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مجمععمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت بیمه سامان (سهامی عام)
مقدمه:
در اجــرای مفــاد مــاده  232اصالحیــه قانــون تجــارت ،مصــوب اســفند مــاه  1347و مــادة  45قانــون بــازار اوراق بهــادار
بدینوســیله گــزارش فعالیــت شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه  1397/12/29بــر پایــه ســوابق ،مــدارک و اطالعــات
موجــود تهیــه و بــه شــرح ذیــل تقدیــم میگــردد.
گــزارش حاضــر بــه عنــوان یکــی از گزارشهــای ســاالنه هیــأت مدیــره بــه مجمــع ،مبتنــی بــر اطالعــات ارائــه شــده در
صورتهــای مالــی بــوده و اطالعاتــی را در خصــوص وضــع عمومــی شــرکت و عملکــرد هیــأت مدیــره فراهــم م ـیآورد.
بــه نظــر اینجانبــان اطالعــات منــدرج در ایــن گــزارش بــا تأکیــد بــر ارائــه منصفانــه نتایــج عملکــرد هیــأت مدیــره و
در جهــت حفــظ منافــع شــرکت و انطبــاق بــا مقــررات قانونــی و اساســنامه شــرکت تهیــه و ارائــه گردیــده اســت .ایــن
اطالعــات ،هماهنــگ بــا واقعیتهــای موجــود بــوده و اثــرات آنهــا در آینــده تــا حــدی کــه در موقعیــت فعلــی میتــوان
پیشبینــی نمــود ،بــه نحــو درســت و کافــی در ایــن گــزارش ارائــه گردیــده و هیــچ موضوعــی کــه عــدم آگاهــی از آن
موجــب گمراهــی اســتفاده کننــدگان میشــود ،از گــزارش حــذف نگردیــده و در تاریــخ  1398/04/16بــه تاییــد هیــأت
مدیــره رســیده اســت.
صورتجلسات هیأت مدیره در سال مالی منتهی به  1397/12/29به تعداد 21صورتجلسه بوده است.

