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

ــون  ــادة 45 قان ــاه 1347 و م ــفند م ــوب اس ــارت، مص ــون تج ــمتی از قان ــه قس ــاده 232 اصالحی ــاد م ــرای مف در اج

ــه  ــی ب ــی منته ــال مال ــرای س ــرکت ب ــی ش ــع عموم ــت و وض ــاره فعالی ــی درب ــیله گزارش ــادار بدینوس ــازار اوراق به ب

ــردد. ــم می گ ــل تقدی ــرح ذی ــه ش ــه و ب ــود تهی ــات موج ــدارک و اطالع ــوابق، م ــه س ــر پای 1399/12/30 ب

ــات ارائه شــده  ــر اطالع ــی ب ــع، مبتن ــه مجم ــره ب ــای ســاالنه هیأت مدی ــوان یکــی از گزارش ه ــه عن ــزارش حاضــر ب گ

ــم  ــره فراه ــرد هیأت مدی ــی شــرکت و عملک ــی را در خصــوص وضــع عموم ــد و اطالعات ــی می باش ــای مال در صورت ه

مــی آورد.

بــه نظــر اینجانبــان اطالعــات منــدرج در ایــن گــزارش کــه دربــاره عملیــات و وضــع عمومــی شــرکت اســت، بــا تاکیــد 

ــی و  ــا مقــررات قانون ــره و در جهــت حفــظ منافــع شــرکت و انطبــاق ب ــج عملکــرد هیأت مدی ــه نتای ــه منصفان ــر ارائ ب

اساســنامه شــرکت  تهیــه و ارائــه گردیــده اســت. ایــن اطالعــات هماهنــگ بــا واقعیت هــای موجــود بــوده و اثــرات آنهــا 

ــه نحــو درســت و کافــی در ایــن گــزارش  ــا حــدی کــه در موقعیــت فعلــی می تــوان پیش بینــی نمــود، ب در آینــده ت

ــزارش  ــود، از گ ــتفاده کنندگان می ش ــی اس ــی از آن موجــب گمراه ــدم آگاه ــه ع ــی ک ــچ موضوع ــده و هی ــه گردی ارائ

حــذف نگردیــده و در تاریــخ 1400/03/29 بــه تاییــد هیأت مدیــره رســیده اســت.

امضاءسمتمؤظف/غیرمؤظفنماینده اشخاص حقوقیاعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

رئیس هیأت مدیرهمؤظفمحمدابراهیم امینبانک خاورمیانه )سهامی عام(    

نایب رئیس هیأت مدیرهغیرمؤظف-سیدحسین سلیمی

عضو هیأت مدیرهغیرمؤظف-پرویز عقیلی کرمانی

عضو هیأت مدیرهغیرمؤظف-سیداحمد احمدی هاشمی

عضو هیأت مدیرهغیرمؤظف-خسرو اسمعیل زاده

عضو هیأت مدیرهغیرمؤظف-هادی برخوردار
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پیام رئیس هیأت مدیره

صبرو ظفـر، هر دو دوستان قدیمند                                 بر اثر ِ صبــر نوبت ِ ظـــفر آید

صالح و طالــح متاع خویش نمودند                                تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

ســالی کــه پشــت ســر گذاشــتیم بــه لحــاظ شــیوع اپیدمــی کرونــا و تأثیــر آن بــر کســب و کارها از یــک ســو و تــداوم 
رکــود اقتصــادی، تــورم مزمــن و تحریم هــای جهانــی از ســوی دیگــر بعنــوان ســالی ســخت در اذهــان و تاریــخ فعالیــت 
اقتصــادی کشــورمان باقــی خواهــد مانــد. تنگنایــی دشــوار کــه همــراه بــا ســوء مدیریت هــا در برخــورد بــا مشــکالت 
ــه ســختی و مــرارت افکنــد. در چنیــن دوران دشــوار و کمرشــکنی کــه  پیــش گفتــه همــه بنگاه هــای اقتصــادی را ب
ــه مقبــول طبــع  ــد متــاع شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیان ــه مشــقت امــرار معــاش گرفتــار بودن ــی ب خانوارهــای ایران
بیــش از 120,000 نفــر از هموطنان مــان قــرار گرفــت تــا بــرای رهایــی از آینــده ای نامطمئــن بــا مــا همــراه شــوند و 

بــا اعتمــاد بــه عملکــرد شــرکت در ردیــف مشــتریان و بیمه گــذاران مــا قــرار گیرنــد.
ــم در  ــروش و ه ــی و ف ــوزه بازاریاب ــم در ح ــان ه ــران و کارکن ــالش مدی ــره و ت ــای هیأت مدی ــر و راهنمائی ه تدابی
ــار آورد کــه پرداخــت 83 درصــدی مشــارکت  قلمــرو ســرمایه گذاری اندوخته هــای بیمه گــذاران نتایــج مطلوبــی بــه ب
ــچ  ــم رکــوردی اســت کــه در ســال 99 و ســال های قبــل هی ــن رق ــه بیمه گــذاران را ممکــن ســاخت. ای ــع ب در مناف

