسبت نقد شوندگی سود
 53 56 160نسبتجریان نقدی هر سهم

تجدید ارائه شده
1398واحد اندازه گیری



 

 ای: عملیات بیمه( 10
 . تولید حق بیمه:1-10

افزایش داشته است. در این سال حق بیمه  58%، 1397مبلغ حق بیمه صادره در مجموع نسبت به سال  1398در سال     

ترین افزایش را در مقیاس با سال گذشته داشته است. در ترکیب پرتفوی سال مالی مورد بیش %166صادره رشته هواپیما با 

بیشترین سهم از سبد پرتفوی را به خود اختصاص داده  %20و عمر با  %21، شخص ثالث با %38های درمان با گزارش رشته

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

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

1394 1395 1396 1397 1398 1394 1395 1396 1397 1398 

 8.8 7.0 7.4 7.6 9.2 1،160،269 580،916 453،733 397،804 400،393 آتش سوزی 

 0.8 0.8 0.5 0.6 0.6 109،203 62،888 30،451 28،900 27،460 باربری 

 0.7 0.4 0.2 0.2 0.3 94،030 35،393 11،353 9،891 11،043 هواپیما

 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 16،730 16،289 6،970 8،753 12،283 کشتی

 38.3 37.0 35.6 32.9 34.3 5،040،166 3،092،211 2،195،933 1،719،701 1،488،857 درمان

 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 101،488 70،885 44،313 40،678 34،233 حوادث

 4.1 4.4 5.5 5.3 4.9 540،176 367،673 337،445 277،334 211،883 مسئولیت مدنی

 3.1 3.5 3.0 3.4 3.8 402،864 294،713 183،789 180،240 163،733 مهندسی

 2.9 2.9 2.3 2.3 2.3 388،302 240،028 143،964 120،586 102،020 بدنه

 20.5 23.1 25.3 26.4 23.4 2،698،089 1،927،669 1،556،095 1،378،788 1،015،909 شخص ثالث

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 8،590 5،709 7،137 6،439 4،138 پول

 19.8 19.9 19.3 20.2 20.1 2،612،110 1،658،229 1،189،845 1،058،374 874،228  زندگی 

 100 100 100 100 100 13،172،016 8،352،603 6،161،028 5،227،488 4،346،180 جمع کل
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 خسارت پرداختی: 2-10

میلیون ریال رسید که در این  7،622،337افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ  %46خسارت پرداختی با  1398در سال     

 بیشترین سهم از خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده اند.  %12و عمر با  %27، ثالث با  %50های درمان با میان رشته
 

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

1394 1395 1396 1397 1398 1394 1395 1396 1397 1398 

 1.5 2.4 2.2 1.3 2.8 111،038 128،138 87،423 45،125 92،523 آتش سوزی 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 10،277 5،356 3،616 1،913 16،660 باربری 

 0.2 0.1 1.6 0.1 0.1 14،513 5،006 64،883 4،453 3،473 هواپیما

 0.1 0.3 1.0 0.6 0.4 9،927 14،651 40،457 20،935 11،730 کشتی

 50.3 47.7 44.0 39.3 46.9 3،837،456 2،496،086 1،770،983 1،406،126 1،535،884 درمان

 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 23،742 10،709 7،626 13،419 9،202 حوادث

 3.4 5 5.4 4.5 5.6 258،040 262،624 216،353 160،631 184،715 مسئولیت مدنی

 2.7 1.4 2 1.8 1 204،106 71،077 80،777 63،484 33،131 مهندسی

 2.2 1.9 1.8 1.5 1.9 170،366 96،907 73،021 52،199 63،534 بدنه

 27.3 27.1 27.8 32.2 27 2،082،930 1،421،087 1،118،805 1،151،018 883،838 شخص ثالث

(130) 185 پول  185 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 11.8 13.8 14.0 18.4 13.5 899،942 722،657 562،862 658،603 442،646  زندگی 

 100 100 100 100 100 7،622،337 5،234،298 4،026،991 3،577،776 3،277،521 جمع کل

 

 پرتفوی شرکت می باشد ضمن اینکه  %58، عمدتاً ناشی از افزایش 1398خسارت پرداختی در سال  %46فزایش ا

 باشد.ها میدارای بیشترین رشد نسبت به سایر رشته هواپیما، مهندسی و حوادثهای رشته
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  . نسبت خسارت:10-3

به ترتیب بیشترین  %51با  مهندسیو  %59با  کشتی،رشته  %76، رشته درمان با %77با  ثالثرشته  1398در سال مالی 

بیشترین  1397کاهش نسبت به سال مالی  %57با  آتش سوزیرا به خود اختصاص داده اند رشته  %50نسبت خسارت باالی 

 است. داشتهکاهش نسبت خسارت را 

 رشته
 )درصد(نسبت خسارت به حق بیمه صادره 

1394 1395 1396 1397 1398 

 10 22 19 11 23 آتش سوزی 

 9 9 12 7 61 باربری 

 15 14 572 45 31 هواپیما

 59 90 580 239 95 کشتی

 76 81 81 82 103 درمان

 23 15 17 33 27 حوادث

 48 71 64 58 87 مسئولیت مدنی

 51 24 44 35 20 مهندسی

 44 40 51 43 62 بدنه

 77 74 72 83 87 شخص ثالث

 0 0 3 2- 4 پول

 34 44 47 62 51  زندگی 

 58 63 65 68 75 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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1394 1395 1396 1397 1398

نمودار روند نسبت خسارت پنج سال اخیر



 

  عملیات اتکایی:( 11
 720،780در مقایسه با سال گذشته، حق بیمه واگذاری به بیمه گران اتکایی در مجموع به مبلغ  1398در سال مالی     

باشد. همچنین در سال مورد گزارش افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از افزایش میزان پرتفوی می %46ریال معادل  میلیون

 اند.و درمان بیشترین سهم از حق بیمه اتکایی واگذاری را به خود اختصاص داده آتش سوزیهای رشته
 

 رشته بیمه

 1398-1397گران اتکایی در سالهای های بیمهحق بیمه و خسارت

 میلیون ریال-خسارت میلیون ریال-حق بیمه 

1397 1398 1397 1398 

 سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ

 %13.9 200،924 %4.2 41،745 %25.0 572،046 %17.9 279،562 آتش سوزی 

 %0.8 11،512 %0.4 4،394 %3.6 83،192 %2.7 42،509 باربری 

 %0.5 7،811 %1.3 12،829 %2.2 50،411 %0.8 11،852 هواپیما

 %0.0 271 %0.4 3،941 %0.1  2،816 %0.2 2،484 کشتی

 %33.7 487،944 %33.8 335،152 %22.4 511،524 %24.7 386،670 درمان

 %0.2 3،196 %0.2 1،914 %0.6 13،613 %0.6 8،639 حوادث

 %2.6 38،112 %3.8 37،702 %2.6 58،485 %3.2 49،624 مسئولیت مدنی

 %9.1 131،975 %2.8 28،000 %13.5 307،664 %11.3 177،042 مهندسی

 %1.7 25،173 %1.3 13،078 %2.1 48،292 %2.2 34،030 بدنه

 %24.9 360،726 %24.8 246،318 %12.9 293،689 %15.0 234،480 شخص ثالث

 %0.0  2 %0.6 6،293 %0.0 883 %0.1 918 سایر

 %12.5 181،206 %26.3 261،056 %15.0 342،603 %21.5 336،629 زندگی

 %100 1،448،852 %100 992،422 %100 2،285،219 %100 1،564،439 جمع کل

 
 