پیام هیأت مدیره

سهامداران ارجمند؛
حضــور شــما ســهامداران محتــرم را در مجمــع عمومــی عــادی صاحبــان ســهام شــرکت بیمــه ســامان بــه منظــور ارائــه
عملکــرد ســال مالــی منتهــی بــه اســفند  1397گرامــی داشــته و ســام هیــأت مدیــره و خانــواده بیمــه ســامان را تقدیــم
حضورتــان مینماییــم .خداونــد رحمــان را سپاســگزاریم کــه فرصــت خدمــت ،تــاش جهــت رونــق اقتصــاد و تولیــد کشــور و
گســترش چتــر حمایتــی بیمــه را بــرای مــا مقــدر نمــود تــا بــا کمــال افتخــار در پیشــگاه حضرتــش و حضــور شــما ســروران
گرامــی ،در مســیر اهــداف توســعه ای گــروه بیمــه ســامان حرکــت کنیــم و بتوانیــم در ایــن فرصــت پیــش آمــده گــزارش
یــک ســال تــاش مجدانــه همــکاران خــدوم و زحمتکشــمان را تقدیــم حضــور نماییــم.
شــرایط و دگرگونیهــای محیطــی در ســال گذشــته موجــب توســعه اقتصــادی کشــور در صنایــع مختلــف و افزایــش فعالیــت
بخشــی از واحدهــای صنعتــی کشــور شــد کــه ایــن امــر بــرای کارخانجــات و ســاختمانهای فرســوده افزایــش ریســک
عملیــات و خســارتهایی را بــه همــراه داشــت .از ســوی دیگــر تغییــرات آب و هــوا در کشــور موجــب آســیبهای طبیعــی
را رقــم زد کــه هــر چنــد صنعــت بیمــه کشــور تــوان الزم بــرای ایفــاء تعهــدات خــود در مقابــل اینگونــه خســارات را دارد،
لیکــن بــا توجــه بــه تکــرر وقــوع حوادثــی از ایــن نــوع ،ضــرورت توجــه عمومــی بیشــتر بــه ایــن گونــه ریســک در صنعــت
از طریــق اطــاع رســانی و رویکــردی علمیتــر بــه موضــوع مدیریــت و مــدل کــردن ریســک در صنعــت بیمــه کشــور را
نمایانتــر میســازد.
انقــاب صنعتــی چهــارم بــا ظهــور فناوریهــای نویــن در تمــدن بشــری در حــال وقــوع اســت .ایــن تحــول مســیر و ســرعت
توســعه هــر صنعتــی را دگرگــون خواهــد کــرد و اقتصــاد کشــور مــا نیــز مســتعد انطبــاق ســریع بــا ایــن پدیــده جدیــد
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه جمعیــت جوانــان تحصیلکــرده در کشــور مــا در مقایســه بــا ســایر کشــورهای منطقــه بیشــتر
هســتند ،و بــا توجــه بــه فرهنــگ ســرمایه گــذاری شــخصی و ایجــاد کســب و کارهــای خانوادگــی کــه در کشــور مــا وجــود
دارد ،ایــن فرصــت بــرای اقتصــاد کشــورمان مهیاســت تــا بتوانــد از فوائــد انقــاب صنعتــی چهــارم بــه خوبــی بهــره بــرداری
نمایــد و بــا بهــره گیــری از کســب و کارهــای کوچــک و متوســط کــه مبتنــی بــر فنــاوری بــوده و توســط جوانــان متخصــص
ایرانــی بــا ســرمایه هــای خانوادگــی و شــخصی ایجــاد شــده انــد ،مســیر توســعه اقتصــادی را میــان بــر زده و رشــد اقتصــادی
و رفــاه اجتماعــی را کــه شایســته ایــران و ایرانــی اســت زودتــر محقــق نمایــد.
صنعــت بیمــه کشــور مــا نیــز در حــال تغییــر اســت و ایــن تغییــر خواســته یــا ناخواســته باعــث ایجــاد فرصتهــا و
چالشهایــی بــرای مــا خواهــد شــد ،کــه اگــر اکوسیســتم الزم بــرای پــرورش اســتعدادها ،بارورســازی فرصتهــا و تکمیــل
زنجیــره ارزش مهیــا باشــد ،بــه امیــد خــدا شــاهد جهــش ضریــب نفــوذ بیمــه در کشــور بــه میــزان  7درصــد در راســتای
اهــداف برنامــه ششــم توســعه و گســترش چتــر حمایتــی بیمــه در میــان اقشــار مختلــف جامعــه خواهیــم بــود.
مــا در بیمــه ســامان برنامهریــزی کردهایــم تــا بتوانیــم بــا ایــن تحــوالت نــه تنهــا در پایــه گــذاری اکوسیســتم بیمــه
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دیجیتــال در کشــور نقــش آفرینــی کنیــم ،بلکــه مــدل کســب و کار بیمــه ســامان را نیــز تغییــر دهیــم .در ســالی کــه گذشــت
در گــروه بیمــه ســامان بــرای طراحــی اکوسیســتم و مــدل کســب و کار جدیــد تحقیــق و اقــدام شــد و نتایــج آن خــود را
در قالــب عرضــه الکترونیکــی بیمــه در رشــته هــای مختلــف ،کارخانــه نــوآوری ،همــکاری نزدیــک بــا شــرکت هــای دانــش
بنیــان (در حــوزه هایــی ماننــد  IoT، Telematics، Blockchainو غیــره) نشــان میدهــد .ایــن تغییــرات بــه مــا کمــک
میکننــد کــه خــود را بــه بیمهگــری تبدیــل کنیــم کــه مــردم عزیــز کشــورمان بتواننــد بــه ســهولت بــه آن دسترســی
داشــته باشــند و محصــول مــورد نیــاز خــود را بــه قیمــت مطلــوب تأمیــن کننــد .در عیــن حــال هــدف داریــم بــا تبدیــل
بیمــه ســامان از یــک شــرکت بــه یــک پلتفــرم ،اکوسیســتمی در صنعــت بیمــه و در محیــط کســب و کار ،ایجــاد کنیــم کــه
بتوانــد زیرســاخت جهــش اقتصــادی ،ایجــاد شــغل و میانبــر توســعه کشــور باشــد .همچنیــن در ســال  1397حــوزه عملیــات
شــرکت ســازماندهی مجــدد شــد و بــا اســتقرار سرپرســتی هــای مناطــق بــه عنــوان واحدهــای فنــی و هدایــت شــعب بــه
عنــوان متولیــان گســترش فــروش از طریــق نماینــدگان ،در نظــر اســت از ظرفیتهــای اســتانی و تــوان نماینــدگان نهایــت
بهــره بــرداری در جهــت توســعه محصــوالت و خدمــات معمــول شــود.در ایــن راســتا شــرکت بیمــه ســامان عــاوه بــر اینکــه
توانســت درآمــد حــق بیمــه خــود را در ســال  1397بــه بیــش از  10,000میلیــارد ريــال افزایــش دهــد و رشــدی معــادل
 53درصــد در مقابــل رشــد  25درصــدی بــازار بیمــه کســب کنــد ،بــا توســعه شــبکه فــروش و همچنیــن ایجــاد مرکــز
نوآفرینــی در ایجــاد شــغل درکشــور و حمایــت از کســب و کارهــای جدیــد مؤثــر بــوده و بســتر الزم بــرای کســب ســهم 6
درصــد از بــازار بیمــه کشــور در افــق  1400را مهیــا نمایــد.
در عیــن حــال شــرکت بــا پرداخــت بیــش از  4,500میلیــارد ريــال خســارت و رســیدگی و پــردازش بیــش از 1,280,000
پرونــده خســارت توانســته خــود را بــه عنــوان حامــی خانوادههــای ایرانــی بــه خوبــی در کشــور معرفــی کنــد .ایــن در حالــی
اســت کــه در ســال  97کشــور شــاهد افزایــش هزینههــای بهداشــت و درمــان بــوده و بیمــه ســامان توانســته بــا پرداخــت
بیــش از  2,800میلیــارد ريــال خســارت درمــان نــه تنهــا نقــش عملــی در کاهــش هزینههــای مــردم عزیــز کشــورمان
داشــته باشــد بلکــه بــا مدیریــت صحیــح پرتفــوی ریسـکهای بیمـهای ،انضبــاط مالــی و ســرمایهگذاری بهینــه و بــه موقــع
منابــع ،در تأمیــن منافــع ســایر ذینفعــان شــرکت نیــز موفــق عمــل کنــد .قطع ـ ًا خیــل عظیــم مشــتریان بیمههــای درمــان
گروهــی ،درمــان خانــواده ،زندگــی ،تلفنهــای همــراه ،اتومبیــل و غیــره و ارائــه خدمــات بیمـهای و پوشــش خســارت کافــی
و بــه موقــع بــه ایشــان ،یکــی از برنامــه هــای اصلــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف افــق  1400شــرکت خواهــد بــود .در عیــن
حــال همــواره شــرکت بیمــه ســامان در راســتای حفــظ حقــوق ذینفعــان نســبت بــه اســتقرار حاکمیــت شــرکتی اهتمــام
ورزیــده و در ایــن جهــت فراتــر از الزامــات قانونــی خــود عمــل کــرده اســت.
در حــوزه ســرمایه گــذاری ،گــروه توانســت بــا بهرهگیــری از دانــش تخصصــی تیمهــای کارشناســی و برگــزاری جلســات
کمیتــه مشــترک ســرمایهگذاری ،نــه تنهــا دارائیهــای شــرکت را بصــورت علمــی و دقیــق بــه حوزههــای مختلــف
ســرمایه گــذاری از جملــه بــازار ســرمایه ،اوراق و ابزارهــای مالــی تخصیــص دهــد ،بلکــه بــازده بســیار مطلوبــی بــه نســبت
ریســک پذیرفتــه شــده تأمیــن نمایــد .ایــن در حالــی اســت کــه بخشــی از داراییهــای شــرکت بــه ســرمایه گذاریهایــی
تخصیــص یافتــه کــه ارزش بــازار آن بــه نســبت ارزش دفتــری و قیمــت تمــام شــده آنهــا در دفاتــر شــرکت بــا افزایــش
چشــم گیــر همــراه بــوده کــه هیــأت مدیــره شــرکت ایــن منابــع را بــه عنــوان ســرمایهگذاریهای بلنــد مــدت و پشــتوانه
تــداوم رشــد و ســودآوری مجموعــه در نظــر گرفتــه اســت.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه شرکت بیمه سامان