ــت. ــت نیافته اس ــدان دس ــر ب ــای عم ــه بیمه ه ــری در زمین بیمه گ
ــه  ــای بیم ــه فرآینده ــه کلی ــیون یکپارچ ــن آوری و مکانیزاس ــتر ف ــاد بس ــد، ایج ــره و توانمن ــندگان خب ــذب فروش ج
زندگــی درونــزا و غیــر وابســته بــه بــازار ســخت افزار و نرم افزارهــای رایــج در صنعــت بیمــه کــه سرنوشــت توســعه و 
نــوآوری را بــه بیــرون از شــرکت نمی ســپارد، ســتاد محــدود و نخبــه و هماهنگــی کــه کارآمــدی و کارائــی را تضمیــن 
ــرد  ــه عملک ــاداش ب ــه و پ ــی و ماهان ــای هفتگ ــر ارزیابی ه ــی ب ــروش متک ــاختار ف ــد، س ــا را کاهــش می ده و هزینه ه
ــر عملکــرد کارکنــان بجــای ارتقــاء  ــی، سیســتم ارتقــاء مبتنــی ب ــاه ارزیاب و پاالیــش غیرکارآمــدان در دوره هــای کوت

ــد. ــمار می آی ــه بش ــی خاورمیان ــه زندگ ــرکت بیم ــی ش ــای رقابت ــی از مزیت ه ــازی، و ..... بخش ــر رزومه س ــی ب مبتن
ــه درخشــانی در بنگاهــداری  ــک کارنام ــر ی ــه ه ــره ک ــرم هیأت مدی ــر ســایر اعضــای محت ــرت و تدبی جــا دارد از بصی
ــاختند  ــات را میســر س ــن توفیق ــه ای ــروش ک ــی و ف ــبکه نمایندگ ــان و ش ــران، کارکن ــد، مدی ــی دارن خصوصــی واقع
ــت  ــه فعالی ــا مشــارکت در تأســیس و ادام ــه ب ــذارم ک ــرم را ارج گ ــم و ســهامداران محت ــی کن سپاســگزاری و قدردان
ــد و  ــی می نماین ــران نقش آفرین ــریف ای ــردم ش ــاه م ــتغال زایی و رف ــادی، اش ــق اقتص ــاد رون ــرکت در ایج ــد ش کارآم
باشــد کــه تصمیــم آنــان بــه تخصیــص ســود ســال 99 بــه افزایــش ســرمایه بــر توانگــری و اعتبــار شــرکت و اعتمــاد 

ــد. ــدان بیفزای ــذاران ب ــخ تر بیمه گ ــتر و راس بیش
امیــدوارم کــه حق تعالــی پــاداش همــه مــا را ســربلندی، عزتمنــدی، رفــاه و آســایش مــردم و جامعــه ایــران قــرار دهــد 

کــه هیچــگاه ایــن چنیــن محتاجــش نبوده ایــم.
 محمدابراهیم امین

رئیس هیأت مدیره
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پیام مدیر عامل

ــن  ــای نوی ــود بیمه ه ــزوم وج ــد، ل ــای جدی ــا و چالش ه ــدن نیازه ــدا ش ــری و پی ــع بش ــی در جوام ــر روش زندگ ــا تغیی ب
ــا  ــن ب ــه اســت. همچنی ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــش م ــش از پی ــا، بی ــه آن نیازه ــرای پاســخ ب ــی ب ــای زندگ بخصــوص بیمه ه
شــیوع همه گیــری ویــروس کرونــا در سراســر جهــان بســیاری از ســاختارهای ســنتی کســب  وکار آســیب های جــدی را تجربــه 

ــد.  کردن
ــد  ــع آن کاهــش در آم ــه تب ــت و ب ــش جمعی ــرخ افزای ــل کاهــش ن ــه  دلی ــت در کشــور ب ــرم ســنی جمعی ــر ه از ســوی دیگ
ــود.  ــد ب ــوان خواهن ــدات خــود نات ــای تعه ــای بازنشســتگی از ایف ــدان دور صندوق ه ــه چن ــده ای  ن ــزی، در آین ــه  واری حق بیم
شــرکت های بیمــه می تواننــد بــا رویکــرد و مدیریــت صحیــح، بــرای بــرون رفــت از ایــن بحــران  نقــش مهمــی ایفــاء کننــد.