 . ارزبری مراودات اتکایی شرکت بیمه سینا:1-11

 منابع تامین ارز 

 

 

 شرح

دالر سال 

1397 

یورو سال 

1397 

درهم سال 

1397 

درهم سال 

1398 

یوآن سال 

1398 

دالر سال 

1398 

یورو سال 

1398 

 483،633.84 128،897.83 - - - 20،693.53 342،000 گران اتکاییدریافت از بیمه

 10،962 - 5،000،000 - - 1،285،012.49 0 دریافت از بیمه گذاران

 35،912.50 48.99 - 416.42 408.09 21،000 70.90 سود بانکی

 - - - - - - 11.000 افتتاح حساب ارزی 

 530،508.34 128،946.82 5،000،000 416.42 408.09 1،326،706.02 353،070.90 جمع
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 مصارف ارزی 

 شرح

دالر سال 

1397 

سال یورو 

1397 

دالر سال 

1398 

یورو سال 

1398 

 )80،876.78( )110،412.43( 478،607.46 15،492.58 گران اتکایی داخلیپرداخت به بیمه

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

 - - 149،335 - فروش ارز

 )300.00(   3،159.07 - های داخلیکارمزد حواله

 )81،176.78( )110،412.43( 1،331،101.53 25،492.58 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( 12
 

مصوب شورای عالی  گذاریسرمایهنامه باشدکه در چارچوب آئینهای شرکت بیمه میگذاری یکی از مهمترین فعالیتسرمایه

های مختلف گذاریهای بیمه از محل سرمایهای از درآمدهای شرکتشود. بطور معمول حجم قابل مالحظهبیمه انجام می

مطابق با جداول زیر  1398الی  1394های گذاری به تفکیک در سالها و درآمدهای سرمایهگذاریگردد. سرمایهتحصیل می

 باشد.می
 

در اوراق بهادار و سپرده های  گذاریسرمایهشرح 

 بانکی)ارقام به میلیون ریال(
 سهم 1398 1397 1396 1395 1394

 %60 2،664،816 396،952 333،672 242،411 91،947 گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورسسرمایه

 %27 1،184،753 355،056 291،960 346،307 133،920 ارزی(-های بانکی)ریالیسپرده

 %12 547،786 914،157 671،116 394،222 61،900 اوراق مشارکت

 %1 30،037 30،000 3،500 42،823 39،246 گذاری در سایر شرکتهاسرمایه

 %1 36،759 312،029 187،203 217،683 514،950 گذاری در ابزارهای پولی و مالیسرمایه

 %100 4،464،151 2،008،194 1،487،451 1،243،446 841،963 جمع کل
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سرمایه گذاری در مربوط به  %60، در اوراق بهادار و سنرده های بانکیگذاری میلیون ریال سرمایه 4،464،151از مجموع 

مربوط به  %1 اوراق مشارکت،مربوط به  %12 های بانکی،سنردهمربوط به  %27، های پذیرفته شده در بورسشرکت

 است. ها در ابزارهای پولی و مالیگذاریمربوط به سرمایه %1و  هاگذاری در سایر شرکتسرمایه

 

 سهم 1398 1397 1396 1395 1394 شرح درآمد سرمایه گذاری )ارقام به میلیون ریال(

 %65 919،470 84،796 44،625 10،594 14،716 سود سهام

 %17 234،048 124،191 25،071 72،446 2،097 هاگذاریسرمایهناشی از فروش سود 

 %12 173،153 135،614 104،565 74،301 11،838 سود اوراق  مشارکت

 %6 82،090 77،206 97،508 84،441 31،674 های بانکیسود سپرده

 %1 7،926 4،076 2،457 0 0 سود حاصل از تسهیالت اعطایی

 %0 0 0 0 0 417،523 جریان تکمیلسود حاصل از فروش پروژه در 

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

 %100 1،416،687 425،883 274،226 247،386 478،746 جمع کل

 

ناشی از %مربوط به سود  17، سهاممربوط به سود  %65گذاری، میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه 1،416،687از مجموع 

حاصل مربوط به سود  %1های بانکی و سنردهمربوط به سود  %6، اوراق مشارکتمربوط به سود  %12، هاگذاریفروش سرمایه 

 .از تسهیالت اعطایی است.
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 های مربوط به خدمات پس از فروشفعالیت( 13
 

. 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 

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

 .توان به اقدامات انجام شده زیر اشاره کرداستا میباشد که در این رمی

  طراحی مدل جامع نظرسنجی براساس مدل علمیSERVQUAL؛ 

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

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

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

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

 گان درمان؛پتانسیل استان) شاخص جمعیت( و تعداد بیمه شد

 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؛ 

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

  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( 14
شخاص  شده با ا سته طمعامالت انجام  ساز، از بابت فروش بیمه سال مورد گزارش یواب ساخت و  نامه ، عملیات پیمانکاری و 

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

 نوع وابستگی  نام شخص وابسته شرح 

مشمول 

ماده 

129 

 حق بیمه
خسارت 

 پرداختی

خرید 

 خدمات 

ت
شرک

ت کنترل
ح

ی ت
ها

 
ک

شتر
م

 

 0 57،285 88،048 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  بنیاد مستضعفان  

 358 142،452 288،309 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل  

 0 182،124 116،774 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  بانک سینا  

 0 20،953 92،679 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  فوالد کاوه جنوب کیش  

 0 1،967 58،507 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت نفت بهران  

 0 16،302 52،326 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا  

 0 195 42،428 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا  

 0 23،009 38،603 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت زمزم شرق تهران )ایران(

 0 1،403 37،935 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت حفاری شمال  

 0 7،538 32،788 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت جنرال مکانیک  

 0 59،651 31،325 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  سیمان تهران  

 0 3،739 31،112 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت زراعی دشت ناز  

 0 94،033 28،445 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس  

 0 24،378 27،251 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  سینا یاران نور ایرانیان  

 0 3،753 23،525 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  خدمات دریائی و بندری سینا  

 0 9،684 21،100 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت عمران ومسکن شمال  

 0 12،822 20،398 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت بین المللی هتلهای پارسیان  

 0 2،990 19،505 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  بنیاد علوی  

 0 0 16،587 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  تولید نیروی آذرخش  