شــرکت بیمــه ســامان (ســهامی عــام) جهــت انجــام عملیــات بیم ـهای مســتقیم در انــواع رشــتههای بیمــه اشــخاص ،امــوال،
مســئولیت ،مهندســی ،خــاص و پوشــشهای اتکایــی بــا بهرهگیــری از مدیــران و دســت انــدرکاران باتجربــه و اســاتید
دانشــگاهی صنعــت بیمــه کشــور ،در تاریــخ  1383/11/27بــا ســرمایه  200میلیــارد ریــال بــه ثبــت رســید.
ایــن شــرکت در تاریــخ  1390/12/24در بــازار «فرابــورس» اوراق بهــادار تهــران در گــروه بیمــه بــا نمــاد «بســاما» بــه ثبــت
رســیده و ســهام آن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ  1391/04/24بــا قیمــت  1,800ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفــت و بــا
زحمــت و تــاش روز افــزون کلیــه مدیــران و همــکاران ،ایــن افتخــار را داریــم کــه ارزش ســهام بیمــه ســامان بــا قیمــت
 3268ریــال در گــروه بیمــهای از باالتریــن قیمتهــای مــورد معاملــه میباشــد و ارزش شــرکت بیمــه ســامان در بــازار
بــورس کشــور در پایــان ســالی مالــی مــورد گــزارش افــزون بــر  4,900میلیــارد ریــال بــوده اســت.
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شــرکت بیمــه ســامان بــا اتــکا بــه 1,500میلیــارد ریــال ســرمایه مالــی و  666نفــر ســرمایههای انســانی مجــرب و ارزشــمند،
بــا اعتقــاد بــه تعامــل و همدلــی بــا گــروه هــای ذینفــع ،همــواره ســعی بــر آن داشــته اســت تــا خدمتــی متمایــز را بــرای
بیمهگــذاران خــود در سراســر کشــور بــه ارمغــان آورد .شــرکت بیمــه ســامان مفتخــر اســت کــه در  23شــعبه اصلــی و
در کلیــه باجههــای بانــک ســامان و همچنیــن بــه کمــک نماینــدگان دلســوز مجموعــه در سراســر کشــور ،خدمــات بیمـهای
ارائــه مینمایــد.