بــا توجــه بــه  اینکــه در برنامــه ششــم توســعه بــه عنــوان اســناد باالدســتی، افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه، تکلیفــی اســت کــه 
بــر عهــده صنعــت بیمــه گذاشــته شــده اســت. بــی شــک یکــی از بســترهای بالقــوه ارتقــاء ضریــب نفــوذ، گســترش بیمه هــای 
زندگــی در جامعــه اســت و حرکــت صنعــت بــه ســوی تأســیس شــرکت های تخصصــی بیمــه زندگــی نیــز یکــی از راهکارهــای 

تحقــق ایــن برنامــه  اســت. 
ــادی نیــز در انتظــار دریافــت مجــوز هســتند.  ــه عرصــه گذاشــته اند و تعــداد زی ــا ب در حــال حاضــر شــرکت های جدیــدی پ
ــهامداران  ــتوانه س ــا پش ــی ب ــای زندگ ــه ه ــی در بیم ــرکت تخصص ــن ش ــوان اولی ــه عن ــه ب ــی خاورمیان ــه زندگ ــرکت بیم ش
و هیأت مدیــره قدرتمنــد و بــا اتــکاء بــه نیــروی انســانی متخصــص و کارآزمــوده و بــا بهره گیــری از زیرســاخت های 
ــت  ــاد مزی ــن ایج ــت ضم ــته اس ــی، توانس ــتگی تکمیل ــتمری و بازنشس ــول مس ــه محص ــا ارائ ــزاری و ب ــخت افزاری و نرم اف س

ــد. ــه خــود اختصــاص ده ــه کشــور ب ــت بیم ــگاه مناســبی در صنع ــی، جای رقابت
عملکرد سال ۹۹

بــا توجــه بــه مانــدگاری و پایــداری بیشــتر بیمه هــای انفــرادی نســبت بــه بیمه هــای گروهــی، اســتراتژی فــروش شــرکت ایــن 
ــز بیشــتری   ــا تمرک ــرادی ب ــای انف ــروش بیمه نامه ه ــه ف ــت در زمین ــازمانی-گروهی، فعالی ــروش س ــا ف ــان ب ــه همزم اســت ک

ادامــه پیــدا کنــد.
ــای  ــا هدف گذاری ه ــه ب ــود ک ــان ب ــارد توم ــغ 1/3 میلی ــاه 1399 مبل ــن م ــرادی در فروردی ــای انف ــروش بیمه نامه ه ــزان ف می
ــروش  ــکاران و ســازمان ف ــالش هم ــا ت ــه ب ــود؛ ک ــی شــده ب ــروش، پیش بین ــش ف ــاه 20 درصــد افزای ــر م ــه ه صــورت گرفت
توانســتیم جهــش بســیار خوبــی داشــته باشــیم بــه نحــوی کــه در اســفند مــاه 1399 فــروش بیمه نامه هــای انفــرادی از مبلــغ 

19 میلیــارد تومــان فراتــر رفــت.
در ســال 1398 فــروش کل بیمه نامــه انفــرادی شــرکت مبلــغ 12/5میلیــارد تومــان بــود کــه ایــن عــدد در ســال 1399 بالــغ 
ــروش 400  ــه ف ــروش شــرکت در ســال 1400 را دســتیابی ب ــه همیــن ترتیــب چشــم انداز ف ــارد تومــان شــد. ب ــر 97 میلی ب

میلیــارد تومــان ارزیابــی می کنیــم کــه امیدواریــم بــا تــالش همــکاران و ســازمان فــروش محقــق شــود.
در ســال 1399 نرم افــزار مــا بصــورت کامــل اســتقرار یافــت و اشــکاالت آن در کار، رفــع و بروزرســانی گردیــد. در حــال حاضــر 
بــا توجــه بــه  انعطاف پذیــری ایــن سیســتم مــا قادریــم هــر محصــول جدیــدی را در کوتاهتریــن زمــان ممکــن بــه آن اضافــه 
و بــه بــازار ارائــه دهیــم. نرم افــزار بیمه گــری مــورد اســتفاده در حــال حاضــر یکــی از مزیت هــای رقابتــی شــرکت در صنعــت 
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و میــان ســایر شــرکت های بیمــه ای اســت.
ــه یــک رابطــه ســازمانی منطقــی و مناســب بیــن  ــه دســتیابی ب یکــی دیگــر از دســتاوردهای مــا در بیمــه زندگــی خاورمیان
بخش هــای بازاریابــی، فنــی و IT بــوده کــه باعــث بــاال رفتــن ســرعت هماهنگــی مــا بــا نیازهــای مشــتریان شــده اســت. ایــن 
ســیکل بــروز رســانی و تکامــل، بــه طــور مــداوم مــا را در جریــان بروزتریــن شــرایط بــازار قــرار داده و محصوالتمــان را بهینــه 

