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مجمع عمومی عادی ساالنه 
سهامداران شرکت بیمه زندگی خاورمیانه )سهامی عام(

در اجــرای مفــاد مــاده 232 اصالحیــه قســمتی از قانــون تجــارت، مصــوب اســفند مــاه 1347 و مــادة 45 قانــون بــازار اوراق 
بهــادار بدینوســیله گزارشــی دربــاره فعالیــت و وضــع عمومــی شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 1398/12/29 بــر پایــه 

ــه شــرح ذیــل تقدیــم می گــردد. ســوابق، مــدارک و اطالعــات موجــود تهیــه و ب

ــده در  ــات ارائه ش ــر اطالع ــی ب ــع، مبتن ــه مجم ــره ب ــاالنه هیأت مدی ــای س ــی از گزارش  ه ــوان یک ــه عن ــر ب ــزارش حاض گ
ــی آورد. ــم م ــره فراه ــرد هیأت مدی ــرکت و عملک ــی ش ــع عموم ــوص وض ــی را در خص ــد و اطالعات ــی می باش ــای مال صورت ه

بــه نظــر اینجانبــان اطالعــات منــدرج در ایــن گــزارش کــه دربــاره عملیــات و وضــع عمومــی شــرکت اســت، بــا تاکیــد بــر ارائــه 
منصفانــه نتایــج عملکــرد هیأت مدیــره و در جهــت حفــظ منافــع شــرکت و انطبــاق بــا مقــررات قانونــی و اساســنامه شــرکت  
تهیــه و ارائــه شــده اســت. ایــن اطالعــات هماهنــگ بــا واقعیت هــای موجــود بــوده و اثــرات آنهــا در آینــده تــا حــدی کــه در 
موقعیــت فعلــی می تــوان پیش بینــی نمــود، بــه نحــو درســت و کافــی در ایــن گــزارش ارائــه گردیــده و هیــچ موضوعــی کــه 
ــه  عــدم آگاهــی از آن موجــب گمراهــی اســتفاده کنندگان می شــود، از گــزارش حــذف نگردیــده و در تاریــخ 1399/03/20 ب

ــره رســیده اســت. تأییــد هیأت مدی

اعضای هیأت مدیره

امضاءسمتموظف/غیرموظفنماینده اشخاص حقوقیاعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

رئیس هیأت مدیرهموظـــفمحمدابراهیم امینبانک خاورمیانه )سهامی عام(    

نایب رئیس هیأت مدیرهغیرموظف-سیدحسین سلیمی

عضو هیأت مدیرهغیرموظف-سیداحمد احمدی هاشمی
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پیام رئیس هیأت مدیره                         

                    
نو فروشانیم و این بازار ماست                 نوبت کهنه  فروشان در گذشت  

ــا  ــوند. ام ــیس می ش ــان  تاس ــی و درم ــات، از کار افتادگ ــوت، حی ــک های ف ــش ریس ــرای پوش ــی ب ــای زندگ ــع بیمه ه در واق
ــب  ــرض عواق ــر را در مع ــه عم ــرکت های بیم ــرمایه گذاری، ش ــداز و س ــا پس ان ــش ها ب ــن پوش ــد ای ــان پیون ــذر زم در گ

ــد. ــرار می دهن ــورم و ... ق ــق، ت ــود، رون ــون رک ــادی چ ــای اقتص تالطم ه
غلبــه شــمار بیمه نامه هــای مســتمری و بازنشســتگی، عمــر و پس انــداز و عمــر و ســرمایه گذاری در پرتفــوی صــدور 
شــرکت های بیمــه زندگــی کارکــرد آن هــا را در رقابــت بــا بــازار ســرمایه ، ســپرده بانکــی، ارز، طــال، مســکن و ســایر گزینه هــای 
ــر  ــر در ه ــای عم ــی بیمه نامه ه ــازده فن ــرد ب ــا عملک ــا را ب ــن بازاره ــان ای ــر نوس ــازده پ ــد و ب ــرار می ده ــرمایه گذاری ق س
ــه  ــر در مقایس ــای عم ــی بیمه نامه ه ــر فن ــرمایه گذاری ذخائ ــل س ــرد و حاص ــه کارک ــد. چنانچ ــه می کن ــل مقایس ــان قاب زم
ــل مالحظــه  ــز قاب ــت و خی ــی اف ــای زندگ ــرای بیمه نامه ه ــورم ســنجیده شــوند الجــرم تقاضــا ب ــر و ت ــای فوق الذک ــا بازاره ب
خواهــد داشــت. چــاره اصلــی آن اســت کــه شــرکت های بیمــه زندگــی بــه طراحــی و ارائــه محصوالتــی بپردازنــد و بــرای آنهــا 
ــاز  ــای ذخیره س ــامل و در بیمه نامه ه ــال را ش ــدای مق ــمرده در ابت ــک های برش ــش ریس ــه پوش ــد ک ــی نماین ــغ و بازاریاب تبلی

عمــده گــردد.
ــران  ــه ای ــازار بیم ــی در ب ــدود و طوالن ــی مح ــش زمان ــا پوش ــدت ب ــد م ــدت و بلن ــرم کوتاه م ــالح ت ــه اصط ــای ب بیمه نامه ه
رونقــی ندارنــد علیرغــم آنکــه تقاضــای بالقــوه باالئــی بــرای آنهــا وجــود دارد کــه می بایســت توســط شــرکت ها بازیابــی شــود 

ــت. ــز اس ــا ناچی ــه آن ه ــز حق بیم و نی
شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه در آغــاز چهارمیــن ســال حیــات خــود بــا تکیــه بــر تــوان دانــش بنیــان، سیســتم بیمه گــری 
کارآمــد، تیــم فنــی و آی تــی توانمنــد در مکانیــزه ســاختن عملیــات بیمه گــری قدم هــای کارســازی برداشــته اســت. بنابرایــن 
قــادر اســت بــا عرضــه محصــوالت ویــژه پوشــش فــوت و حیــات، از کارافتادگــی و درمــان عــالوه بــر محصــول رقابتــی بیمــه 
مســتمری ارائــه شــده کــه تقاضــای گســترده ای بــرای آن وجــود دارد شــرکت را از ریســک تــورم و رکــود کــه در اقتصــاد ایــران 

نهادینــه شــده دور ســازد.
ــه  ــی رود ک ــد م ــرار دارد و امی ــرکت ق ــی ش ــت اجرائ ــال 99 مدیری ــتور کار س ــژه در دس ــرم وی ــای ت ــی بیمه نامه ه طراح
فروشــندگان قابــل و توانمنــد شــرکت بتواننــد در بازاریابــی و فــروش آن هم چــون بیمه نامــه مســتمری شــرکت موفــق باشــند.

 محمدابراهیم امین
رئیس هیأت مدیره
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پیام مدیر عامل

افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه، در برنامــه ششــم توســعه، تکلیفــی اســت کــه بــر عهــده صنعــت بیمــه نهــاده شــده و بــدون شــک 
یکــی از راهکارهــای تحقــق ایــن برنامــه  تأســیس شــرکت های بیمــه تخصصــی زندگــی اســت. حــال اینکــه شــرکت های بیمــه 
تخصصــی در شــرایط کنونــی اقتصــادی بــا چــه راهکارهایــی می تواننــد بــه ایــن هــدف جامــه عمــل بپوشــانند؛ بــه هنــر آنهــا 

در ارائــه محصــوالت کارآمــد بــه جامعــه، بســتگی دارد. 
ــر مشــکالت زیــر  ــه پشــتوانه ســهامداران و هیأت مدیــره ارزشــمند خــود پــس از غلبــه ب ــه ب شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیان
ــازه ای شــده  ــه وارد مســیر ت ــد محصــوالت خالقان ــزاری و همچنیــن تولی ــرات ســخت افزاری و نرم اف ــا ایجــاد تغیی ســاختی، ب
اســت. پیاده ســازی سیســتم نرم افــزاری جدیــد، جــان تــازه ای بــه شــرکت بخشــیده و انعطاف پذیــری آن مــا را قــادر بــه ارائــه 