اطالعات مربوط به ساختار هیأت مدیره

موضوع فعالیت
انجــام کليــه عمليــات بيمـهاي مســتقيم در انــواع رشــتههاي بيمــه زندگــي و غيــر زندگــي براســاس پروانههــاي فعاليــت
صــادره از ســوي بيمــه مرکــزي جمهــوری اســامی ایــران
تحصيل پوشش بيمههاي اتکايي در رابطه با بيمه نامههاي صادره
ســرمايهگذاري از محــل ســرمايه و ذخايــر و اندوختههــاي فنــي و قانونــي در چارچــوب ضوابــط مصــوب شــورايعالي
بيمه

رشتههای فعالیت
شرکت بيمه سامان در سال  1397در انواع رشتههاي بيمهاي ذيل اقدام به فعاليت نمود:
بيمههاي اموال ،شامل بيمه هاي آتش سوزي ،باربري و اتومبيل
بيمههاي اشخاص ،شامل بيمه هاي عمر ،عمر و تشكيل سرمايه ،حادثه ،درمان و بيمه مسافرتي
بيمههــاي مســئوليت شــامل انــواع پوش ـشهاي ايــن رشــته از جملــه انــواع بيمههــاي مســئوليت حرف ـهاي ،مســئوليت
کارفرمــا در قبــال کارکنــان و مســئوليت مدنــي
بيمههــاي مهندســي ،شــامل انــواع پوشـشهاي ايــن رشــته از جملــه بيمــه تمــام خطــر پيمانــکاران ،تمــام خطــر نصــب،
ماشــين آالت و تجهيــزات پيمانــکاري و شکســت ماشــين آالت
بيمههاي خاص شامل بيمههاي پول ،نفت ،انرژي ،کشتي و هواپیما

بیمه سامان و قواعد حاکمیت شرکتی

بیمــه ســامان در راســتای حفــظ و ارتقــاء حقــوق صاحبــان ســهام خــود از طریــق بهینــه ســازی عملکــرد در کلیــه ســطوح
و افزایــش بــازده از طریــق اســتفاده بهتــر از منابــع بــا هــدف دســتیابی بــه تعالــی ،بــه تــاش خــود ادامــه خواهــد داد.
شــرکت نــه تنهــا الزامــات قانونــی را رعایــت میکنــد ،بلکــه داوطلبانــه حاکمیــت شــرکتی قویتــری را تنظیــم نمــوده و
در اجــرای آن میکوشــد .عــاوه بــر آن بــه رعایــت بهتریــن رویههــای صنعــت بیمــه پایبنــد بــوده و در حفــظ منافــع
ذینفعــان خــود شــامل ســهامداران ،مشــتریان ،دولــت جمهــوری اســامی ایــران و در مجمــوع ملــت ایــران نهایــت تــاش
خــود را مینمایــد.
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محیط حقوقی شرکت
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
قانون بیمه مصوب اردیبهشت 1316
قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بیمه گری مصوب 1350
ضوابط تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی آیین نامه شماره 40
مصوبات شورایعالی بیمه
مجموعه قوانین و مقررات بیمه های اجباری مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی مصوب 1395
قانون تجارت
قانون کار
قانون مدنی
قانون مجازات اسالمی
قانون مالیات های مستقیم
قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران
قوانین فرابورس ایران
قانون برنامه ششم توسعه
قانون بودجه
بخش نامهها و دستورالعمل های صادره از مراجع ذیربط