و همچنیــن بــه مبحــث نــوآوری و جــذب نیروهــای جدیــد و توانمنــد در شــبکه فــروش نیــز کمــک شــایانی کــرده اســت. 
ــردی  ــی و کارب ــوزش تخصص ــر آم ــز ب ــد و تمرک ــدگان توانمن ــذب نماین ــش و ج ــزاران، گزین ــدگان و کارگ ــوزه نماین در ح
نماینــدگان بــا اســتفاده از مدرســین متخصــص در زمینــه شــیوه های نویــن بازاریابــی، فــروش و روانشناســی فــروش در دســتور 
کار قــرار دارد. بــا تــالش همــکاران مــا در واحــد امــور نماینــدگان در حــال حاضــر بیــش از 5000 نماینــده و بازاریــاب شــرکت 
بیمــه زندگــی خاورمیانــه در سراســر کشــور در حــال فعالیــت هســتند کــه بــه نوبــه خــود شــبکه فــروش بزرگــی در میــان 
رقبــا بــه حســاب می آیــد. تــا بــه امــروز بیــش از 27 دفتــر هماهنگــی و آمــوزش در شــهرهای مختلــف راه انــدازی کرده ایــم. و 
بقیــه دفاتــر مــورد نیــاز هــم در ســال جــاری راه انــدازی خواهنــد شــد کــه هــم بــه معرفــی برنــد شــرکت کمــک کــرده و هــم 

منجــر بــه  اعتمادســازی بیشــتر بــه برنــد در شهرســتان ها خواهــد گردیــد.
ــاط  ــا تمرکــز روی مــدل B to B  و ایجــاد زیرســاخت هایی در جهــت ایجــاد ارتب ــا در گذشــته بیشــتر ب مــدل ارتباطــی م
منســجم و معنــادار بیــن ســازمان و نماینــدگان فــروش بــوده اســت، امــا در ســال 1399 بیشــتر بــه ســمت تقویــت ارتبــاط

 B to C حرکــت کردیــم تــا بیمه گــذاران بتواننــد بــا ســازمان ارتبــاط داشــته و بــه ریــز اطالعــات مربــوط بــه بیمه نامه هــای 
ــز و  ــکان واری ــده اســت ام ــم ش ــدل فراه ــن م ــه در ای ــی ک ــن امکان ــند. آخری ــته باش ــان دسترســی داش ــه خودش ــوط ب مرب

ــه اســت.  ــرار گرفت ــذاران ق ــورد اســتقبال بیمه گ ــه م ــود ک ــذار ب ــه بیمه گ برداشــت اندوخت
در حــوزه فنــی و اکچوئــری نیــز عــالوه بــر تولیــد محصــوالت جدیــد بیمــه ای، محصــوالت موجــود نیــز بــا توجــه بــه نیازهــای 
مشــتریان و بــازار مــورد بازنگــری و بروزرســانی قــرار می گیــرد. پاســخگویی مناســب و بــه موقــع بــه اســتعالمات و همچنیــن 

تولیــد محتــوای فنــی و جمــع آوری و تحلیــل داده هــای ســایر شــرکت های بیمــه ای و بــازار نیــز در الویــت قــرار دارد.
در اواخــر ســال 1399 محصــول مســتمری آنــی بــا توجــه بــه نیــاز و ظرفیت هــای بــازار ســرمایه، طراحــی و بــرای ارائــه بــه 
مشــتریان آمــاده گردیــد، کــه بــا توجــه بــه بازخوردهــا و اســتقبال خوبــی کــه از آن صــورت گرفــت؛ امیدواریــم شــاهد فــروش 

خــوب ایــن محصــول در ســال جــاری باشــیم.
ــا توجــه  ــداوم و مســتمر ســرمایه گذاری های انجــام شــده ب ــی م ــا ارزیاب ــه ســرمایه گذاری ب در بخــش ســرمایه گذاری، کمیت
بــه بــازده پرتفوهــای مختلــف طــی ادوار گذشــته و همچنیــن تأکیــد بــر ســرمایه گذاری های بلنــد مــدت بــا بازدهــی مطلــوب 
در حــال فعالیــت اســت و تمــام اهتمــام خــود را در جهــت حفــظ و رشــد ســرمایه شــرکت، بیمه گــذاران و ســهامداران بــکار 

بســته اســت.  
در حــوزه روابــط عمومــی همکاری هایــی بــا بیمــه مرکــزی و ســندیکای بیمه گــران ایــران، در تولیــد برنامه هــای تلوزیونــی و 
تدویــن ســند توســعه فرهنــگ بیمــه بــا هــدف افزایــش ضریــب نفــوذ صنعــت انجــام شــده کــه باعــث ارتبــاط بــا شــرکت های 

همــکار در جهــت هم افزایــی و پیشــرفت کل صنعــت بــوده اســت.
ــی و  ــد ارتباط ــای جدی ــه فناوری ه ــر پای ــات ب ــن تبلیغ ــیوه های نوی ــتفاده از ش ــا اس ــوا ب ــد محت ــت تولی ــن در جه همچنی
ــای  ــه گام ه ــی خاورمیان ــه زندگ ــرکت بیم ــام ش ــتر ن ــه بیش ــاندن هرچ ــازی و شناس ــت برند س ــی در جه ــبکه های اجتماع ش
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ــی برداشــته شــده اســت.  خوب
در حــوزه بســترهای نویــن فــروش، ارائــه محصــوالت متنــوع و ویــژه شــرکت توســط اســتارت آپ ها و اینشــورتک ها و اســتفاده 
از امکانــات آنهــا نیــز بســیار کارســاز بــوده اســت و امیــد داریــم کــه شــاهد دســتاورد خوبــی در آینــده ایــن همــکاری  باشــیم.