محصوالتــی نویــن نمــوده اســت.
ــای  ــه بیمه نامه  ه ــبت ب ــرادی نس ــای انف ــتر بیمه  نامه ه ــداری بیش ــدگاری و پای ــل مان ــه دلی ــرکت، ب ــروش ش ــتراتژی ف در اس
ــه مســتمری  ــه محصــول بیم ــا طراحــی و ارائ ــه اســت. ب ــش یافت ــرادی افزای ــای انف ــروش بیمه نامه ه ــر ف ــز ب ــی، تمرک گروه
ــی و  ــرای معرف ــروش ب ــدگان ف ــف در نماین ــزه ای مضاع ــتریان انگی ــای مش ــا نیازه ــق ب ــر و منطب ــای برت ــا ویژگی ه ــد ب جدی
فــروش ایــن محصــول جدیــد بــه مشــتریان بــه وجــود آمــد. همزمــان بــا آن بحــث چابک ســازی ســازمان و ســتاد را در اولویــت 
قــرار داده تــا بــا ارائــه خدمــات بهتــر بــه نماینــدگان فــروش نیازهــای آن هــا را بــرآورده کنیــم و ماحصــل ایــن کارهــا باعــث 
ــد  ــا رش ــود ب ــان ب ــون توم ــت میلی ــدود دویس ــاه 1398 ح ــن م ــه در فروردی ــرادی ک ــای انف ــروش بیمه نامه ه ــزان ف ــد می ش
فــروش ماهانــه 20% نســبت بــه مــاه قبــل، تــا پایــان اســفند مــاه 1398 مجمــوع فــروش کل بیمه نامه هــای انفــرادی شــرکت 

بالــغ بــر دوازده میلیــارد تومــان گــردد.
ــای  ــن بخش ه ــب بی ــی و مناس ــروز، منطق ــا، ب ــال، پوی ــازمانی فع ــه س ــک رابط ــه ی ــتیابی ب ــا دس ــتاوردهای م ــی از دس یک
بازاریابــی، فنــی و IT اســت کــه باعــث بــاال رفتــن ســرعت هماهنگ ســازی اقدامــات شــرکت بــا ســالیق و نیازهــای مشــتریان 
گردیــده اســت. ایــن چرخــه بروزرســانی و تکامــل بــه طــور مــداوم مــا را در بروزتریــن شــرایط بــازار قــرار داده تــا محصوالتمــان 

را بهینــه نماییــم و مدیــران فــروش و بازاریابــان بــا حضــور فعــال در ایــن چرخــه بــه پویایــی آن کمــک می رســانند.
در حــال حاضــر شــرکت، زیــر ســاخت های الزم بــرای فــروش کامــاًل آنالیــن و بــدون واســطه را دارد ولــی معتقدیــم ســاختار 
ــه شــکلی اســت کــه هنــوز هــم می تــوان گفــت بیمه هــای زندگــی بیشــتر فروختنــی هســتند و بســیار  بیمه هــای زندگــی ب
ــازوی قدرتمنــد مــا در  ــه توضیــح و اقنــاع مشــتریان دارد و ســازمان فــروش توانمنــد ب ــه ســازمان فــروش و نیــاز ب متکــی ب
معرفــی و فــروش محصــوالت اســت. بنابرایــن همچنــان جــذب و آمــوزش شــبکه فــروش بــا رویکــرد اســتفاده از ابــزار فنــاوری 
ــا  ــات ب ــه خدم ــت ارائ ــروش جه ــازمان ف ــت س ــوان بســتر فعالی ــه عن ــی، ب ــرار دارد و زیرســاخت های الکترونیک ــت ق در اولوی

باالتریــن کیفیــت و ســرعت بــه مشــتری خواهــد بــود.
تــا بــه امــروز بیــش از 20 دفتــر ارتباطــی در شــهرهای مختلــف کشــور راه انــدازی نموده ایــم. طــی ســال جــاری هــم دفاتــر 
ــتان ها  ــتر در شهرس ــازی بیش ــث اعتمادس ــازی، باع ــه برندس ــک ب ــن کم ــه ضم ــد ک ــدازی می  باش ــت راه ان ــری در دس دیگ
ــا مناطقــی اســت کــه نماینــده و شــبکه فــروش فعــال داریــم و البتــه تــالش  خواهــد شــد. اولویــت راه انــدازی ایــن دفاتــر ب
می کنیــم در مناطقــی کــه شــبکه فــروش مســتقر نیســتند هــم وارد عمــل شــده تــا در ایــن مناطــق نیــز بــا جــذب و آمــوزش 



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه)سهامی عام( 1398

6

صحیــح و دقیــق، فروشــندگانی متخصــص روانــه بــازار کنیــم.
مــدل ارتباطــی مــا در ســال گذشــته بیشــتر روی مــدل B to B متمرکــز بــود و زیرســاخت ها در جهــت ایجــاد یــک ارتبــاط 
منســجم و معنــادار بیــن ســازمان و نماینــدگان فــروش طراحــی شــده اســت. امــا در ســال1399 بیشــتر بــه ســمت تقویــت 
ارتبــاط B to C حرکــت کرده ایــم تــا بیمه گــذاران مــا بتواننــد بــا ســازمان ارتبــاط داشــته و بــه ریــز اطالعــات مربــوط بــه 

بیمه نامــه خودشــان دسترســی داشــته باشــند.  
در مجمــوع اقدامــات صــورت گرفتــه مطابــق بــا برنامــه ارائــه شــده در حــال حاضــر شــرکت را در موقعیتــی قــرار داده اســت 
کــه نشــانه های حضورمؤثــر و نوآورانــه آن در بــازار بیمه هــای زندگــی کشــور آشــکار شــده اســت.  امیدواریــم بــا برنامه ریــزی 
و تــالش بــی وقفــه همــکاران، ســال 1399 ســال درخشــش توانایی هــا و ظرفیت هــای ایجــاد شــده باشــد و بتوانیــم کارنامــه 

مناســبی در پاســخ بــه اعتمــاد هیأت مدیــره محتــرم و ســهامداران عزیــز ارائــه دهیــم.

                                                                                                                                     مهدی نوروزی
                                                                                                                                                                    مدیرعامل



هیـــأت مدیــــــره گــــزارش 
بــه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه
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13971396              1398 شرح

253.312110.7725.077درآمد خالص

117.35171.941 243.660سود عملیاتی

  17/2926.19379درآمدها )هزینه های( غیرعملیاتی

111.15872.020 260.952سود خالص _ پس از کسر مالیات   

000تعدیالت سنواتی

وجوه نقد حاصل از فعالیت های 
عملیاتی

18.304)6.601(51.634

13971396              1398 شرح

1.330.253700.954 1.758.240جمع دارایی ها

259.53393.40118.357جمع بدهی ها

1.200.0001.200.0001.200.00سرمایه ثبت شده 

1.498.7071.236.852682.597جمع حقوق صاحبان سهام

13971396              1398 شرح

%11%11%17نرخ بازده دارایی ها1

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام2 
)ارزش ویژه(

19%12%11%

گزیده اطالعات

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

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

ج( نرخ بازده )درصد(:
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13971396              1398 شرح

 1.200.000 1.200.000 1.200.000تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع  

2179360سود واقعی هر سهم )ریال(

8050-سود نقدی هر سهم )ریال(

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ 
تایید گزارش 3 )ریال(

6424601531

1.2501.031569ارزش دفتری هر سهم )ریال(

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر 
سهم 4 )ریال( 

296.510

13971396          1398 شرح

503527تعداد کارکنان )نفر در پایان سال(    

د( اطالعات مربوط به هر سهم:

ه( سایر اطالعات:

= نرخ بازده دارایی ها
سود خالص

متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره

=  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
سود خالص

متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره

3-  منظور از تایید گزارش، تاریخی می باشد که این گزارش به تصویب هیأت مدیره رسیده است.

P/E=
قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

آخرین سود
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 تاریخچه شرکت
درخواســت تأســیس شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه در شــهریورماه 1391 بــا ســرمایه ای بالــغ  بــر هــزار و دویســت میلیــارد 
ــورس  ــازار ســوم فراب ــق ب ــران رســید و پذیره نویســی آن در اســفندماه 1394 از طری ــی بیمــه ای ــه تائیــد شــورای عال ــال ب ری
انجــام شــد و در تاریــخ هفتــم دی مــاه 1395 در اداره ثبــت شــرکت ها ثبــت گردیــد. همچنیــن در تاریــخ 17 بهمــن 1395 
بــه موجــب پروانــه فعالیــت شــماره 95/100/64031 صــادر شــده توســط بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران، فعالیــت 

شــرکت رســماً آغــاز شــد.