 0 13،669 16،257 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت لیزینگ جامع سینا  

 0 1،057 15،673 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  کشت و دام قیام اصفهان  

 0 3،032 15،651 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت پایندان  

 0 1،892 4،660 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  شرکت مادر تخصصی و مالی و سرمایه گذاری سینا

 8،631 270،096 481،606 √ مدیره هیئتعضو مشرکت  (129شرکت مشمول ماده  140سایر )

 8،989 954،024 1،601،492 جمع
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 نظام راهبری شرکت( 15

 باشد:. اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به شرح جدول ذیل می1-15

 زمینه های سوابق کاری تحصیالت / مدارک حرفه ای سمت نام و نام خانوادگی
هیئت  مدیره عضویت قبلی در 

 سال اخیر 5سایر شرکت ها در 

 یرضا جعفر
 سیرئ بیعامل و نا ریمد

 رهیهیئت مد

 دکتری مدیریت مالی

 دانشگاه عالمه طباطبائی

رئیس هیئت مدیره و ریاست مجامع بیمه 

نظارت  مدیر عامل و  عضو هیئت _دانا 

 –صندوق تامین خسارت های بدنی 

سرپرست معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی 

مدیر کل  –مشاور رئیس کل بیمه مرکزی  –

ایران استان گلستان، سمنان و شاهرود  بیمه

 در صنعت بیمه سال سابقه 27دارای  _

 دانا مهیب رهیهیئت مد سیرئ

 پور یاحمد جواد
و  رعاملیقائم مقام مد

 رهیعضو هیئت مد

 رسانه  تیریمد یدکتر

 تهراندانشگاه 

ایران معین و عضو هیئت مدیره بیمه

ایران سرپرست دانشگاه علمی کاربردی بیمه

 ایران و دارایو مشاور مدیر عامل بیمه

 سابقه در سمت های مدیریتی 25

 ایران در بیمه

شرکت رهیعضو هیئت مد  

معین رانیا   

 رهیهیئت مد سیرئ یخسرو ررضایام
  یمال تیریمد یدکتر

 دانشگاه تهران

عضو  _عضو هیئت مدیره کارگزاری بهمن 

 _هیئت مدیره هلدینگ پترو فرهنگ 

کارشناس مالی سرمایه گذاری شرکت تاید 

رئیس اداره بررسی های  _واتر خاور میانه 

مدیر  _فرمان امام  اقتصادی ستاد اجرایی

 سرمایه شرکت بیمه ملت

 شرکت  رهیعضو هیئت مد

 پترو فرهنگ

 رهیعضو هیئت مد یحسن صنعت
 یاسیعلوم س سانسیل فوق

 یدانشگاه آزاد تهران مرکز

سال سابقه در سمتهای مختلف در  24دارای 

شرکت بیمه دانا از جمله مشاور مدیر عامل 

در بیمه های اشخاص و مسئول پیگیری 

های عمر و حوادث مدیر بیمه _مطالبات

مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر  _گروهی 

مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و  _عامل 

پاسخگویی به شکایات )مشاور معاون وزیر 

 صنعت و رئیس سازمان شرکتهای 

 صنعتی ایران(

- 

 رهیعضو هیئت مد نساج یخدائ نیعبداالم
 یمال تیریمد سانسیل فوق

 دانشگاه تهران

مدیر مالی و امور  _معاون مالی بیمه سینا 

عضو  _مجامع هلدینگ کشاورزی بنیاد 

 _شیر و گوشت زاگرس  هیئت مدیره شرکت

 _عضو هیئت مدیره شرکت بذر و نهال سینا 

رئیس هیئت مدیره شرکت کشاوروزی و 

 دامنروری یاسوج  

 رویشرکت ش رهیعضو هیئت مد

 گوشت زاگرس شهرکرد

 02/04/1399صورت جلسات هیات مدیره ارائه شده به حسابرسان شامل کلیه جلسات طی سال و جلسات بعدی تا تاریخ . 2-15

  .باشد.می (191تا 156)جلسه شماره
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 . اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل3-15

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

 سوابق مهم اجرائی تحصیالت / مدارک حرفه ای سمت نام و نام خانوادگی

 یو اقتصاد یمال معاون عباش هاشم زاده
 یدانشگاه آموزش عال وتریکامن یمهندس سانسیل

 شمال

 رئیس اداره نرم افزار بیمه کوثر

 دانا مهیب رعاملیمشاور مد

 دانا مهیاطالعات ب یفناور ریمد

 معاون طرح و برنامه تیرع ومرثیک
دانشگاه  یو اجتماع یعلوم اقتصاد سانسیل فوق

 مازندران

 نایس مهیبرنامه و بودجه ب ریمد

 آلوتک رهیمد ئتیعضو ه 

 شرکت مهستان رهیمد ئتیه سیرئ

 شیفوالد کاوه جنوب ک رهیمد ئتیه عضو

 یمعدن عیگسترش صنا رهیمد ئتیه عضو

 کاوه پارس 

 نایجامع س نگیزیل رهیمد ئتیه عضو

 زادآدانشگاه  مهیب تیریمد سانسیل فوق اشخاص یها مهیب یمعاون فن یمرجانه صابر
  نایس مهیاشخاص ب یها مهیب ریمد

 درمان یها مهیب معاون

 دانشگاه تهران ینیکارآفر سانسیل فوق اموال یها مهیب یمعاون فن پور تیهدا ونیکتا

  نایس مهیاشخاص ب یها مهیب ریمد

 نایس مهیب یفن معاون

 نایس مهیب یفن یشورا سیرئ 

 الملل دانشگاه آزاد نیروابط ب سانسیفوق ل معاون فروش و توسعه بازار یاکبر گنج یعل یمرتض

 مایو هواپ یکشت ،یباربر یاتکائ یها مهیکل ب ریمد

 یمرکز مهیب

 یمرکز مهیب یکل مبارزه با پولشوئ ریمد

 اتیبه شکا یو پاسخگوئ یاداره کل بازرس معاون

خسارت/  یابیارز/یرسم یاداره کارگزار سیرئ

 یمرکز مهیب یرسم یاکچوئر

 دانشگاه آزاد واحد بابل مهیب تیریمد سانسیفوق ل یبانیو پشت یانسان هیمعاون سرما یرشکاریمحمد م

و  یعملکرد بازرس یابیارز تیریاداره مد سیرئ

 رانیا مهیب تیبه شکا ییپاسخگو

 رانیا مهیحراست ب تیریمد تیریاداره مد سیرئ

 رانیا مهیاداره شعبه ممتاز ب سیرئ

 رانیا مهیاداره کل امور اسناد و مدارک ب معاون

 رانیا مهیاداره کل حراست ب معاون

 رانیا مهیشعبه ممتاز ب سیرئ

 ییو پاسخگو یعملکرد بازرس یابیارز ریمد معاون

 رانیا مهیب تیبه شکا

 رانیا مهیو حمل کاال ب مایهواپ ،یکشت ریمد

 رانیا مهیب یو بازرس یحسابرس رکلیمد
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 گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایا مدیران ارشد اجرایی:. فرآیند تصمیم4-15