در مجمــوع بــا اقدامــات صــورت گرفتــه؛ اکنــون شــرکت بیمه زندگی خاورمیانــه در جایــگاه مناســبی در صنعــت بیمــه کشــور 
و بخصــوص در رشــته بیمه هــای زندگــی قــرار دارد و امیدواریــم بــا برنامه ریــزی و تــالش همــکاران و ســازمان فــروش، طــی 
ــره محتــرم و ســهامداران  ــه اعتمــاد هیأت مدی ــد ادامــه یافتــه و بتوانیــم کارنامــه مناســبی در پاســخ ب ســال 1400 ایــن رون

عزیــز ارائــه دهیــم.

                                                                                                                                                       مهدی نوروزی
                                                                                                                                                           مدیرعامل



هیـــأت مدیــــــره گــــزارش 
بــه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399
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1397              1398               1399 شرح

956,064253,312110,772حق بیمه صادره

117,351 1,130,467243,660سود عملیاتی

)6,193(5,45617,292درآمدها )هزینه های( غیرعملیاتی

111,158 1,135,223260,952سود خالص _ پس از کسر مالیات   

وجوه نقد حاصل از فعالیت های 
عملیاتی

380,69118,304)6,591(

1397              1398               1399 شرح

1,330,253 3,626,5111,758,240جمع دارایی ها

1,225,382259,53393,401جمع بدهی ها

1,200,0001,200,0001,200,000سرمایه ثبت شده 

2,401,1291,498,7071,236,852جمع حقوق صاحبان سهام

1397              1398               1399 شرح

11%17%42%نرخ بازده دارایی ها 1

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 2 
)ارزش ویژه(

%58%19%12

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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1397              1398               1399 شرح

 1,200,000 1,200,000 1,200,000تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع  

94821793سود واقعی هر سهم )ریال(

11080-سود نقدی هر سهم )ریال(

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

5,4476424601

3,0341,2501,031ارزش دفتری هر سهم )ریال(

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر 
سهم 4 )ریال( 

5.8296.5

1397          1398           1399 شرح

485035تعداد 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

 -1

 -2

 -4
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 تاریخچه شرکت
درخواســت تأســیس شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه در شــهریورماه 1391 بــا ســرمایه ای بالــغ  بــر هــزار و دویســت 
ــازار  ــق ب ــران رســید و پذیره نویســی آن در اســفندماه 1394 از طری ــی بیمــه ای ــه تائیــد شــورای عال ــال ب میلیــارد ری
ــد. همچنیــن در  ــاه 1395 در اداره ثبــت شــرکت ها ثبــت گردی ــم دی م ــخ هفت ــورس انجــام شــد و در تاری ســوم فراب
ــزی  ــه مرک ــت شــماره 95/100/64031 صــادر شــده توســط بیم ــه فعالی ــه موجــب پروان ــخ 17 بهمــن 1395 ب تاری

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

ــد بیمه هــای زندگــی  ــه محصــوالت جدی ــا ارائ ــه ب ــه برآنســت ک ــت: شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیان ــه مأموری بیانی

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 
ــژه  ــه وی ــام و اطالعــات صنعــت بیمــه ب ــه ارق ــی ب ــگاه اجمال ــا ن مناســب اســت. طبــق بررســی های بعمــل آمــده و ب
شــاخص هایی ماننــد ضریــب نفــوذ بیمــه، حق بیمــه ســرانه و علی الخصــوص وضعیــت بیمه هــای زندگــی، بیانگــر آن 
اســت کــه کشــور از اســتعداد و پتانســیل باالیــی بــرای ارتقــاء شــاخص های مذکــور برخــوردار می باشــد. بنابرایــن بــر 
ــا رویکــردی پویــا و خــالق می تــوان در چارچــوب یــک شــرکت بیمــه  پایــه یــک برنامه ریــزی مناســب و صحیــح و ب

تخصصــی، بصــورت مشــخص اهــداف کالن زیــر را محقــق نمــود:

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 انداز 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 اســت. 
ــا بهره گیــری از اولیــن  ــه از بســتری متمایــز خدمــات خــود را ب ــه ایــن محصــوالت بیمــه زندگــی خاورمیان ــرای ارائ ب
نرم افــزار یکپارچــه مالــی و فنــی کــه در کلیــه عملیــات بیمه گــری بصــورت هوشــمند و مکانیــزه پایه ریــزی شــده اســت، 
اســتفاده می نمایــد. همچنیــن بــه منظــور حفــظ حقــوق کلیــه ذی نفعــان شــامل بیمه گــذاران، کارکنــان و ســهامداران 
ــه  ــران، بیمــه زندگــی خاورمیان ــی بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ای ــی صنعــت بیمــه یعن و باالخــره ارکان نظارت
 ،)Corporate Governance(و حاکمیــت شــرکتی )Solvency II( ضمــن پیاده ســازی کفایــت ســرمایه

ــد. ــاده می نمای ــز از دیگــر شــرکت های بیمــه پی ــی خــود را در ســطحی متمای ــی و نظارت فعالیت هــای عملیات
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سرمایه و ترکیب سهام داران

ســرمایه شــرکت مبلــغ 1200 میلیــارد ریــال شــامل تعــداد 1200 میلیــون ســهم، بــه ارزش اســمی هــر ســهم 1000 
ریــال ) تمامــاً پرداخــت شــده( می باشــد. 