فعالیت اصلی شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه، عبارت است از:

1- انجام عملیات بیمه ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران 
اعالم می کند.

2- تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی 
ج.ا.ایران.

3- سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.

چشم انداز و بیانیه مأموریت
چشم انداز: دستیابی به جایگاه نخست پیشرفته ترین شرکت بیمه زندگی و مستمری کشور

بیانیــه مأموریــت: شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه برآنســت کــه بــا ارائــه محصــوالت جدیــد بیمه هــای زندگــی بــه صــورت 

فراگیــر، بــا اســتفاده از کارشناســان مجــرب، مطابــق بــا اســتانداردهای بیــن المللــی و بــا کســب حداکثــر رضایــت مشــتریان 
بــه چشــم انــداز خــود دســت یابــد.

پایه ریــزی یــک شــرکت بیمــه در وضعیــت اقتصــادی حاضــر، مســتلزم ترســیم چشــم اندازی صحیــح و هدف گــذاری مناســب 
اســت. طبــق بررســی های بعمــل آمــده و بــا نــگاه اجمالــی بــه ارقــام و اطالعــات صنعــت بیمــه بــه ویــژه شــاخص هایی ماننــد 
ضریــب نفــوذ بیمــه، حق بیمــه ســرانه و علی الخصــوص وضعیــت بیمه هــای زندگــی، بیانگــر آن اســت کــه کشــور از اســتعداد 
ــزی مناســب و  ــک برنامه ری ــه ی ــر پای ــن ب ــور برخــوردار می باشــد. بنابرای ــاء شــاخص های مذک ــرای ارتق ــی ب و پتانســیل باالی
صحیــح و بــا رویکــردی پویــا و خــالق می تــوان در چارچــوب یــک شــرکت بیمــه تخصصــی، بصــورت مشــخص اهــداف کالن 

زیــر را محقــق نمــود:
وجــه تمایــز شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه تولیــد و خلــق محصــوالت جدیــد در رشــته بیمه هــای زندگــی خواهــد بــود. 

ارائه انواع بیمه های زندگی با جلب رضایت مشتریان
ایجاد اطمینان خاطر برای کلیه ذی نفعان

تشکیل شرکت بیمه ای خالق و نوآور با هدف سوددهی مناسب برای سرمایه گذاران )بیمه گذاران( و سهامداران
جذب و بکارگیری بهینه سرمایه ها با رویکرد گسترش فرهنگ پس اندازی در کشور

کسب سهم مناسبی از بازار بیمه زندگی کشور

کلیاتی درباره شرکت
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وجــه تمایــز شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه تولیــد و خلــق محصــوالت جدیــد در رشــته بیمه هــای زندگــی خواهــد بــود. 
بــرای ارائــه ایــن محصــوالت بیمــه زندگــی خاورمیانــه از بســتری متمایــز خدمــات خــود را بــا بهره گیــری از اولیــن نرم افــزار 
ــتفاده  ــت، اس ــده اس ــزی ش ــزه پایه ری ــمند و مکانی ــورت هوش ــری بص ــات بیمه گ ــه عملی ــه در کلی ــی ک ــی و فن ــه مال یکپارچ
می نمایــد. همچنیــن بــه منظــور حفــظ حقــوق کلیــه ذی نفعــان شــامل بیمه گــذاران، کارکنــان و ســهامداران و باالخــره ارکان 
نظارتــی صنعــت بیمــه یعنــی بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران، بیمــه زندگــی خاورمیانــه ضمــن پیاده ســازی کفایــت 
ــود را در ســطحی  ــی خ ــی و نظارت ــای عملیات ــت شــرکتی)Corporate Governance(، فعالیت ه ــرمایه )Solvency II( و حاکمی س

ــد. ــاده می نمای ــه پی ــرکت های بیم ــر ش ــز از دیگ متمای

سرمایه و ترکیب سهام داران
ســرمایه شــرکت مبلــغ 1.200 میلیــارد ریــال شــامل تعــداد 1.200 میلیــون ســهم، بــه ارزش اســمی هــر ســهم 1.000 ریــال 

) تمامــا پرداخــت شــده( می باشــد. 
همچنیــن ســهامداران دارای مالکیــت بیــش از  %1 ســهام شــرکت در پایــان ســال مالــی منتهــی بــه 1398/12/29 بــه شــرح 

جــدول ذیــل اســت:

درصدتعداد سهامنام سهام دارردیف

% 20 240.000.000بانک خاورمیانه )سهامی عام(    1

% 52.000.0004.3شرکت آسفالت طوس )سهامی خاص(  2

% 52.000.0004.3شرکت سام گروه )سهامی خاص(3

شرکت کارافرینان صنعت ذوب فلزات )سهامی 4
خاص( 

20.800.0001.7 %

شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت 5
)سهامي عام( 

20,000,0001.7 %

% 13,140,4211.1شركت بازرگاني طرح وانديشه آتيه)سهامي خاص(6

% 12,000,0001.0شركت هايداپ)بامسئوليت محدود( 7

% 175.310.00014.6اشخاص حقیقی )باالی 1 درصد(   8

% 20,202,0001.7سایر اشخاص حقوقی )کمتر از 1 درصد( 9

% 594,547,57949.6ساير اشخاص حقیقی )کمتر از 1 درصد(10

%1.200.000.000100جمع
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مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

محمدابراهیم امین
          رئیس هیأت مدیره

          کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی MBA، دانشگاه نورتروپ، ایاالت متحده آمریکا
    برخی سوابق اجرایی:

          رئیس کل، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
          مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، شرکت بیمه البرز

          عضو هیأت مدیره و معاون طرح و برنامه، شرکت بیمه ایران
          عضو هیأت مدیره، بیمه اتکایی امین

          رئیس هیأت مدیره، بیمه اتکایی آسیائی
          مدیرکل دفتر امور بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه

سیدحسین سلیمی
          نایب رئیس هیأت مدیره

          کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه ایالتی یوتا، ایاالت متحده  آمریکا
       برخی سوابق اجرایی:

          رئیس هیأت مدیره، شرکت ایران گچ )سهامی عام( 
          نایب رئیس هیأت مدیره، بانک خاورمیانه

          عضو هیأت مدیره، انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنایع 
 ICCعضو هیأت رئیسه، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی          

          رئیس انجمن، سرمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی 
          رئیس سابق و عضو فعلی هیأت  رئیسه، اتاق ایران و سوییس

          عضو هیأت مدیره، بانک کارآفرین 
          مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، شرکت سرمایه گذاری کارآفرین

 
سیداحمد احمدی هاشمی

          عضو هیأت مدیره
          دکترای مهندسی ساختمان، دانشگاه لیون، فرانسه

        برخی سوابق اجرایی:
          رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، شرکت فسان

          رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، شرکت سازه های فلزی و جرثقیل فسان

خسرو اسمعیل زاده
          عضو هیأت مدیره

          کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه فنی دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل، کانادا
        برخی سوابق اجرایی:

          مدیرعامل، شرکت شایگان
          رئیس هیأت مدیره، شرکت شایگان

نظام راهبری شرکت
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هادی برخوردار 
          عضو هیأت مدیره 

          کارشناسی اقتصاد، دانشگاه پنسیلوانیا، ایاالت متحده آمریکا
        برخی سوابق اجرایی:

          مدیرعامل، شرکت توسعه مدیریت خطرپذیر بدر
          رئیس هیأت مدیره، شرکت سرمایه گذاری کارآفرین ماندگار گروه بدر

          رئیس هیأت مدیره، شرکت بدر الکتریک
          رئیس هیأت مدیره، شرکت بدرتک الکتریک 
          عضو هیأت مدیره، شرکت صنایع پمپ آبارا  
          عضو هیأت مدیره، شرکت بدرسان الکتریک 

پرویز عقیلی کرمانی
          عضو هیأت مدیره

          دکترای امور مالی )رشته فرعی: اقتصاد(، دانشگاه ویسکانسین )مدیسون(، ایاالت متحده آمریکا
        برخی سوابق اجرایی:

          عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، بانک خاورمیانه
          عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، بانک کارآفرین

          رئیس هیأت مدیره، شرکت بیمه کارآفرین
          عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران

          رئیس هیأت مدیره، شرکت کارگزاری بورسیران

عبداله فاتح
          عضو هیأت مدیره

          کارشناسی مدیریت، دانشگاه بوستون، ایاالت متحده آمریکا
        برخی سوابق اجرایی:

          نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گروه شرکت های پارس آنالین
          نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مدیریت سرمایه کیان

          رئیس هیأت مدیره شرکت پارس گیتی ارتباط

مهدی نوروزی
          مدیرعامل

          کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
        برخی سوابق اجرایی:

          معاون حفاظت فناوری اطالعات، مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی 
          مدیرکل دفتر فناوری اطالعات، سازمان تعزیرات حکومتی کشور

          مدیر حفاظت فناوری اطالعات، بانک مرکزی ج.ا.ایران
          مدیرکل دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات، بیمه مرکزي ج.ا.ایران

          مدیرکل دفتر فناوري اطالعات، استانداري تهران
          معاون مهارت هاي پیشرفته، اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان تهران

تعداد جلسات هیأت مدیره در طی سال مالی 1398،  17 جلسه بوده است.
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کمیته های تخصصی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه
کمیته جبران خدمات و انتصابات

ــره  ــک عضــو غیر موظــف هیأت مدی ــره، ی ــس هیأت مدی ــرکتی متشــکل از رئی ــت ش ــال حاکمی ــتای اعم ــه در راس ــن کمیت ای
ــه(  ــر کمیت ــانی )دبی ــرمایه انس ــس اداره س ــتیبانی و رئی ــرمایه گذاری و پش ــاون س ــل، مع ــره، مدیر عام ــاب هیأت مدی ــه انتخ ب
ــتراتژی های شــرکت،  ــا اس ــازی ســرمایه انســانی ب ــتراتژی های ســرمایه انســانی، همسوس ــن سیاســت ها و اس ــدف تعیی ــا ه ب
ــوع  ــران شــرکت و در مجم ــزل و نصــب مدی ــرل ع ــن نظــارت وکنت ــا و هم چنی ــوق ومزای ــر سیســتم پرداخــت حق نظــارت ب

ــود. ــکیل می ش ــرکت تش ــانی ش ــرمایه انس ــا س ــط ب ــای مرتب ــه فعالیت ه ــر کلی ــارت ب ــت گذاری و نظ سیاس
 

کمیته راهبری

ــه راهبــری جهــت   ــه اهــداف تعییــن شــده، کمیت ــف  شــده شــرکت و دســتیابی ب در راســتای اجــرای اســتراتژی هــای تعری
هماهنگــی مدیــران عالــی شــرکت در خصــوص سیاســت گذاری، راهبــری و نظــارت بــر  فرآینــد هــای دســتیابی بــه  اهــداف 
موردنظــر تشــکیل می گــردد. اعضــای ایــن کمیتــه عبارتنــد از: رئیــس هیأت مدیــره )رئیــس کمیتــه(، مدیر عامــل، قائم مقــام 

مدیرعامــل و معاونیــن مدیرعامــل.

کمیته ریسک

ایــن کمیتــه بــا هــدف سیاســت گذاری و نظــارت بــر شناســایی ریســک های مرتبــط بــا شــرکت و صنعــت بیمــه، اندازه گیــری، 
کنتــرل و پایــش ریســک ها تشــکیل یافتــه اســت. مســئولیت ایــن کمیتــه  بررســی و اســتفاده از ابزارهــای مناســب جهــت 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــل مســتمر متغیره ــر تحلی ــه ب ــا تکی ــی ب ــای احتمال ــا و زیان ه ــرای کاهــش ریســک ه ــر الزم ب اتخــاذ تدابی
ــرش  ــدم پذی ــرش و ع ــل پذی ــدود قاب ــخیص ح ــتای تش ــا در راس ــت آن ه ــرل و مدیری ــی، کنت ــرکت، ارزیاب ــای ش فعالیت ه

می باشــد. ریســک ها 

کمیته استخدام 

ــودن فراینــد جــذب و اســتخدام و توجــه  ــر نظــام منــد ب ــت در اســتخدام و نظــارت ب ــه منظــور رعایــت عدال ــه ب ــن کمیت ای
ــا 5 عضــو تشــکیل می شــود  ــه اســتراتژیک شــرکت ب ــراد و در راســتای اهــداف تعییــن شــده در برنام ــه شایســتگی های اف ب
کــه شــامل معــاون ســرمایه گذاری و پشــتیبانی )رئیــس کمیتــه(، نماینــده مدیرعامــل، رئیــس اداره ســرمایه انســانی )دبیــر 
کمیتــه(، معــاون یــا مدیــر بالفصــل حــوزه یــا واحــد متقاضــی حســب مــورد یــا  نماینــده وی، مشــاور بیرونــی در صــورت نیــاز 

ــات می باشــد. ــران خدمــات و انتصاب ــا تصویــب کمیتــه جب ب

کمیته آموزش و توسعه سرمایه انسانی

بــه منظــور سیاســت گذاری و تعییــن خط مشــی در زمینــه فرآینــد آمــوزش، تعییــن اولویت هــای آموزشــی، بــرآورد و پیشــنهاد 
بودجــه ســاالنه آمــوزش و ســایر وظایــف مرتبــط در راســتای توســعه و توانمندســازی کارکنــان، کمیتــه آمــوزش و توســعه 
ــر  ــا ترکیــب ذیــل تشــکیل می گــردد: معــاون ســرمایه گذاری و پشــتیبانی )رئیــس کمیتــه(، نماینــده مدی ســرمایه انســانی ب
عامــل )عضــو کمیتــه(، معــاون فنــی مدیر عامــل )عضــو کمیتــه(، رئیــس اداره ســرمایه انســانی )عضــو کمیتــه(، کارشــناس 

آمــوزش )دبیــر کمیتــه(، نماینــدگان آموزشــی حــوزه مدیریت هــای مســتقل حســب مــورد )عضــو کمیتــه(.
 

کمیته سرمایه گذاری

ــی  ــع مال ــن مناب ــرمایه گذاری و تامی ــه س ــوط ب ــتراتژی های مرب ــت ها و اس ــبرد سیاس ــی و پیش ــدف بررس ــا ه ــه ب ــن کمیت ای
ــن  ــرمایه گذاری و تعیی ــای س ــی، فرصت ه ــای مال ــای بازاره ــی توانمندی ه ــی، ارزیاب ــای مال ــایی بازاره ــتای شناس در راس
ــه حــوزه  ــوط ب ــی مرب ــن قوانیــن و مقــررات کل ــه و مســئولیت تدوی ــزان ســرمایه گذاری در هریــک از آن هــا تشــکیل یافت می

ــده دارد. ــده برعه ــن ش ــررات تعیی ــن و مق ــوب قوانی ــه در چارچ ــای مربوط ــر فرآینده ــارت ب ــت  نظ ــرمایه گذاری را جه س
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کمیته امور نمایندگان
ــت و  ــان فعالی ــدگان در زم ــرد نماین ــی عملک ــی، ارزیاب ــان نمایندگ ــت متقاضی ــد صالحی ــی و تأیی ــذب، ارزیاب ــئولیت ج مس
ــاون  ــد از: مع ــه عبارتن ــن کمیت ــدگان می باشــد. اعضــا ای ــور نماین ــه ام ــده کمیت ــر عه ــدگان، ب ــات نماین ــه تخلف رســیدگی ب
ــدگان، رئیــس اداره ســرمایه انســانی.  ــروش و نماین ــر ف ــده مدیرعامــل، مدی ــی، نماین ــاون فن ســرمایه گذاری و پشــتیبانی، مع

ــد. ــدگان می باش ــروش و نماین ــر ف ــده مدی ــر عه ــز ب ــه نی ــر کمیت دبی

حقوق و مزایای مدیران

ــای  ــه اعض ــده ک ــن ش ــال تعیی ــون ری ــه ده میلی ــال 1398 ماهیان ــره در س ــف هیأت مدی ــر موظ ــای غی ــور اعض ــق حض ح
ــد  ــی پاداشــی دریافــت نکرده ان ــره در طــول ســال مال ــد. اعضــای هیأت مدی ــره از بابــت آن مبلغــی دریافــت نکرده ان هیأت مدی
ــده اســت. ــن گردی ــره شــرکت تعیی ــز توســط هیأت مدی ــل نی ــره و مدیرعام ــس هیأت مدی ــای رئی ــوق و مزای ــن حق و همچنی

معرفی حسابرس مستقل و بازرس قانونی

مؤسســه حسابرســی بیــات رایــان بــه شناســه ملــی 10100168428 بــه عنــوان حســابرس مســتقل و بــازرس اصلــی و مؤسســه 
حسابرســی تدویــن و همــکاران بــا شناســه ملــی 10100527339 بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای ســال مالــی 1398 

انتخــاب گردیــده انــد.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادارار
وضعیت معامالت و قیمت سهام

ــن  ــز تامی ــه ج ــتگی ب ــدوق بازنشس ــه و صن ــروه بیم ــران در گ ــورس ای ــه فراب ــازار پای ــخ 1396/04/10 در ب ــرکت در تاری ش
اجتماعــی بــا نمــاد )بخــاور( درج شــده و ســهام آن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 1396/06/22 مــورد معاملــه قــرار گرفتــه اســت.