 نهاد باالدستی صادر و ابالغ می شود. مقرراتمطابق  مدیرهموظف هیئت  اعضای و کارانه احکام حقوقی

 

 حسابرس مستقلاطالعات مربوط به ( 16
 

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( 17
 مهیب یعال یمصوب شورا 93نامه  نییبر اساس آ مهیدر بازار ب سکیر رندهیپذ کیعام( به عنوان  ی)سهام نایس مهیشرکت ب

 قیشده از طر نییتع نیشرکت بر اساس مواز سکیر تهیاست. کم سکیر تهیکم یدارا یشرکت تیاصول حاکم یبر اجرا یمبن

که  نمایدمی هیالزم را ارا یداخل یو کنترل ها سکیر تیریمد یستراتژنموده و ا شیشرکت را پا یهاریسک، سکیر تیریمد

 شیحفاظت و افزا ی. برا شودمیحاصل  نانیآن اطم حیصح یشرکت از اجرا یحسابرس تهیو کم یحسابرس تیریتوسط مد

شده  رفتهیپذ یهاریسکشرکت و  هیسرما نیب یکه رابطه منطق نمایدمیهمواره مراقبت  سکیر تهی، کم نفعانیمنافع ذ

شده در  نییتع یروش ها قیاز طر هیبا سرما سهیشرکت در مقا رفتهیپذ یهاریسک. گزارش محاسبات مجموع برقرار باشد

شده در سال مورد گزارش به عنوان گزارش  یحسابرس یمال یصورتها نیبر اساس آخر مهیب یعال یمصوب شورا 69نامه  نییآ

و  دیخواهد رس یمرکز مهیب دییبه تا یو پس از اظهار نظر حسابرس قانون هیشرکت ته رهیمد هیئتشرکت توسط  یتوانگر

 شرکت منتشر خواهد شد. تیدر ساسنس 

با  .دیخواهد رس بیبعد به تصو یاعمال در سال مال یبرا رهیمد هیئتو توسط  هیته سکیر تهیالزم توسط کم یها استیس

 لیو تعد هیسرما نیتام ارمندیشرکت ن کیآن در سطح  یشرکت و قرار گرفتن نسبت توانگر یبه گزارش توانگر تیعنا

 .ستیخود ن یهاریسک

شده و حداقل هر شش  میشرکت را مطابق برنامه نتظ هیو تناسب آن با سرما هاریسک، ساختار شرکت سکیر تیریمد تهیکم

 کند.یم یبررس کباریماه 

 توانگری مالی: 1-17

 1398 /29/12 یمال یصورتها یبر مبنا رهیمد هیئتشرکت توسط  یانجام شده بر اساس گزارش توانگر یها یبررس نیآخر

و قرار گرفتن شرکت در سطح  یمال یدرصد توانگر 113.55نسبت  از یحاک مهیب یعال یمصوب شورا 69نامه  نییمطابق آ

 است . لیبه شرح ذ یتوانگر کی
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 یمرکز مهیبه ب دییو جهت تأ هیته ینامه توانگر نییبر اساس آ مهیموسسه ب یهاریسکمربوط به محاسبات  یلیگزارش تفص

 است: ریسال به شرح ز انیدر پا یارسال خواهد شد. جدول خالصه برآورد محاسبه نسبت توانگر رانیج.ا.ا

 

 69محاسبه توانگری مالی شرکت بیمه سینا طبق آیین نامه شماره 

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

 میلیون ریال -مقدار ریسک  نوع ریسک 

 1R ۴,۷۸۶,1۶۸ریسک صدور بیمه نامه 

 2R  1,۰۰۰,۸۰۷ریسک بازاری 

 3R 1۸۰,۷۶۳ریسک اعتباری 

 4R ۰دینگی ریسک نق

 RBC ۴,۸9۳,۰۲۵ریسک کل )سرمایه الزامی( 

 ۵,۵۵۶,۰۲۵ مازاد بیمه گر )سرمایه موجود(

 11۳.۵۵ نسبت توانگری مالی )درصد(
 

 باشد: یم لیبا آنها مواجه است به شرح ذ مهیموسسه ب کیکه  ییهاریسک، انواع 69نامه شماره  نییبر اساس آ

  :یگر مهیب سکیر 1-1-17

 با آن مواجه است. ییاتکا ینامه و قبول مهیصدور ب لیبه دل مهیاست که موسسه ب ییهاسکیر

 بازار: سکیر 2-1-17 

 در بازار با آن مواجه است. متینوسان ق لیبه دل مهیکه موسسه ب شودمی ییهاسکیشامل ر

 ریسک اعتبار: 3-1-17

معامله خود با آن  یتوسط طرف ها یاحتمال عدم انجام تعهدات مال لیبه دل مهیکه موسسه ب ردیگیرا در بر م ییهاسکیر

 مواجه است.

 ریسک نقدینگی: 4-1-17

 تعهداتش با آن مواجه است. یفایجهت ا یجار یها ییدارا تیعدم کفا لیبه دل مهیکه موسسه ب ییهاسکیر

و  رهیمد هیئتاز اعضاء  یکی استیبا ر مهیب یعال یمصوب شورا 93نامه  نیشرکت که بر اساس آئ سکیر تیریمد تهیکم

و  یداخل یمال یهماهنگ به بازارها یدسترس یبرا یشده است، خدمات لیتشک یو مال مهیب ی، فنسکیحضور کارشناسان ر

نامه  نییمطابق آ یداخل سکیر یهاگزارش قیشرکت از طر اتیعمل همربوط ب یمال یهاسکیر تیریو مد ینظارت یالملل نیب

 نیکند. ایارائه م کندیم لیو تحل هیتجز هاریسکرا برحسب درجه و اندازه  یریپذ بیکه آس مهیب یعالیمصوب شورا 69

باشد که یم ینگینقد سکیو ر یاعتبار سکیها( ، ر متیق ریسا سکینرخ ارز و ر سکیبازار )شامل ر سکیشامل ر هاریسک

 یها استیو س هاریسکشرکت که بر  سکیر تیریمد تهی. کمشودیو هرساله گزارش م میشرکت تقو یمطابق گزارش توانگر

 .دهدمیگزارش  رهیمد هیئتبه  یرا کاهش دهد، به صورت فصل هاریسکاز  یریپذ بیتا آس کندمیاجرا شده نظارت 
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 یکنترل داخل یاجرا ،ییگران اتکا مهیبه ب مهیب یهاریسکانتقال  قیاز طر هاریسک نیشرکت به دنبال حداقل کردن اثرات ا