اســامی ســهامداران دارای مالکیــت بیــش از 1 % ســهام شــرکت، در پایــان ســال مالــی منتهــی بــه 1399/12/30 بــه 
شــرح جــدول ذیــل اســت:

درصدتعداد سهامنام سهام دارردیف

20%240,000,000بانک خاورمیانه )سهامی عام(1

4.3%52,000,000شرکت آسفالت طوس )سهامی خاص(2

4.3%52,000,000شرکت سام گروه )سهامی خاص(3

شركت به روزآوران منتخب سرمايه)بامسئوليت 4
محدود(

32,389,356%2.7

شركت.س.ت.سامانه های رايانه ای 5
هوپادهوناميك)سهامی خاص(

30,772,481%2.6

2.3%27,495,941شركت تامين خدمات ساويس مايا)سهامی خاص(6

شركت سرمايه گذاری دارويی بهيان پرمون  7
)سهامی خاص(

27,325,438%2.3

شركت سرمايه گذاری ساختمانی ارزش 8
زمان)سهامی خاص(

24,042,968%2

شركت سرمايه گذاری غذايی وسام طعام ويدا 9
)سهامی خاص(

17,219,074%1.4

شركت سرمايه گذاری معدنی اسپادتجارت 10
هيوا)سهامی خاص(

16,520,832%1.4

1.1%13,500,421شركت بازرگانی طرح وانديشه آتيه)سهامی خاص(11

1.1%13,500,000شركت آتيه پگاه)سهامی خاص(12

1%12,000,000شركت هايداپ)بامسئوليت محدود(13

12.1%145,000,000اشخاص حقیقی )باالی 1 درصد(14

2.6%30,925,753سایر اشخاص حقوقی )کمتر از 1 درصد(15

38.8%465,307,736سایر اشخاص حقیقی )کمتر از 1 درصد(16

100%1,200,000,000جمع



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه )سهامی عام( 1399

14

نظام راهبری شرکت

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

مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
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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

توضیح: در طی سال مالی 1399، تعداد جلسات هیأت مدیره 13 جلسه بوده است.
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کمیته های تخصصی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

کمیته جبران خدمات و انتصابات
ایــن کمیتــه در راســتای اعمــال حاکمیــت شــرکتی متشــکل از رئیــس هیأت مدیــره، یــک عضــو غیر مؤظــف 
ــرمایه  ــس اداره س ــتیبانی و رئی ــرمایه گذاری و پش ــاون س ــل، مع ــره، مدیر عام ــاب هیأت مدی ــه انتخ ــره ب هیأت مدی
انســانی )دبیــر کمیتــه( بــا هــدف تعییــن سیاســت ها و اســتراتژی های ســرمایه انســانی، همسوســازی ســرمایه انســانی 
بــا اســتراتژی های شــرکت، نظــارت بــر سیســتم پرداخــت حقــوق ومزایــا و هم چنیــن نظــارت وکنتــرل عــزل و نصــب 
مدیــران شــرکت و در مجمــوع سیاســت گذاری و نظــارت بــر کلیــه فعالیت هــای مرتبــط بــا ســرمایه انســانی شــرکت 

ــود. ــکیل می ش تش

کمیته راهبری
ــه اهــداف تعییــن شــده، کمیتــه راهبــری  در راســتای اجــرای اســتراتژی هــای تعریــف  شــده شــرکت و دســتیابی ب
جهــت هماهنگــی مدیــران عالــی شــرکت در خصــوص سیاســت گذاری، راهبــری و نظــارت بــر  فرآینــد هــای دســتیابی 
ــه(،  ــس کمیت ــره )رئی ــس هیأت مدی ــد از: رئی ــه عبارتن ــن کمیت ــردد. اعضــای ای ــداف موردنظــر تشــکیل می گ ــه  اه ب