سرمایه و ترکیب سهامداران
سیر تحوالت سرمایهای شرکت
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شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
ترکیب سهامداران
شــرکت در تاریــخ  1390/12/24در بــورس اوراق بهــادار تهــران در گــروه بیمــه بــا نمــاد «بســاما» درج شــده و ســهام آن
بــرای اولیــن بــار در تاریــخ  1391/04/24بــا قیمــت  1800ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفتــه اســت و ترکیــب ســهامداران
در تاریــخ  1397/12/29بــه شــرح زیــر میباشــد:
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وضعیت معامالت سهام

وضعیت شرکت بیمه سامان
ترکیب حق بیمه صادره:
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مبالغ به میلیون ریال

فعالیتهای بیمهای (حق بیمه صادره):

مبالغ به میلیون ریال

خسارت پرداختی و نسبت خسارت

جــدول زیــر مبالــغ خســارت پرداختــی در هــر رشــته را نشــان میدهــد .خســارت پرداختــی در ســال  1397بــه میــزان
 4,587,437میلیــون ریــال و نســبت خســارت شــرکت بــه حــق بیمــه صــادره 45درصــد بــوده اســت.

شــرکت بیمــه ســامان از ســالهای گذشــته نســبت بــه انجــام اصالحــات در نحــوه مدیریــت ریســکهای بیمــهای
رشــتههای پرخطــر اقــدام کــرده اســت .ایــن شــرکت بــا اســتفاده از تحلیــل داده هــای تاریخــی ،ریســک گروههــای
مختلــف بیمــه شــده را تعییــن نمــوده و بــا تدویــن و اجــرای برنامــه هــای بازاریابــی ،جــذب ریس ـکهای کــم خطــر را
در شــبکه توزیــع خــود ترویــج نمــوده اســت .هرچنــد مدیریــت شــرکت معتقــد اســت کــه افزایــش حقــوق ســهامداران
محتــرم در اولویــت اهــداف کلــی آنهــا قــرار دارد ،در عیــن حــال افزایــش نقــش بیشــتر در قبــول ســهم از هزینههــای
درمــان جامعــه ایرانــی را مــورد توجــه قــرار داده و توانســته ضمــن نقــش آفرینــی بیشــتر در ایــن حــوزه ،ســهم بیشــتری
از بــازار را بــه دســت آورد.
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نسبتهای مالی

* نسبت توانگری مالی پس از تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مشخص خواهد گردید.
* سود تقسیمی هر سهم ( )DPSپس از تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مشخص خواهد گردید.
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گزیده اطالعات مالی

مبالغ به میلیون ریال
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تغییرات در نقدینگی