 تیاز کفا نانیو اطم یریپذ بیآس یها تیها و محدود استیس تی. رعااست  سکیر تیریمد یدستورالعمل ها ریمناسب و سا

 .شودیو گزارش م یبه طور مستمر بررس یتوسط حسابرسان داخل ،یداخل یکنترل ها

 ظرفیت نگهداری ریسک: 2-17

درصد  20نامه یا هر ریسک معادل حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز مؤسسه بیمه از هر بیمه مه،یب یعال یطبق مصوبات شورا

باشد. ها و ذخایر فنی سهم نگهداری )به استثناء ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی( میمجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته

که مبلغ آنها بیش از حد نگهداری مؤسسه بیمه باشد، صرفاً در صورتی مجاز است که مؤسسه  ییهابرای ریسکنامه صدور بیمه

 یخود را عالوه بر کنترل ها یا مهیب یهاریسک مهیبیمه برای بخش مازاد آن پوشش اتکائی تحصیل نموده باشد. شرکت ب

 تیری، کنترل و مد مهیب یعال یمصوب شورا 94 هنام نییآ یو تعرفه داخل ییاتکا یکه عبارتند از قرادادها یبا دو ابزار اصل یداخل

 . نمایدمی

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت( 81  
 باشد:های زیست محیطی متعهد به رعایت موارد زیر میبیمه سینا در حوزه مسئولیت

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

ها، ارائه طرح انگیزشی گسترش خدمات الکترونیک برای تشویق ای و عدم مراجعه حضوری به شعبهانجام امور بیمه

ای، توان به کاهش مراجعه حضوری، افزایش سرعت در ارائه خدمات بیمهمشتریان که از جمله آثار زیست محیطی آن می

اهش ترافیک شهری، کاهش آلودگی هوا، کاهش استفاده از کاغذ، کاهش استفاده از تجهیزات صرفه جوئی در زمان و ک

 ها و وسایل، و ... اشاره کرد؛های شعبهبرقی و کاهش مصرف برق، کاهش استهالک ساختمان

 و  گذاران به صورت پرداخت اینترنتیفراهم آوردن تسهیالت الزم برای پرداخت غیر حضوری حق بیمه توسط بیمه

 پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز و تلفن همراه ؛

 های اداری؛رسانی سریع و کاهش مصرف کاغذ در انجام فعالیترسانی آنالین جهت اطالعهای اطالعگیری از سیستمبهره 

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

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

ها و مراجعات به شعب، موجب کاهش از طریق برون سناری آنها نموده است که این امر عالوه بر کاستن از حجم پرونده

 ترافیک و آلودگی هوا نیز گردیده است؛

 های شرکت؛قانونی بر مجموعه فعالیتها و عوارن پرداخت به موقع مالیات 

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

 ها و سمینارها نموده است؛ها، نمایشگاهافزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، اقدام به برپائی و مشارکت در همایش

 گلستان و پرداخت خسارت و بسته حمایتی شامل اقالم غذایی و بهداشتی به عزیزان  یل زده استانحضور در مناطق س

 هموطن؛

  تشکیل ستاد مقابله با کرونا در شرکت به منظور جلوگیری از شیوع و حمایت و پشتیبانی؛ 

  خته پتو به زلزله زدگان؛ ت 300حضور در مناطق زلزله زده میانه برای ارزیابی و رسیدگی به خسارت دیدگان و اهداء 
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 های توسعه منابع انسانیفعالیت( 19
باشد و موفقیت سازمان نیز تا حد زیادی وابسته در دنیای امروز سرمایه انسانی هر سازمان، منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی می

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

 ترین راهبردهای خود قرار داده است.اصلی

 و نمایندگان شرکت های آموزشی تخصصی جهت کارکنانالف( برگزاری دوره

دوره  57دوره بصورت حضوری و  114دوره بوده است که  171، 1398های تخصصی برگزار شده در سال تعداد کل دوره

 بصورت مجازی برگزار شده است.

 1398 های برگزار شده در سال: دوره1 جدول

 تعداد دوره

 114 تعداد دوره های حضوری

 57 تعداد دوره های از راه دور

 171 هاتعداد کل دوره

 
 

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

 1398در سال  های تخصصی برگزار شده: عناوین دوره2 جدول

 نوع  برگزاری تعداد دوره ایهای بیمهدوره

 حضوری / مجازی 10 دوره درمان

 حضوری 1 دوره آتش سوزی

 حضوری / مجازی 7 دوره مسئولیت

 حضوری / مجازی 16 دوره عمر

 حضوری / مجازی 22 دوره اتومبیل

 حضوری 2 اتکائیدوره 

 حضوری 1 دوره باربری

 حضوری 1 دوره مالی

 حضوری / مجازی 49 دوره عمومی

 حضوری / مجازی 62 دوره بازاریابی و فروش

  - 171 جمع کل دوره
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 اطالعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانیب( 

 در این خصوص اقدامات زیر صورت گرفته است:

  برای کلیه سطوح سازمانی؛آموزش مستمر 

 گرایی؛جوان 

 اصالح چارت سازمانی؛ 

 تدوین آیین نامه نظام پیشنهادات؛ 

 جانشین پروری؛ 

 کارکنان؛ هیئترفا 

 ؛تشکیل کمیته های داخلی سازمان 

 ؛برگزاری آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان 

 ؛تدوین ایین نامه انضباط کار و تشکیل کمیته انضباط کار 

 مربوط به توسعه منابع انسانیج( مشکالت 

 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 

  صنعت؛عدم همترازی جبران خدمات پرسنل با متوسط 
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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

 %9 32 سال 2تا 

 %6 21 سال 6تا  2باالی 

 %57 196 سال 12تا  6باالی 

 %28 97 سال 20تا  12باالی 

 %100 346 جمع کل

 سهم از کل میانگین تعداد عنوان سطوح

 حوزه فعالیت

 %2 6 کارمند/کارگر

 %44 151 کارشناس

 %31 106 کارشناس ارشد

 %22 77 مدیر/سرپرست

 %2 6 مدیرعامل/مدیرکل/معاون سازمان

 %100 346 جمع کل

 سهم از کل میانگین تعداد عنوان سطوح

 مدرک تحصیلی

 %1 3 سیکل

 %4 14 دینلم

 %1 5 فوق دینلم

 %57 198 لیسانس

 %36 123 فوق لیسانس

 %1 3 دکترا

 %100 346 جمع کل
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1398مقایسه بودجه و عملکرد سال ( 20  
 

 باشد:به شرح ذیل می 29/12/1398مقایسه بودجه و عملکرد سال مالی منتهی به 

  
 تغییراتدرصد   عملکرد  بودجه مصوب

 مساعد )نامساعد(
  

  1398سال   1398سال 

  
 درصد  میلیون ریال  میلیون ریال

   درآمدها:
 

   

   گری:درآمدهای عملیات بیمه
 

   