وضعیت سهام شرکت طی 3  سال اخیر به شرح زیر بوده است:

 سال مالی
منتهی به

 تعداد سهام
معامله شده

 ارزش سهام
معامله شده

 تعداد روزهای
باز بودن نماد

 تعداد
 روزهایی که
 نماد معامله
شده است

 قیمتارزش بازار
سهم

یه ما  ســــــــــــــــر
پرداخت شــده

1396/12/2995.537.81460.1497878643.200536600.00
1397/12/29717.662.213564.143117115658.800549600.00
1398/12/291.278.024.9892.752.1221491495.132.4004.2771.200.000

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت

رتبه در سال 1396رتبه در سال 1397رتبه در سال 1398شرح

14911778تعداد روزهای گشایش نماد

14911578تعداد روزهای معامالتی

 نسبت حجم معامالت به
میانگین موزون سرمایه

306 % 60 %8 %
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جایگاه شرکت در صنعت بیمه ایران
ــا هــدف  ــه ب ــران، شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیان ــه 30 شــرکت بیمــه در صنعــت بیمــه ای ــک ب ــه حضــور نزدی ــا توجــه ب ب
تخصصــی شــدن بــه عنــوان اولیــن شــرکت تخصصــی بیمــه زندگــی و مســتمری، شــروع بــه فعالیــت کــرده و مطابــق بــا ســند 
اهــداف و اقدامــات راهبــردی بیمــه مرکــزی ج.ا.ا در زمینــه توســعه محصــول و ارائــه پوشــش های مختلــف در بیمــه نامه هــای 
ــه در حــال حاضــر 7  ــوده اســت. شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیان ــاز مشــتریان، پیشــرو ب ــه نی ــا توجــه ب عمــر و زندگــی و ب
محصــول اصلــی دارد کــه هــر کــدام از ایــن محصــوالت دارای بــازار هدفــی متناســب بــا اقشــار مختلــف جامعــه بــوده و بــه 

شــرح ذیــل طراحــی و ارائــه شــده اســت:
1- بیمــه عمــر ســاده زمانــی: ایــن بیمه نامــه حالتــی از بیمــه عمــر بــه شــرط فــوت می باشــد و مناســب متقاضیانــی اســت 
کــه تمایــل دارنــد بــرای یــک مــدت زمــان مشــخص و بــا پرداخــت حــق بیمــه نســبتاً ناچیــز از پوشــش ســرمایه فــوت قابــل 
توجهــی برخــوردار شــوند، تــا در صــورت فــوت ایشــان امنیــت مالــی خانــواده و افــراد تحــت تکفــل آن هــا بــه خطــر نیفتــد. 
ایــن ســرمایه بــه محــض فــوت بیمــه شــده بــه صــورت یکجــا و بــدون کســر مالیــات بــه افــراد ذینفــع بیمــه نامــه پرداخــت 
می گــردد. )مــدت بیمــه نامــه از 1 تــا 20 ســال، حداقــل و حداکثــر ســن ورود آن از بــدو تولــد تــا 80 ســالگی و ســن سررســید 

90 ســالگی می باشــد.(
ــد و  ــوت نمای ــرارداد بیمــه ای ف ــوع بیمه نامــه چــه بیمه شــده در طــول مــدت ق ــن ن ــداز: در ای ــس ان ــر و پ ــه عم 2- بیم
ــه پرداخــت  ــان بیمه نام ــه ذینفع ــه را ب ــرمایه بیمه نام ــه س ــات باشــد، شــرکت بیم ــد حی ــرارداد در قی ــدت ق ــان م ــا پای ــا ت ی
می نمایــد. ایــن بیمه نامــه عــالوه بــر پوشــش ســرمایه فــوت، پشــتوانه مالــی مناســبی نیــز بــرای حیــات بیمه شــده در مــدت 
قــرارداد می باشــد. )حداقــل و حداکثــر ســن ورود در ایــن بیمه نامــه از بــدو تولــد تــا 80 ســالگی و ســن سررســید 90 ســالگی 

می باشــد.(
3- بیمــه عمــر مانــده بدهــکار: بیمــه عمــر مانــده بدهــکار یــا بیمــه وام امــروزه کاربــرد بســیار زیــادی دارد. زیــرا بســیاری 
از بانک هــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری بــه افــراد متقاضــی وام و تســهیالت مالــی پرداخــت می کننــد، چنانچــه وام گیرنــدگان 
فــوت نماینــد خانــواده آن هــا در بســیاری از مــوارد قــادر بــه پرداخــت اقســاط وام نخواهند بــود و بانــک می بایســت از وثیقــه 
ارائــه شــده نســبت بــه وصــول طلــب خــود اســتفاده  نماینــد. لــذا فــرد وام گیرنــده می توانــد بــا پرداخــت حــق بیمــه ای ناچیــز 
وام خــود را بیمــه نمایــد تــا در صــورت فــوت وی در طــول مــدت پرداخــت اقســاط وام خانــواده وی بــا مشــکل بازپرداخــت 
اقســاط باقیمانــده مواجــه نگردنــد، زیــرا شــرکت بیمــه در قبــال ایــن بیمه نامــه متعهــد می گــردد در صــورت فــوت بیمه شــده 
اقســاط باقیمانــده را بــه صــورت یکجــا در وجــه بانــک یــا مؤسســه مالــی موردنظــر پرداخــت نمایــد. )حداقــل و حداکثــر ســن 

ورود آن نیــز از 15 تــا 80 ســالگی و حداکثــر ســن سررســید 90 ســالگی می باشــد.(
ــان ســرمایه  ــوت بیمه شــده در هــر زم ــه شــرکت متعهــد می گــردد، در صــورت ف ــن بیمه نام ــر: در ای ــام عم ــه تم 4- بیم
ــه مــدت  ــت حــق بیمــه ب ــه ازای دریاف ــردازد. بیمه گــر ب ــی بپ ــا وراث قانون ــدگان ی ــه اســتفاده کنن ــه را ب ــدرج در بیمه نام من
محــدود ) 5، 10یــا 15 ســال( بــه طــور مادام العمــر متعهــد می شــود کــه هــر زمــان و بــه هــر علــت بیمه شــده فــوت نمایــد 

ــه ایــن بیمه نامــه از بــدو تولــد و ســن سررســید آن 106 ســال می باشــد.( ــه تعهــدات خــود عمــل نمایــد.) ســن ورود ب ب
ــات  ــمت خدم ــه ای و قس ــش بیم ــش پوش ــرمایه گذاری از دو بخ ــر و س ــه عم ــرمایه گذاری: بیم ــر و س ــه عم 5- بیم

سرمایه گذاری به شرح ذیل تشکیل شده است.  
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در بخــش پوشــش های بیمــه ای شــخص مبلغــی را تعییــن می کنــد کــه در صــورت فــوت وی بــه هــر علــت بــه بازمانــدگان 
ــات  ــاف از مالی ــت و مع ــه انحصــار وراث ــاز ب ــدون نی ــان ب ــن نموده اســت(، در ســریع ترین زم ایشــان )کــه خــود شــخص تعیی
پرداخــت  گــردد. در بخــش خدمــات ســرمایه گذاری از همــان ابتــدا بــر پس اندازهایــی کــه توســط بیمه گــذاران تحــت عنــوان 
ــان  ــس از پای ــرد و پ ــق می گی ــمار تعل ــب و روزش ــره مرک ــورت به ــه ص ــی ب ــود تضمین ــود، س ــت می ش ــه پرداخ ــق بیم ح
ــه بیمه گــذار پرداخــت می گــردد. )حداقــل ســن ورود در  ــه همــراه ســود مرکــب آن ب ــداز شــده ب بیمه نامــه کل مبلــغ پس ان