مبالغ به میلیون ریال

تغییرات در بدهیها و حقوق صاحبان سهام

مبالغ به میلیون ریال

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک
بــا توجــه بــه مبنــای محاســبه ریســک در شــرکتهای بیمــه مطابــق آییــن نامــه  69شــورایعالی بیمــه کــه منجــر بــه
تعییــن توانگــری مالــی مــی گــردد مبانــی محاســبه توانگــری شــرکت بــه شــرح زیــر گــزارش میگــردد:
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توانگری مالی
شــرکت بیمــه ســامان از زمــان ابــاغ آئیــن نامــه  69در ســطح یــک توانگــری مالــی ،بــه معنــی بهتریــن وضعیــت توانایــی
ایفــاء تعهــدات یــک شــرکت بیمــه ،قــرار گرفتــه اســت .شــرکت همــواره تــاش میکنــد ،بــا مدیریــت صحیــح و علمــی
داراییهــا و تعهــدات خــود نســبت توانگــری مالــی را در بهتریــن وضعیــت حفــظ نمایــد.
محاســبه صحیــح ذخائــر فنــی و اعمــال کامــل آن در حســابها یکــی از مهمتریــن اقدامــات فنــی در راســتای حفــظ و
توســعه توانگــری مالــی یــک شــرکت بیمــه اســت .شــرکت بیمــه ســامان بــر اســاس گــزارش بیمــه مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران جــزء شــرکتهایی اســت کــه ذخائــر فنــی خــود را بصــورت شــفاف محاســبه و در حســابها اعمــال
کردهانــد و ســود عملکردشــان صحیــح محاســبه شــده اســت.
مطابــق آییننامــه شــورای عالــی بیمــه ،شــرکتهای بیمــه ملــزم بــه محاســبه ریســک نقدینگــی ،ریســک بــازار ،ریســک
اعتبــار و ریســک بیمهگــری جهــت محاســبه و تعییــن توانگــری مالــی میباشــند.
ریســک بیمــه گــری ریســکی اســت کــه موسســه بیمــه بــه دلیــل صــدور بیمــه نامــه و قبــول اتکایــی ،بــا آن مواجــه
اســت .مدیریــت شــرکت بــا بهــره گیــری مناســب از فرصــت هــا جهــت ســنجش میــزان ریســک ،ریســک انــواع بیمــه
نامههــای خــود را در چندیــن بخــش بــه صــورت مجــزا مــورد ســنجش قــرار داده و کنتــرل مــی نمایــد.
ریسک بازار ریسکی است که موسسه بیمه به دلیل نوسان قیمت در بازار با آن مواجه است .
ریســک اعتبــار ریسـکهایی اســت کــه موسســه بیمــه بــه دلیــل احتمــال عــدم انجــام تعهــدات مالــی توســط طرفهــای
معاملــه خــود بــا آن مواجــه اســت.
ریســک نقدینگــی از جملــه ریس ـکهایی اســت کــه موسســه بیمــه بــه دلیــل عــدم کفایــت داراییهــای جــاری جهــت
ایفــای تعهداتــش بــا آن مواجــه اســت.
نســبت توانگــری مالــی ( )Solvency Margin Ratio: SMRنســبتی اســت کــه مقــدار توانگــری مالــی موسســه بیمــه را
جهــت پوشــش تعهــدات و ریس ـکهای پذیرفتــه شــده انــدازه میگیــرد و از تقســیم مبلــغ ســرمایه موجــود بــر ســرمایه
الزامــی ،بدســت میآیــد.
مبلــغ ســرمایه موجــود از تفــاوت ارزش دارایــی هــای قابــل قبــول منهــای بدهــی هــای موسســه بیمــه بدســت میآیــد،
ســرمایه الزامــی حداقــل ســرمایه ای اســت کــه موسســه بیمــه بایــد بــرای پوشــش ریســک هایــی کــه در معــرض آن
اســت در اختیــار داشــته باشــد.
ســطوح نظــارت بــر توانگــری مالــی موسســات بیمــه در  5ســطح از زیــاد بــه کــم دســته بنــدی میگــردد و بیمــه ســامان
تاکنــون در بهتریــن ســطح یعنــی باالتــر از  100قــرار داشــته اســت .

معرفی کمیته حسابرسی

کمیتــه حسابرســی شــرکت بیمــه ســامان (ســهامی عــام) ،یــک کمیتــه تخصصــی میباشــد کــه در چارچــوب قوانیــن و
مقــررات ســازمان بــورس و اوراق بهــادار جهــت کمــک بــه ایفــای مســئولیت نظارتــی هیــأت مدیــره و کســب اطمینــان
معقــول (در زمینــه اثربخشــی فرآیندهــای نظــام راهبــری ،مدیریــت ریســک و کنتــرل داخلــی ،ســامت گزارشــگری مالــی،
اثربخشــی حسابرســی داخلــی ،اســتقالل و اثربخشــی حسابرســی مســتقل و رعایــت قوانیــن ،مقــررات و الزامــات) در تیرمــاه
ســال  1387تشــکیل شــده اســت .هــم اکنــون یــک عضــو غیرموظــف هیــأت مدیــره دارای ســوابق علمــی و اجرائــی
برجســته ،یــک عضــو از جوامــع بینالمللــی و داخلــی حســابداری و حسابرســی و یــک عضــو از جامعــه حســابداران رســمی،
اعضــای تشــکیل دهنــده ایــن کمیتــه هســتند.
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اطالعات کمیتههای تخصصی