  10،000،000  حق بیمه صادره
 

13،172،016   32  

  350،687  درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی
 

449،755   28  

  1،353،954  گران اتکاییبیمهخسارت دریافتی از 
 

1،237،785   (9) 

  11،704،641  
 

14،859،556   27  

  449،208  گذاری درآمدهای سرمایه
 

1.416,687   215  

 0  ایهای غیر بیمهدرآمدها و هزینه
 

110،122  100  

  12،153،849  جمع درآمدها
 

16.386,365   35  

   ها:هزینه
 

   

   گری:عملیات بیمههای هزینه
 

   

 (2،158،433)  حق بیمه اتکایی واگذاری
 

(2،926،771)  (36) 

)  خسارت پرداختی  560،320،6 ) 
 

(7،622،337)  (21) 

 (590،000)  کارمزد و کارمزد منافع اتکایی هزینه
 

(666،413)  (13) 

 (158,973)  های بدنیهزینه سهم صندوق تامین خسارت
 

(163،299)  (3) 

 (1,361,870)  خالص )افزایش( کاهش ذخایر فنی
 

(2.726,695)  (100) 

 (239،243)  ایهای بیمهسایر درآمدها و هزینه
 

(328،361)  (37) 

  (10،829،079) 
 

(14.433,875)  (33) 

 (849،528)  های اداری و عمومیهزینه
 

(1.137,281)  (34) 

 (11،678،607)  هاجمع هزینه
 

(15.571,154)  (33) 

  475،242  سود خالص قبل از کسر مالیات
 

815,211   72  

 0  مالیات بر درآمد
 

0  0 

  475،242  سود خالص 
 

815,211   72  
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 باشد.گذاری عمدتاً ناشی از افزایش حجم سرمایه گذاری و افزایش بازده سرمایه گذاری میافزایش درآمد سرمایه .1

 باشد.ای عمدتاً ناشی از افزایش پرتفوی میهای بیمهدرآمدها و هزینهافزایش سایر  .2

 می باشد. 1398حق بیمه صادره در سال  %58افزایش خسارت پرداختی به دلیل رشد  .3

 

 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع( 21
را برای اجراء به هیئت مدیره به شاارح زیر ابالغ  تکالیفی 12/05/1398 صاااحبان سااهام مورخ سااالیانهمجمع عمومی عادی 

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

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

 اجرای ابالغی

در مجمع مطرح  1398( و برنامه بودجه سال 1398-1400مدت ) انیبرنامه م

 قرار گرفت. بیو مورد تصو

 یاتیعمل یها و برنامه ها یاهداف کالن، استراتژ ت،یچشم انداز، مامور

مدت شرکت  انیبه آن هر سه سال تحت عنوان برنامه م یابیجهت دست

مستضعفان به شرکت جهت اجرا ابالغ  ادیدر بن بیو پس از تصو نیتدو

)تا سال  یسه سال آت یبرا 1397مدت ششم در سال  انی. برنامه مگرددیم

 بیبه تصو 1398/05/12مورخ  انهیسال یو در مجمع عاد نیدو( ت1400

 است. دهیرس

%100 

گزارش حسابرس مستقل مجمع  مقرر نمود تا اقدامات الزم   4در خصوص بند 

 مهیب ندگان،یگذاران و نما مهیمطالبات از ب فیتکل نییتع ایوصول و   یبرا

توسط  تیبه جد جهیرا تا حصول نت یافتنیدر یحسابها ریو سا ییگران اتکا

و مکتوب به  یاقدامات انجام شده را بصورت فصل جهیو نت یریگیشرکت پ

 .دیگزارش نما نایس یگذار هیو سرما یمال یشرکت مادر تخصص

مورخ  3/68121نامه شماره  یط لیاقدامات انجام شده به شرح ذمراتب 

 نایس یگذار هیو سرما یمال یجهت شرک مادر تخصص 01398/09/10

مطالبات بر اساس  یعال تهیکم لی(تشک1سه فصل ارسال شده است : یبرا

اهبرد موضوع ر یبرا رهیمد ئتیه 21/02/1398مورخ  159مصوبه شماره 

نظارت بر وصول مطالبات در ساختار  تیریمد جادیا(2مطالبات در شرکت 

و  هی( ته3به منظور نظارت مستمر بر عملکرد مطالبات شعب  یسازمان

نامه جامع مطالبات و ابالغ به شعب بر اساس مصوبه شماره  نیآئ نیتدو

 یعال تهیجلسه کم 33 ی( برگزار4 رهیمد ئتیه 01/03/1398مورخ  163

 میشعب شرکت و تنظ رانیارشد و مد رانیمطالبات با حضور مد

اتخاذ شده توسط  ماتیتصم یاجرا یریگیصورتجلسات الزام و مبالغ و پ

 یفرع یها تهیکم یو فعالساز جادی( ا5مطالبات  یعال تهیکم رخانهیدب

وصول  ندیدر فرآ عیو تسر یریگیوصول مطالبات در شعب با هدف پ

مطالبات  یعال تهیبه کم یمطالبات و انعکاس اقدامات و مشکالت احتمال

وصول مطالبات در شعب با  یاجرائ یها تهیجلسات منظم کم ی( برگزار6

وصول مطالبات و حل و فصل  یریگیشعب به منظور پ یرؤسا استیر

سامانه بر خط نظارت هوشمند  جادیا یریگی( پ7حوزه  نیمشکالت در ا

عملکرد شعب  یابیحوزه و ارز نیدر ا زیمطالبات با هدف ارائه گزارشات آنال

 یگزاران بزرگ با هدف شفاف ساز مهیحساب با ب قیانجام تطب یریگی( پ8

( بهبود 10 یمطالبات سنوات الیر اردیلیم 830(وصول بالغ بر 9حسابها 

روز در سال  136روز به  145شاخص متوسط دوره وصول مطالبات از 

 سال قبل نسبت به 1398

%75 

 تیمجمع بر رعا ،یمستقل و بازرس قانونگزارش حسابرس  5در خصوص بند 

 مهیب یفن ریج.ا.ا در موضوع احتساب انواع ذخا یمرکز مهیمقررات و ضوابط ب

 نمود. دیتاک یا

نامه شماره  یموضوعات مطرح شده توسط حسابرس محترم ط هیکل

 مهیب یجهت معاون محترم نظارت فن 14/07/1397مورخ  39846/3

 66239نامه شماره  یط یمرکز مهیب زیارسال و متعاقبا ن یمرکز

 اتینسبت به ارسال پاسخ اقدام نموده که کل 09/08/1397مورخ 402/94/

و  یامهیو مقررات ب نیقوان تیشرکت الزام شرکت به رعا نیپاسخ به نامه ا

طرح موضوعات  نیبوده و همچن هیو دستور العمل وحدت رو 58نامه  نیآئ

 هیباشد. و کل یم 58نامه شماره  نییآ یحسابرس محترم در کارگروه بازنگر

 تیموضوع کفا نیبوده و همچن 58نامه  نییآ یاقدامات شرکت در اجرا

 26/03/1398مورخ  38468/402/98 مارهنامه ش یشرکت ط نیا ریذخا

 شده است. افتیدر یمرکز مهیاز ب
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 تکالیف