آن از بــدو تولــد و حداکثــر ســن سررســید 90 ســالگی می-باشــد.(
6- بیمــه مســتمری و بازنشســتگی: نوعــی بیمــه عمــر بــه شــرط حیــات اســت، کــه بــه موجــب آن بیمه گــر بــا دریافــت 
حــق بیمــه )بــه صــورت یکجــا یــا اقســاط( متعهــد پرداخــت بازنشســتگی تکمیلــی مادام العمــر، یــا بازنشســتگی تکمیلــی تــا 

مــدت معیــن می شــود.
ــک  ــاالنه ی ــت س ــف اس ــا موظ ــران، کارفرم ــالمی ای ــوری اس ــون کار جمه ــب قان ــه موج ــان: ب ــنوات کارکن ــه س 7- بیم
ــان خدمــت  ــره پای ــوان ذخی ــه عن ــا ب ــاداش خدمــت پرداخــت ی ــوان پ ــان خــود را تحــت عن ــک از کارکن ــاه حقــوق هــر ی م
ــد. در طــرح  ــان خــود پرداخــت نمای ــه کارکن ــا قطــع همــکاری ب ــگام بازنشســتگی ی ــه هن در حســاب های خــود منظــور و ب
ــرای هــر یــک از کارکنــان منظــور و در صــورت  ــه عنــوان ســرمایه بیمه نامــه ب بیمــه ســنوات کارکنــان، یــک مــاه حقــوق ب
بازنشســتگی و یــا قطــع همــکاری بــا بــازده قابــل توجهــی از ســرمایه گذاری بــه ایشــان پرداخــت خواهد شــد. انتقــال ریســک 
ــه بیمه گــر در ســال های آتــی و تضمیــن پرداخــت ســنوات موجــب آرامــش و امنیــت خاطــر  کمبــود نقدینگــی بیمه گــذار ب

ــان می گــردد. ــران و کارکن مدی

طرح های توسعه شرکت
فناوری اطالعات

ــا عنایــت بــه گســترش فعالیــت هــای شــرکت در بســتر سیســتم بیمــه گــری، همچنیــن توســعه شــبکه فــروش، افزایــش  ب
ــاوری اطالعــات شــرکت صــورت پذیرفــت کــه برخــی  مشــتریان و بیمــه نامــه هــای صــادره، اقدامــات مهمــی در حــوزه فن

ــن آنهــا عبارتنــد از: مهمتری
          توسعه و پشتیبانی سیستم نرم افزار بیمه گری سیب

)portal.melico.ir( طراحی و پیاده سازی پرتال نمایندگان          
)my.melico.ir( طراحی و پیاده سازی پرتال مشتریان بیمه گذاران          

          طراحی و پیاده سازی پرتال اختصاصی فروش سازمانی
)www.melico.ir( طراحی و پیاده سازی وب سایت اختصاصی فروش شرکت          

          ارائه وب سرویس به استارت آپ های همکار در فروش
          پیاده سازی سرویس پرداخت درگاه پوز سامان کیش

          پیاده سازی شناسه های قبض و پرداخت برای پایانه های بانک صادرات
 942-TIA طراحی و ساخت دیتا سنتر داخلی بر مبنای استاندارد          

          اجرای پروژه بازسازی. بهبود و گسترش شبکه داخلی )LAN( ساختمان جدید 
          اجرای پروژه فیبر نوری مخابرات جهت انتقال کلیه ارتباطات بر بستر فیبر نوری 
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          راه اندازی سرویس MPLS جهت ارتباط امن با بیمه مرکزی  بر بستر فیبر نوری 
          راه اندازی سامانه آموزش آنالین شبکه فروش

مدیریت ریسک در شرکت بیمه زندگی خاورمیانه
ایــن شــرکت  بــه لحــاظ قانونــی موظــف اســت طبــق آیین نامــه 69 بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران تحــت عنــوان 
ــه شــده، توانگــری  ــای دســتورالعمل ارائ ــر مبن ــی مؤسســات بیمــه« هرســاله ب ــر توانگــری مال »نحــوه محاســبه و نظــارت ب
ــا درجــه 1(  ــن )  ی ــه 5 گــروه بهتری ــد. در آیین نامــه توانگــری شــرکت های بیمــه ب ــی شــرکت را محاســبه و گــزارش نمای مال
تــا بدتریــن )یــا درجــه 5( تقســیم بندی می شــوند. شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه بــه جهــت جدیدالتأســیس بــودن دارای 

ــد. ــی می باش ــرمایه باالی ــت س کفای
ــر  ــه عم ــتند. در بیم ــرو هس ــی روب ــک های مختلف ــا ریس ــب و کار ب ــای کس ــت، در فض ــال در صنع ــرکت های فع ــام ش تم
اســاس کار شــرکت های فعــال مربــوط بــه برآوردهــای ســن مــرگ و میــر و یــا طــول عمــر افــراد می باشــد. بنابرایــن ریســک 
بیمه هــای زندگــی در اختــالف بیــن احتمــال فــوت فــرد در یــک زمــان و زمــان واقعــی فــوت فــرد بــرآورد می شــود. همیــن 
رویــه هــم بــرای بیمه هــای بــه شــرط حیــات بــه عنــوان مثــال در بیمه هــای مســتمری صــادق اســت. بــه ایــن نــوع ریســک 
ــا ریســک  ــی شــرکت بیمــه عمــر ب ــه طــور کل ــن در ریســک صــدور ب ــد. بنابرای در بیمه هــای عمــر ریســک صــدور می گوین
مــرگ و میــر و طــول عمــر افــراد مواجــه  اســت. ریســک مــرگ و میــر البتــه خــود تابعــی از عواملــی اســت کــه بــه عنــوان یــک 

ــد از: ــد و عبارتن ــه کار می رون ــرآورد ب ب
1- ریسک نوسانات: نوسانات نرخ مرگ و میر تابع یک مقدار ثابت قابل انتظار است.

2- ریسک روند: این ریسک برای تخمین اشتباه نرخ مرگ و میر انتظاری است.
3- ریســک فاجعــه آمیــز: ریســک حوادثــی کــه موجــب تشــدید مــرگ و میــر می شــود ماننــد بیماری هــای واگیــردار و 

زلزلــه.

اهم سایر ریسک های شرکت بیمه عمر عبارتند از:
1- ریســک نوســانات نــرخ بهــره: شــرکت های بیمــه بایــد حق بیمه هــای دریافتــی را در بازارهــای مختلــف ســرمایه گذاری 
ــرای  ــورس، اوراق قرضــه، مســکن و طــال می باشــند. ب ــک، ب ــد بان ــای ســرمایه گذاری مانن ــا شــامل بازاره ــن بازاره ــد. ای کنن
شــرکت بیمــه زندگــی بســیار مهــم اســت کــه بتوانــد میــزان دارایــی و بدهــی خــود را در ســال های مختلــف را تطابــق دهــد. 