ــل. ــن مدیرعام ــل و معاونی مدیر عام

کمیته ریسک
ــه،  ــت بیم ــرکت و صنع ــا ش ــط ب ــک های مرتب ــایی ریس ــر شناس ــارت ب ــت گذاری و نظ ــدف سیاس ــا ه ــه ب ــن کمیت ای
ــتفاده از  ــی و اس ــه  بررس ــن کمیت ــئولیت ای ــت. مس ــه اس ــکیل یافت ــک ها تش ــش ریس ــرل و پای ــری، کنت اندازه گی
ــر تحلیــل  ــا تکیــه ب ــی ب ــرای کاهــش ریســک هــا و زیان هــای احتمال ابزارهــای مناســب جهــت اتخــاذ تدابیــر الزم ب
مســتمر متغیرهــای مرتبــط بــا فعالیت هــای شــرکت، ارزیابــی، کنتــرل و مدیریــت آن هــا در راســتای تشــخیص حــدود 

ــد. ــک ها می باش ــرش ریس ــدم پذی ــرش و ع ــل پذی قاب

کمیته استخدام 
ــودن فراینــد جــذب و اســتخدام و  ــر نظــام منــد ب ــه منظــور رعایــت عدالــت در اســتخدام و نظــارت ب ایــن کمیتــه ب
توجــه بــه شایســتگی های افــراد و در راســتای اهــداف تعییــن شــده در برنامــه اســتراتژیک شــرکت بــا 5 عضــو تشــکیل 
می شــود 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 بــا تصویــب کمیتــه جبــران خدمــات و انتصابــات می باشــد.

کمیته آموزش و توسعه سرمایه انسانی
ــرآورد  ــن اولویت هــای آموزشــی، ب ــوزش، تعیی ــد آم ــه فرآین ــه منظــور سیاســت گذاری و تعییــن خط مشــی در زمین ب
و پیشــنهاد بودجــه ســاالنه آمــوزش و ســایر وظایــف مرتبــط در راســتای توســعه و توانمندســازی کارکنــان، کمیتــه 
آمــوزش و توســعه ســرمایه انســانی بــا ترکیــب ذیــل تشــکیل می گــردد: معــاون ســرمایه گذاری و پشــتیبانی )رئیــس 
کمیتــه(، نماینــده مدیــر عامــل )عضــو کمیتــه(، معــاون فنــی مدیر عامــل )عضــو کمیتــه(، رئیــس اداره ســرمایه انســانی 
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)عضــو کمیتــه(، کارشــناس آمــوزش )دبیــر کمیتــه(، نماینــدگان آموزشــی حــوزه مدیریت هــای مســتقل حســب مــورد 
)عضــو کمیتــه(.

کمیته سرمایه گذاری
ــع  ــن مناب ــه ســرمایه گذاری و تامی ــوط ب ــا هــدف بررســی و پیشــبرد سیاســت ها و اســتراتژی های مرب ــه ب ــن کمیت ای
ــرمایه گذاری  ــای س ــی، فرصت ه ــای مال ــای بازاره ــی توانمندی ه ــی، ارزیاب ــای مال ــایی بازاره ــتای شناس ــی در راس مال
ــی  ــررات کل ــن و مق ــن قوانی ــئولیت تدوی ــه و مس ــکیل یافت ــا تش ــک از آن ه ــرمایه گذاری در هری ــزان س ــن می و تعیی
مربــوط بــه حــوزه ســرمایه گذاری را جهــت  نظــارت بــر فرآیندهــای مربوطــه در چارچــوب قوانیــن و مقــررات تعییــن 

شــده برعهــده دارد.

کمیته امور نمایندگان
مســئولیت جــذب، ارزیابــی و تأییــد صالحیــت متقاضیــان نمایندگــی، ارزیابــی عملکــرد نماینــدگان در زمــان فعالیــت 
ــر عهــده کمیتــه امــور نماینــدگان می باشــد. اعضــا ایــن کمیتــه عبارتنــد از:  ــه تخلفــات نماینــدگان، ب و رســیدگی ب
ــس اداره  ــدگان، رئی ــروش و نماین ــر ف ــل، مدی ــده مدیرعام ــی، نماین ــاون فن ــتیبانی، مع ــرمایه گذاری و پش ــاون س مع

ــر فــروش و نماینــدگان می باشــد. ــر عهــده مدی ســرمایه انســانی. دبیــر کمیتــه نیــز ب

کمیته حسابرسی
کمیتــه حسابرســي بــا هــدف کمــک بــه ایفــای مســئولیت نظارتــی هیأت مدیــره و بهبــود آن جهــت کســب اطمینــان 

معقــول از مــوارد زیــر تشــکیل شــده اســت:
1- اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی

2-  سالمت گزارشگری مالی
3- اثربخشی حسابرسي داخلي 

4- استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
5- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

ــه و دو عضــو  ــوان رئیــس کمیت ــه عن ــره ب ــأت مدی ــک عضــو مســتقل غیرمؤظــف هی ــه شــامل ی ــن کمیت اعضــای ای
ــده اند. ــاب ش ــرکت انتخ ــره ش ــأت مدی ــط هی ــه توس ــند ک ــی می باش ــص مال ــتقل دارای تخص مس

حقوق و مزایای مدیران
حــق حضــور اعضــای غیــر مؤظــف هیأت مدیــره در ســال 1399 ماهیانــه 15میلیــون ریــال تعییــن شــده کــه اعضــای 
ــت  ــی دریاف ــی پاداش ــال مال ــول س ــره در ط ــای هیأت مدی ــد. اعض ــت نکرده ان ــی دریاف ــت آن مبلغ ــره از باب هیأت مدی
ــره شــرکت تعییــن  ــره و مدیرعامــل نیــز توســط هیأت مدی ــای رئیــس هیأت مدی ــد و همچنیــن حقــوق و مزای نکرده ان

گردیــده اســت.