در سال مالی  97کمیتههای شرکت به شرح ذیل بوده است:
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گزارش عملکرد روابط عمومی
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معرفی حسابرس مستقل و بازرسان قانونی

موسســه حسابرســی بيــات رايــان ،ثبــت شــده بــه شــماره  1910در اداره ثبــت شــرکتهای تهــران بــه ســمت حســابرس
و بــازرس قانونــی اصلــی و موسســه حسابرســی فاطــر ثبــت شــده بــه شــماره  2391در اداره ثبــت شــرکتهای تهــران ،بــه
ســمت حســابرس و بــازرس قانونــی علــی البــدل شــرکت بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب شــدهاند.

تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی

نظــام راهبــری شــرکت درخصــوص فراینــد تصمیــم گیــری در رابطــه بــا تعییــن حــق حضــور ماهیانــه اعضــای هیــأت
مدیــره و مبلــغ پــاداش ســالیانه هیــأت مدیــره در مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه تصمیــم مــی گیــرد .تعییــن حقــوق و
مزایــای مدیرعامــل بــه عهــده هیــأت مدیــره محتــرم میباشــد و تعییــن حقــوق و مزایــای مدیــران اجرایــی بــا در نظــر
گرفتــن دســتورالعملهای ذیــل میباشــد:
 -1دستورالعمل رتبه شغل و شاغل
 -2دستورالعمل سیستم جامع رتبه بندی مدیریت عملکرد
 -3جدول مزد شرکت

فعالیتهای توسعه سرمایههای انسانی

بیمــه ســامان بــهمنظــور جلــب رضايــت مشــتريان و ارائــه ســرويس مطلــوب بــا جــذب نيروهايــي متخصــص و مجــرب در
امــور بيمـهاي بــا هــدف مشــترك ايجــاد ارائــه خدمــات متنــوع و بــا کيفيــت ســعی نمــوده در صنعــت بيمــه پیشــرو باشــد.
در واقــع هــر فــرد از لحظــه ورود بــه ســازمان در مســیر پیشــرفت و توســعه فــردی و شــغلی خویــش ،فرایندهــا و مراحــل
مختلفــی را کــه الزمــه حرکــت در ایــن مســیر اســت از طریــق تســهیالت ارائــه شــده از ســوی اداره توســعه اســتعدادها بــه
صــورت توأمــان طــی میکنــد .رشــد تعــدادی و ترکیــب جنســیتی و مــدارک تحصیلــی بــه شــرح ذیــل میباشــد.
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آموزش

یکــی از ارکان رشــد یافتگــی و بلــوغ یــک ســازمان بــا ســنجش شــاخص آمــوزش و میــل پرســنل بــه یادگیــری ارزیابــی
میگــردد .در ســال  1397بخــش منابــع انســانی بــا برگــزاری آموزشهــای هدفمنــد و مبتنــی بــر نیازهــای واقعــی
کارکنــان بــا اســتراتژیهای ســازمان همســو عمــل نمــوده و ایــن آموزشهــا بــا رویکــرد مبتنــی بــر آمــوزش کارورزی و
آمــوزش حیــن کار همــراه بــوده اســت کــه عــاوه بــر بــاال رفتــن کیفیــت آموزشهــا ،موجــب کاهــش نســبی نــرخ نفــر
ســاعت آمــوزش بــه نســبت ســالهای گذشــته شــده اســت.

برنامههای سال 1398

اجرای پروژههایی در راستای توانمندسازی هر چه بیشتر کارکنان کلیدی شرکت
حضــور در اکوسیســتم نــوآوری کشــور و ســرمایهگذاری جهــت فعالیــت در زمینههــای فنــاوری اطالعــات نویــن،
فیــن تــک و دانــش بنیــان خصوصــا  Insurtechو همچنیــن ســایر طرحهــای نوآورانــه و فناورانــه در قالــب کارخانــه
نــوآوری بیمــه ســامان (پلنــت)
ایجاد شرکت توانمندسازی نمایندگان
توسعه شرکت های خدمت رسان
تجهیز و استقرار کارکنان در ساختمان جدید بیمه سامان
توسعه طرح  Unit Linkedبر پایه سهام صندوق رشد سامان
راه اندازی سیستم  CRMبیمه سامان
راه اندازی باشگاه نمایندگان بیمه سامان
حضور در بازارهای کشورهای هم جوار
راه اندازی اپلیکیشن موبایلی صدور بیمه نامه اتومبیل
راه اندازی اپلیکیشن موبایلی صدور بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه
ایجاد ساز و کار پشتیبانی خدمات پس از فروش بیمه تلفن هاي همراه
جذب انبوه نمایندگان فروش بیمه عمر