بــه همیــن علــت از ایــن ریســک بــه عنــوان ریســک نــرخ بهــره یــاد می کننــد. 
ــه توســط بیمــه مرکــزی صــورت  ــر و اصــالح نظــام تعرفه هاســت ک ــت: ریســک صنعــت ناشــی از تغیی ــک صنع 2- ریس
می گیــرد. همچنیــن نرخ شــکنی هایی کــه توســط شــرکت های رقیــب صــورت می گیــرد، مشــکالتی را بــرای وجــود 

ــد. ــخت می کن ــی را س ــرایط رقابت ــودآورده و ش ــه وج ــد ب ــای نظام من نرخ ه
ــرات در ســوددهی  ــاری: یکــی از عوامــل به وجودآمــدن ریســک تجــاری، ریســک صنعــت می باشــد. تغیی ــک تج 3- ریس
شــرکت موجــب ضــرر در ســرمایه و یــا کاهــش در بــازده ســاالنه شــرکت خواهــد شــد. بنابرایــن باعــث ناتــوان بــودن شــرکت 
در رقابــت بــا ســایر رقبــا شــده و در نتیجــه شــرکت ثباتــی در ســوددهی خــود در میــان مــدت و بلنــد مــدت نخواهــد داشــت.
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4- ریســک محصــول: ایــن ریســک برآمــده از داشــتن محصــوالت متنــوع و همچنیــن حــدود مشــتری شــرکت خواهــد بــود. 
از آنجایــی کــه محصــوالت بیمــه بــه دو دســته خســارت قطعــی و خســارت احتمالــی تقســیم بنــدی می شــوند،  شــرکت های 
بیمــه زندگــی بایــد درنظــر داشــته باشــند کــه پرتفــوی مناســبی از محصــوالت را تشــکیل دهنــد. البتــه پرتفــوی محصــول 
ــا ســرمایه گذاری شــرکت بیمــه دارد و هرچــه محصــوالت بیمــه عمــر بــا خســارت قطعــی  شــرکت بیمــه ارتبــاط مســتقیم ب
بیشــتر باشــد، شــرکت بایــد از ســرمایه گذاری بــا بــازده بیشــتر اســتقبال کنــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن بــه معنــای 

ســرمایه گذاری بیشــتر روی دارایــی پرریســک نیســت بلکــه بایــد پرتفــوی ســرمایه گذاری بهینــه داشــت.
ــه معنــای نکــول در پرداخت هــای مســتمر می باشــد. در واقــع بیمه گذارانــی کــه در  5- ریســک اعتبــاری: ایــن ریســک ب
ــد در صــورت  ــد. شــرکت بای ــرار می دهن ــن ریســک ق ــد، شــرکت را در معــرض ای پرداخت هایشــان قصــور و کوتاهــی می کنن
ــه شــرکت کنتــرل داشــته  ــان ورودی نقــد ب امــکان، ریســک اعتبــاری مشــتری را تشــخیص داده و از ایــن طریــق روی جری

باشــد.
 

فعالیت های توسعه منابع انسانی

جذب 18 نفر نیروی انسانی متخصص در سال 1398 برای مشاغل مختلف با استفاده از کانال های معتبر جذب )وب سایت 
ایران تلنت، پورتال شرکت، لینکدین و ...(.

انجام ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت 3 ماه یکبار.
تدوین شرح شغل کارکنان بر اساس استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی شامل شرح وظایف، شرایط احراز،    معیارهای 

ارزیابی، دوره های آموزشی مورد نیاز و ... 
ارزیابی فرآیندهای منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی و کسب امتیاز 7354.

سنجش نگرش شغلی کارکنان.
تهیه پیش نویس کدهای رفتاری جهت تنظیم کتابچه کدهای اخالقی. 

برگزاری دوره آموزشی تکمیلی office برای کلیه کارکنان شرکت.
برگزاری کارگاه آموزشی ارتباطات موثر برای کارکنان شرکت.

ایجاد سالن ورزش در شرکت و برگزاری کالسهای ورزشی.
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تعداد کارکنان
 به تفکیک سن

2 نفر
)51 تا60 سال(

1 نفر
)61 تا70 سال(

تعداد کارکنان
 به تفکیک جنسیت

تعداد کارکنان
 به تفکیک سطح تحصیالت

16 نفر
)21تا 30 سال(

19 نفر
)31 تا40 سال(

6 نفر
)41 تا50 سال(

30 نفر
مرد

14 نفر
زن

18 نفر
لیسانس

17 نفر
فوق لیسانس

7 نفر
دیپلم

2 نفر
کاردانی
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فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش

شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه بــا توجــه بــه نحــوه فعالیــت تخصصــی، پاســخگوی خدمــات پــس  از فــروش، متناســب بــا 
ــا  ــوان وام و ی ــه عن ــی ب ــامل پرداخت ــاز ش ــه س ــای اندوخت ــه نامه ه ــات در بیم ــن خدم ــد. ای ــده می باش ــه ش ــوالت ارائ محص
برداشــت از اندوختــه اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه نیازهــای مشــتری در زمان هــای گوناگــون، امــکان تغییــر در پوشــش های 
ــه شــرایط اقتصــادی  ــا ب ــر اســت بن ــه ذک ــر اســت. الزم ب ــا امکان پذی ــردن آنه ــم ک ــه و ک ــا اضاف ــه و ی موجــود در بیمــه نام
مشــتریان امــکان ســرمایه گذاری بیشــتر در بیمــه نامــه و یــا کــم کــردن حق بیمــه وجــود دارد. تمــام ایــن تغییــرات در قالــب 
الحاقیه هــای مالــی قابــل دسترســی می باشــند. در راســتای نحــوه فعالیــت تخصصــی شــرکت بیمه زندگــی خاورمیانــه، منابــع 
ــرکت در  ــن ش ــده و ای ــرمایه گذاری ش ــی س ــف مال ــای مختل ــوع در بازاره ــورت متن ــه ص ــا ب ــده از حق بیمه ه ــی وارد ش مال
ســال1398  موفــق بــه کســب % 25.7 ســود در منابــع خــود شــده اســت. در راســتای راحتــی مشــتریان محتــرم ایــن شــرکت، 
ــه  ــدازی شــده اســت ک ــل از سررســید و شــیوه الکترونیکــی پرداخــت اقســاط راه ان ــادآوری اقســاط قب ــل ی ــی از قبی امکانات
کمــک بزرگــی بــه ارائــه یــک بیمــه نامــه کامــل بــه مشــتریان می کنــد. همچنیــن همــگام بــا محصــوالت بیمــه ای، نرم افــزار 
بیمه گــری شــرکت بــه منظــور فــروش آســان تر بیمه نامــه مجهــز بــه پرتــال نماینــدگان و اســتعالم های آنالیــن شــده اســت 
ــا  ــراد ب ــرای اف ــف را ب ــد اســتعالم بیمه هــای مختل ــه خــود، می توانن ــروش رفت ــات بیمه هــای ف ــر جزئی ــدگان عــالوه ب و نماین

شــرایط متفــاوت ارائــه دهنــد.

برنامه های آینده شرکت

از آنجایــی کــه شــرکت بــه عنــوان یــک بیمــه تخصصــی در حــال فعالیــت اســت، ســعی بــر ایــن داریــم کــه بــا رعایــت قوانین و 
مقــررات بیمــه مرکــزی، محصــوالت متنوع تــری کــه باتوجــه بــه فاکتورهــای اقتصــادی تعریــف می شــوند را بــه بهره بــرداری 
برســانیم. از آنجایــی کــه هــر کــدام از ایــن محصــوالت، بازارهــای هــدف  خــاص خــود را دارنــد، آمــوزش تخصصــی نماینــدگان 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار خواهــد بــود. هــر چنــد در حــال حاضــر آمــوزش نماینــدگان هــم بــه صــورت حضــوری و هــم 
ــه  ــی و اقتصــادی ب ــم مال ــا مفاهی ــر ب ــای حرفه ای ت ــه آموزش ه ــا ارائ ــم دارد ب مجــازی در حــال انجــام اســت، شــرکت تصمی
ــه  ــک را ارائ ــاز هــر ی ــه ویژگی هــای خــاص ایشــان، محصــوالت متناظــر نی ــا توجــه ب ــرای مشــتریان ب ــد ب ــدگان، بتوان نماین
ــای  ــک بیمه ه ــه الکترونی ــور عرض ــه منظ ــاخت های الزم ب ــاد زیرس ــزی و ایج ــال برنامه ری ــرکت در ح ــن ش ــد. همچنی نمای

ــا اســتارت آپ های بیمــه ای می باشــد. ــه صــورت مســتقیم و همچنیــن همــکاری ب زندگــی ب

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

مجمع عمومی سال قبل شرکت فاقد هرگونه تکلیف بوده است. 
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محیط حقوقی شرکت
قانون بیمه مصوب 1316  

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350  
قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی  
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386  

قانون مالیات های مستقیم  
قانون های کار و تأمین اجتماعی  

قانون تجارت مصوب 1311 و اصالحیه های آن  
آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه  

آیین نامه ها و بخش نامه های بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران  
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 1384/9/1  

آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار  
استانداردهای حسابداری ایران  

گزارش عملکرد اجتماعی شرکتگزارش عملکرد اجتماعی شرکت
برخی از اقدامات انجام شده توسط شرکت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی، به شرح 

ذیل می باشد:
به منظور حمایت از قشر کارگری در جامعه، محصول مستمری و بازنشستگی تکمیلی برای کارگران زحمت کش                         

طراحی گردید که این افراد با پرداخت حق بیمه ای به صورت ماهانه می توانند در دوران بازنشستگی خود مبالغی به عنوان 
مستمری دریافت نمایند.

با شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا، بیمه عمر زمانی با عنوان بیمه کرونا طراحی گردید و توسط شبکه فروش و نرم افزار 
بیمه گری در حال فروش است، این محصول جهت پوشش هزینه های پزشکی تحمیل شده به افراد مبتال به این بیماری طراحی 

شده و با دریافت حق بیمه  ای ناچیز، افراد تحت پوشش فوت و هزینه های پزشکی ناشی از ابتال به ویروس کرونا قرار خواهند 
گرفت.

حذف کاغذ از مکاتبات درون سازمانی شرکت با راه اندازی اتوماسیون اداری
بستر سازی و تمرکز بر صدور آنالین بیمه نامه ها جهت صرفه جویی در وقت بیمه گذاران و کاهش ترددهای غیر ضروری

آموزش و ایجاد زمینه اشتغال برای بیش از 1000 نماینده فروش بیمه
برگزاری کالس های ورزشی جهت افزایش سالمت و شادابی پرسنل
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پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

سال مالی منتهی به 
1397/12/29 میلیون ريال

سال مالی منتهی به 1398/12/29 
میلیون ريال

شرح

111.158 260.952 سود خالص

69.846 104.330 سود انباشته در ابتداي سال 

181.004  365.282 سود قابل تخصيص 

سال مالی منتهی به 
1397/12/29 میلیون ريال

سال مالی منتهی به 1398/12/29 
میلیون ريال

شرح

5.558 13.048 اندوخته قانوني

11.116 26.095 اندوخته سرمايه اي

60.000 96.000 سود سهام مصوب سال قبل

104.330 230.139 حد اکثر سود قابل تقسیم
96.000 132.000 پیشنهاد تقسیم سود

تخصيص سود:

سود حاصله:
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اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

کلیه معامالت با اشخاص وابسته با رعایت ماده 129 قانون تجارت انجام پذیرفته است که جزئیات آن در یادداشت های پیوست 
صورت های مالی افشا شده است. این معامالت به بازرس قانونی نیز اعالم شده و کلیه این معامالت در روال عادی فعالیت شرکت 

صورت گرفته است.

اطالعات تعهدات مالی
شرکت فاقد هرگونه تعهدات مالی آتی می باشد.

اطالعات تماس با شرکت

آدرس: خیابان خالد اسالمبولی )وزرا(، خیابان هفتم، شماره 10  
کد پستی:  1513715511  

تلفن تماس: 41363000  
فکس دبیرخانه: 88716020  

www.melico.ir :سایت اینترنتی  
info@melico.ir :پست الکترونیک  

روزنامه منتخب جهت درج آگهی ها: دنیای اقتصاد  
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 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

الف( اقالم عمده صورت سود و زیان )مبالغ به میلیون ریال(     

الف(درآمدها      

درصد تغییراتسال 1397سال 1398شرح

درآمد حق بیمه سهم 

نگهداری

197.05985.329131%

درآمد کارمزد و کارمزد منافع 
اتکایی

9.4283.333 183%

درآمد سرمایه گذاری از محل 

ذخایر فنی

23.6757.301224%

درآمد سرمایه گذاری از محل 

سایر منابع  

277.219162.87031%

000سایر درآمدها

%507.391258.83396جمع درآمدها

ب(هزینه ها      

درصد تغییراتسال 1397سال 1398شرح

%77.00345.58269افزایش ذخایر نگهداری

هزینه خسارت سهم 
نگهداری

26.45312.508111%

هزینه کارمزد و کارمزد 

منافع

38.3545.061658%

سایر هزینه های بیمه 

ای  

8.0882.802189%

%113.83375.52951هزینه های اداری و عمومی

 سایر درآمدها و هزینه های
غیر بیمه ای

17.2926.193397%

%246.439147.67566جمع هزینه ها
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ج(سود پیش از مالیات 

درصد تغییراتسال 1397سال 1398شرح

%260.952111.158136سود پیش از مالیات

%260.952111.158136سود خالص

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

درصد تغییراتسال 1397سال 1398شرح

%17.292518.99297موجودی نقد

سرمایه گذاری های کوتاه 

مدت

1.208.858215.305461%

مطالبات از بیمه گذاران و 

نمایندگان

32.54310.723203%

مطالبات از بیمه گران و 

بیمه گران اتکایی

20.8645.200301%

سهم بیمه گران اتکایی از 

ذخایر فنی

40.52816.420147%

%82.29938.463114سایر حساب های دریافتنی

سرمایه گذاری های بلند 

مدت   

143.601351.45559%

%179.612145.78123دارایی های ثابت

%32.64327.91417سایر دارایی ها

%1.758.2401.330.25332جمع دارایی ها

ج( نرخ بازده )درصد(: 

سال 1397سال 1398شرح

%11  %17نرخ بازده دارایی ها

%11.6%19نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(
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بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان  

درصد تغییراتسال 1397سال 1398شرح

بدهی به بیمه گذاران و 

نمایندگان

4.904521841%

بدهی به بیمه گران و بیمه 

گران اتکایی

44.69613.443232%

سایر حساب ها و اسناد 

پرداختی

20.5154.309379%

%3.2201.549108سود سهام پرداختی

%164.43863.440159ذخایر حق بیمه

%3.9414.1445ذخیره خسارت معوق

%11.1032.908282سایر ذخایر فنی

%192832حق بیمه سال های آتی

%6.6973.059119ذخیره مزایای پایان خدمت

%259.53393.401178جمع بدهی

سرمایه

درصد تغییراتسال 1397سال 1398شرح

%1.200.000600.000100سرمایه

%0503.097100سرمایه در حال تادیه

%134 22.8569.808اندوخته قانونی

%134 45.71219.617اندوخته سرمایه ای

%230.139104.331122سود انباشته

%1.498.7071.236.85221جمع حقوق صاحبان سهام

 جمع بدهیها، ذخایر و

حقوق صاحبان سهام

1.758.2401.330.25332%
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سال 1397سال 1398روش محاسبهنسبت های مالی

دارایی های جارینسبت جاری
بدهی های جاری

%2050%3979

جمع بدهی هانسبت بدهی
مجموع دارایی ها

%15%7

نسبت پوشش بدهی و 
تعهدات بیمه ای

مجموع دارایی ها
خالص ذخائر فنی

%1266%1887

نسبت مجموع گردش 
دارایی ها

حق بیمه عاید شده
مجموع دارایی ها

%13%8

نسبت درآمد سرمایه گذاری ها 
به مجموع سرمایه گذاری ها

درآمد سرمایه گذاری
مانده سرمایه گذاری ها

%26%23

هزینه های عمومی+مالیات ها+کارمزد پرداختی-سایر درآمدهانسبت هزینه بیمه گری
حق بیمه

%56%78

بازده حقوق صاحبان سهام 

  
سود خالص قبل از کسر مالیات

حقوق صاحبان سهام
%19%12

حقوق صاحبان سهامنسبت مالکانه
کل دارایی ها

%85%93

کل حق بیمه صادرهسرانه پرسنل به حق بیمه
تعداد کل پرسنل

5,0663.165

ذخائر فنی به حقوق صاحبان 
سهام

مجموع ذخائر سهم نگهداری
حقوق صاحبان سهام

%12%4.4

دارایی های سریع المعامله به 
ذخائر

مجموع وجه نقد و سرمایه گذاری ها
ذخائر سهم نگهداری

%985%2006

خسارت پرداخت شدهنسبت پرداخت خسارت
خسارت واقع شده

%100%73

خسارت سهم نگهداری به درآمد 
حق بیمه سهم نگهداری

خسارت سهم نگهداری
درآمد حق بیمه سهم نگهداری

%13%15

سود عملیاتیحاشیه سود عملیاتی
درآمد حق بیمه

%96%106

سود خالصحاشیه سود خالص
درآمد حق بیمه

%103%100

نسبت های مالی
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یادداشت
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یادداشت
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یادداشت
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یادداشت