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

 اجرای ابالغی

مجمع ضمن  ،یگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون 6در خصوص بند 

 402/98/ 38468رابطه با توجه به نامه شماره  نیاقدامات انجام شده در ا دییتا

نامه ها  نیموضوع شرکت آئ نیمقرر نمود تا در خصوص ا 26/03/1398مورخ 

 .دینما تیج.ا.ا را رعا یمرکز مهیو ضوابط ب

 نیرشااته ثالث و حوادث راننده بر اساااس مفاد آئ ریذخا نکهیبه ا تیباعنا

 الیر اردیلیم 670موجود با احتسااااب مبلغ  تیو واقع 58نامه شاااماره 

سر شته  انیز جادیکه منجر به ا 1397 یسال مال انیدر پا نیتام یک انبا

رشته شخص ثالث  ریشده و نسبت مجموع ذخا الیر اردیلیم 648به مبلغ 

 یها یدرصد رسانده است، بر اساس بررس 110صادره را به  مهیبه حق ب

قد کسااار قیدق فا مده  مل آ بر اسااااس  کنیباشاااد. ل یم رهیذخ یبع

ستورالعمل روش برآورد و کنترل کفا صوب  یذخائر فن تید شته ثالث م ر

 مورخ 402/98/ 15338به شااماره  ج.ا.ا  یمرکز مهیمحترم عامل ب ئتیه

بر نساابت خسااارت و  یمبتن یآکچوئر یشااهاکه در آن رو 08/02/1398

ضمن  ریذخا تیکفا نییتع یبرا ینردبان ریزنج ست. لذا  شده ا شخص  م

 یخروج لیعدم تعد لیابالغ شااده بدل یدر روشااها یدرخواساات بازنگر

وجه  یخروج یها انیجر لیخاص هر شاارکت و عدم تنز طیمدل با شاارا

سرجبران  یشرکت برا یاقدامات و برنامه ها ،ینقد آت  یمبتن ریذخا یک

 یاعالم  م ریحاصاال از آن را به شاارح ز جیبر روش نساابت خسااارت و نتا

سر یآت ی. الف( اقدامات و برنامه هاندینما  یمبتن ریذخا یجهت جبران ک

سارت:  سبت خ سهم فعل -1بر روش ن شته  یشرکت از پرتفو یحفظ  ر

 اماتاز اقد ینمودار شدن اثرات ناش-2کشور   مهیشخص ثالث در صنعت ب

صالح  انیز یرشته ثالث )از جمله حذف پرتفو یسنوات قبل در پرتفو یا

صدور خودروها ،  یسطح فرهنگ رانندگ شی، افزا سکیپر ر یده،کنترل 

قائ قوان جاده ا تیبهبود وضاااع ن،یارت فات  قائ ک ،یتل  یمنیو ا یفیارت

با  یخساااارت معوق در سااانوات آت ریذخا شیافزا-3رو و جاده ها( . خود

جبران  یبرا یلیتکم یفن ریاز ذخا یبخشاا یآزاد ساااز -4 یتفورشااد پر

 یمازاد در رشااته ثالث برا ریاحتساااب ذخا -5 رهیذخ یاز کساار یبخشاا

تاد د جادیا -6 رهیذخ یجبران کسااار  ندیو متمرکز نمودن فرآ هیسااا

س کاهش -1امر موجب  نیکه ا لیاتومب تیریدر مد هیو پرداخت د یدگیر

و  یدگیرس ندیو سرعت در فرآ تیفیبهبود ک-2بروز تقلب و تخلف  نهیزم

بهبود نسااابت خساااارت -4 اتیبه روز نمودن پرداخت د-3اتیپرداخت د

 اتیپرداخت د ندیو متمرکز بر فرآ یاز کنترل و نظارت تخصااصاا یناشاا

شد.  شته ثالث و ته یکاوریر ندیدر فرآ یبازنگر-7خواهد   نیو تدو هیدر ر

ستورالعمل در ا شد.  ودبخش که موجب بهب نید سارت خواهد  سبت خ ن

در ساابد  لومتریصاافر ک ینامه خودرو ها مهیسااهم صاادور ب شیافزا-8

 یپرداخت تتمه خسااارتها-9برنامه  یهاشاارکت در طول سااال  یپرتفو

رشااته در  نیمعوق آماده پرداخت و به روز نمودن پرداخت خسااارت در ا

 ریت ذخایموضوع کفا نیاقدامات انجام شده در سنوات قبل همچن لیتکم

لث ط ماره یثا مه شااا  مهیاز ب26/03/1398مورخ  38468/402/98 نا

 شده است. افتیدر یمرکز
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 تکالیف

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

درصد 

پیشرفت 

 اجرای ابالغی

 دیمقرر گرد ،یگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون 7در خصوص بند 

با  قیصورت تطب هیموجود و ته یاحتمال یها رتیرفع مغا یاقدامات الزم برا

 نیتوسط شرکت به انجام برسد. همچن ییگران اتکا مهیگذاران عمده و ب مهیب

اهتمام  ینونمانده حساب و ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قا هیاخذ تاد یبرا

 .دیالزم بعمل آ

گذاران عمده  مهیتا حد امکان با ب نیو همچن ییگران اتکا مهیب یبا تمام

نامه مطالبات به شااماره  نیآئ 5حساااب براساااس ماده  قیصااورت تطب

شعب در مقاطع زمان 19/04/1398مورخ  22711/4 سط  شش ماهه  یتو

سنوات اخ انیو پا ست. همچن هیته ریسال در   قیصورت تطب نیشده ا

 خواهد شد. هیو ارا هیته یدر سال جار زین یمرکز مهیحساب با ب

%80 

 دیمقرر گرد یحسابرس و بازرس قانون یدیتاک 9-2و  9-1در خصوص بند 

حقوق شرکت را تا حصول  فاءیحل و فصل و است یبرا ستهیشرکت اقدامات شا

 .دیینما یریگیپ تیبا جد جهینت

بابت مطالبه خسارت  21/02/1395 خیبانک صادرات درتار ومیکنسرس9-1

 یداور ئتیاقدام به طرح موضوع در ه ینامه اعتبار مهیفقره ب2از محل 

-2بند  بانک صادرات نامشخص بوده. یادعا جهینموده است که تا کنون نت

 323به مبلغ  نایسا یرسم یبابت طلب از کارگزار محسابرس محتر 9

سال  انیشرکت تا پا نیمطالبات ا هیکل رساندیبه استحضار م الیر اردیلیم

 وصول درآمده است. طهیو تا کنون به ح افتیفقره چک در 8 یط 1397

%50 

شرکت در  ینکات مد نظر بازرس محترم قانونو  11و  10در خصوص بند 

، مقرر  یجار نیقوان ریمفاد قانون تجارت ، اساسنامه و سا تیرابطه لزوم رعا

 .دیاشاره شده اقدام نما نیکامل قوان  یشرکت نسبت به رعا دیگرد

سم یآگه یط شماره  یروزنامه ر  خیبه تار 139830400901106576به 

ساج به نما یخدائ نیعبداالم یآقا 04/10/1398 شرکت  یندگین از طرف 

 نیانتخاب شادند وآخر رهیمد تییبه سامت عضاو ه نایجامع سا نگیزیل

ضا بیترک شرح ز 29/12/1398 خیبه تار ریمد تییه یاع شد  یم ریبه  با

ضعفان انق ادیبن ست سالم البم سرو ریام ی)آقا یا ضا خ شرکت مادر یر  )