پروژههای اجرایی شده در سال 1397

ایجاد ساختار معاونت امور اجرایی
بازنگری مدل عملیاتی شبکه فروش
گروه بندی استانها و مناطق بر اساس استراتژی جدید و جذب سرپرستان فروش
تعیین و تهیه ضوابط مربوط به تفویض اختیار به سرپرستیهای مناطق
راه اندازی شعبه تخصصی بانک-بیمه
توسعه فروش بیمه نامه درمان خانواده
توسعه فروش بیمه نامه موبایل
توسعه فروش پوشش امراض خاص بر روی بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه
ایجاد ساختار معاونت توسعه کسب و کار
راه اندازی کارخانه نوآوری بیمه سامان (پلنت)
پیاده سازی سیستم هوش تجاری
توسعه ساختار نرم سازمانی در قالب تشکیل کمیتههای زیرمجموعه هیأت عامل
استقرار استاندارد ایزو  10002در حوزه مدیریت شکایتهای مشتریان
ایجاد و راه اندازی سیستم مدیریت اسناد و مدارک بر اساس شیوههای مدرن
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تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود
بــا توجــه بــه عملکــرد ســال مالــی  1397و صورتهــای مالــی ارائــه شــده ،خالــص ســود دوره عملکــرد مزبــور مبلــغ
 472,938میلیــون ریــال بــوده کــه بــا توجــه بــه ســود انباشــته انتقالــی از ســال قبــل (پــس از کســر ســود ســهام مصــوب
و پــاداش هیــأت مدیــره) ،هیــأت مدیــره از ســهامداران محتــرم تقاضــا دارد بــا پیشــنهاد تخصیــص آن بــه شــرح ذیــل
موافقــت فرماینــد:

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

معامالت مشمول ماده  129قانون تجارت

هیــأت مدیــره ضمــن گــزارش ،کلیــه معامــات مشــمول مــاده  129قانــون تجــارت را بــه اطــاع بــازرس قانونــی رســانده و
در یادداش ـتهای توضیحــی صورتهــای مالــی اعــام نمــوده اســت .معامــات مذکــور در روال عــادی عملیــات شــرکت
و بــا رعایــت مفــاد مــاده فــوق الذکــر صــورت گرفتــه اســت .از مجمــع عمومــی صاحبــان ســهام تقاضــا دارد ایــن معامــات
را مــورد تصویــب قــرار دهنــد.

انتخاب بازرس قانونی

طبــق مصوبــه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1397/04/28موسســه حسابرســی بیــات رایــان بــه عنــوان حســابرس مســتقل
و بــازرس اصلــی جهــت بررســی عملکــرد مالــی ســال  1397بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند لــذا بــا توجــه بــه
اتمــام دوره یکســاله ،پیشــنهاد میشــود نســبت بــه انتخــاب بــازرس قانونــی و حســابرس مســتقل اصلــی و علــی البــدل
شــرکت درســال جــاری تصمیــم گیــری شــود.

سایر موارد

هیــأت مدیــره تقاضــا دارد نســبت بــه انتخــاب روزنامــه کثیراالنتشــار جهــت درج آگهیهــای شــرکت و تعییــن حــق الزحمــه
بــازرس قانونــی ،پــاداش هیــأت مدیــره و حــق حضــور اعضــای غیرموظــف هیــأت مدیــره اتخــاذ تصمیــم بــه عمــل آید.

قدردانی

هيــأت مديــره از ســهامداران گرامــي و باالخــص ســهامداراني كــه بــا اســتفاده از خدمــات بيم ـهاي شــركت و مشــاركت
در گــردش فعاليتهــا ،شــركت را در پيشــبرد اهــداف تعييــن شــده حمايــت و پشــتيباني نمودهانــد ،صميمانــه تشــكر و
قدردانــي مينمايــد.

با تشکر
هیأت مدیره شرکت بیمه سامان (سهامی عام)
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گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به همراه
صورتهای مالی تلفیقی و یادداشتهای توضیحی
برای سال مالی منتهی به  29اسفند 1397
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با سپاس از توجه شما
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