ص ص سرما یمال یتخ ضا جعفر ی)آقا نایس یگذار هیو  سه بنیر س  ادی(مو

 نی)عبداالم نایجامع سااا نگیزی(شااارکت لاحمد جوادی پور ی)آقا یعلو

با  یاجتماع نیقانون تام 36موضاااوع ماده  --باشاااد  ینسااااج( م یخدائ

 نیتام یها یدگیساابه عدم مشاامول شاادن موضااوع مذکور در ر تیعنا

سال  یاجتماع شمول ب نیا 1394تا  ست.  مهیشرکت کارانه را م ننموده ا

در  یروهاخود نکهیبه ا تیبا عنا زیق.م.م ن 86در خصااوص موضااوع ماده 

صرفاً جهت انجام امور ادار اریاخت شعب  ستفاده  یهمکاران  شعبه مورد ا

 است. دهینگرد اتیلذا مشمول کسر مال ردیگ یقرار م

%100 

در خصوص عدم  یگزارش بازرس قانون 12در رابطه با نکات مندرج در بند 

از ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  یبرخ تیرعا

و  دینما تیمفاد ضوابط مذکور را به طور کامل رعا دیمکلف گرد رهیمد ئتیه

 یمال یصورتهادر خصوص ارائه  28/12/1395مورخ  هیدر رابطه با مفاد ابالغ

 دیردسازمان بورس و اوراق بهادار شرکت مکلف گ دییمطابق نمونه مورد تا

 نیدر ا یگر مهیج.ا.ا و ب یمرکز مهیب سیقانون تاس 62ضوابط مندرج در ماده 

 .دینما تیرابطه را رعا

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

سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت مکلف  دییمطابق نمونه مورد تا یمال

 مهیج.ا.ا و ب یمرکز مهیب سیقانون تاس 62ضوابط مندرج در ماده  دیگرد

 دینما تیرابطه را رعا نیدر ا یگر
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 تکالیف

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

 اجرای ابالغی

 تیدر خصوص عدم رعا یبازرس قانونگزارش  13در رابطه با بند 

کامل  تیمکلف به رعا رهیمد ئتیج.ا.ا ه یمرکز مهیاز الزمات ب یبرخ

 .دیموجود گرد راداتیو رفع ا یمرکز مهیضوابط و مقررات ب

درمان پرسنل توسط  ینامه ها مهیشرکت به جز ب ینامه ها مهیب هی:کل مهیقانون ب 1ماده 

کارکنان در موضوع  نفعانیوجود ذ لیبه دل زینامه درمان ن مهیصادر و ب ید مهیشرکت ب

فعال در صنعت  یمشابه تمام شرکت ها هیرو نیخسارت توسط شرکت صادر شده که ا

 یبه استحضار م 32ثالث: در خصوص اجرای ماده  خصقانون ش32باشد. ماده  یم مهیب

و دستورالعمل  مهیجاری در صنعت ب هیمرکزی و رو مهینامه های ب نیرساند بر اساس آئ

و پرداخت به موقع اهتمام  32واحد نسبت به اجرای ماده  نیو پرداخت خسارت ا یابیارز

عدم  ایمدارک و  اقصنو لیبوجود آمده به دل ریاز موارد تاخ ارییدر بس کنیدارد ل

وجود تخلفات و تقلبات  نیباشد. همچن یمدارک م لیحادثه در تکم نیهمکاری طرف

از استعالمات از مراجع ذی صالح و  یبخش لزوم دقت نظر و اخذ برخ نیفراوان در ا

ماده بر اساس  نیا قیبه منظور اجرای دق نیطلبد همچن یرا م یدانیم قیتحق نیهمچن

اقدامات  یخسارت های بدن نیصندوق تام 23/12/1397مورخ 200/18934نامه شماره 

 32مشمول ماده  یحوادث رانندگ دگانیاندیالزم جهت ارتباط با سامانه ثبت اطالعات ز

مدارک،  لیدر صورت تکم شودمی: تالش  71نامه نییآ 22است. ماده  رفتهیصورت پذ

 71نامه  نییآ 24و پرداخت شود. ماده  یهفته بررس کیپرونده خسارت حداکثر ظرف 

 ینامه تعلق م مهیب نفعیبه ذ ینیپرداخت خسارت سود تضم پرونده و لی: تا زمان تکم

 دهیابالغ گرد یقیحق ندگانینما هی: رتبه بندی به کل 75نامه  نییآ 1ماده  2.تبصره ردیگ

 مهیب یرود با اصالحات انجام شده در سبد پرتفو ی: انتظار م 93نامه  نییآ  6است ماده 

و سنوات  یدر سال جار یاز هرگونه نرخ شکن زیو پره یفن یهانرخ هیبه ارا یبندیو پا یا

 و موضوع مرتفع شود افتهیشاخص ها بهبود  نیدر ا نایس مهیب تیوضع یآت

%80 

 یپرداخت ها دیمقرر گرد یگزارش بازرس قانون 14در رابطه با بند 

 یروی، نیمربوط به سهم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

شخص ثالث طبق  مهیاز ب یبدن یخسارتها نیو صندوق تام یانتظام

 انجام شود. یضوابط و مقررات قانون

ثالث  یعوارن قانون یاز بابت مانده بده الیر اردیلیم 560مبلغ  تاکنون 1398در سال 

 تیرعا یاالمکان در سال جار یتا حت شودمیشده و تالش  زیمربوطه وار یبه حسابها

 شود.
%85 
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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 

 سطح یک توانگری مالی و حفظ آن برای سنوات آتی؛  نگهداشت 

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

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

  ایجاد واحدVIP  برای ارائه خدمات ویژه به مشتریان وفادار و استراتژیک؛ 

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

 مرزی؛ های برون توسعه فعالیت 

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

 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؛ افزایی با شرکتافزایش هم 

 ؛های خردتوسعه 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 

  :1918973668کد پستی 

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