معرفی حسابرس مستقل و بازرس قانونی
ــتقل و  ــابرس مس ــوان حس ــه عن ــی 10100527339 ب ــه مل ــه شناس ــکاران ب ــن و هم ــی تدوی ــه حسابرس مؤسس
ــوان  ــه عن ــی 10100218400 ب ــه مل ــا شناس ــور ب ــاور دیلمی پ ــراز مش ــی و مؤسســه حسابرســی ف ــازرس اصل ب

ــد. ــی 1399 انتخــاب گردیدن ــرای ســال مال ــدل ب ــی الب ــازرس عل ب
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رتبه در سال 1396رتبه در سال 1397رتبه در سال 1398رتبه در سال 1399شرح

23114911778تعداد روزهای گشایش نماد

23114911578تعداد روزهای معامالتی

 نسبت حجم معامالت به
میانگین موزون سرمایه

 %1209 %306%60%8

شرکت از منظر بورس اوراق بهادارار
وضعیت معامالت و قیمت سهام

ــز  ــه ج ــدوق بازنشســتگی ب ــه و صن ــروه »بیم ــران در گ ــورس ای ــه فراب ــازار پای ــخ 1396/04/10 در ب شــرکت در تاری
تامیــن اجتماعــی« بــا نمــاد »بخــاور« درج شــده و ســهام آن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 1396/06/22 مــورد معاملــه 
قــرار گرفتــه اســت. ســپس شــرکت در تاریــخ 1398/09/18 موفــق بــه اخــذ پذیــرش در بــازار اول فرابــورس شــد و در 
تاریــخ 1399/02/31 بــه عنــوان دویســت و شــانزدهمین نمــاد معامالتــی، در فهرســت نرخ هــای فرابــورس ایــران درج 

گردیــد و از تاریــخ 1399/04/02 معامــالت آن در بــازار اول فرابــورس آغــاز گردیــد.
وضعیت سهام شرکت طی 4  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

 ســــــــــــــرمایه
پرداخت شده

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
1399/12/301,906,538,92714,511,1802312318,368,8006,9741,200,000

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت
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جایگاه شرکت در صنعت بیمه ایران
بــا توجــه بــه حضــور نزدیــک بــه 30 شــرکت بیمــه در صنعــت بیمــه ایــران، شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه بــا هــدف 
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 عمــر و زندگــی و بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان، پیشــرو بــوده اســت. شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه 
ــا اقشــار  ــی متناســب ب ــازار هدف ــن محصــوالت دارای ب ــی دارد کــه هــر کــدام از ای در حــال حاضــر 7 محصــول اصل

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 بیمه شــده بــه صــورت یکجــا و بــدون کســر مالیــات بــه افــراد ذینفــع 
بیمه نامــه پرداخــت می گــردد. )مــدت بیمه 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.(
2- بیمــه عمــر و پس انــداز: در ایــن نــوع بیمه نامــه چــه بیمه شــده در طــول مــدت قــرارداد بیمــه ای فــوت نمایــد 
ــه  ــان بیمه نام ــه ذینفع ــه را ب ــرمایه بیمه نام ــه س ــد، شــرکت بیم ــات باش ــد حی ــرارداد در قی ــدت ق ــان م ــا پای ــا ت و ی
ــات  ــرای حی ــز ب ــی مناســبی نی ــوت، پشــتوانه مال ــر پوشــش ســرمایه ف ــالوه ب ــه ع ــن بیمه نام ــد. ای پرداخــت می نمای
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 
ــد،  ــت می کنن ــی پرداخ ــهیالت مال ــی وام و تس ــراد متقاض ــه اف ــاری ب ــی و اعتب ــات مال ــا و مؤسس ــیاری از بانک ه بس
چنانچــه وام گیرنــدگان فــوت نماینــد خانــواده آن هــا در بســیاری از مــوارد قــادر بــه پرداخــت اقســاط وام نخواهند بــود 
ــده  ــرد وام گیرن ــذا ف ــد. ل ــتفاده  نماین ــود اس ــب خ ــه وصــول طل ــده نســبت ب ــه ش ــه ارائ ــک می بایســت از وثیق و بان
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 
ــا  ــک ی ــه صــورت یکجــا در وجــه بان ــده را ب ــوت بیمه شــده اقســاط باقیمان ــه متعهــد می گــردد در صــورت ف بیمه نام
مؤسســه مالــی موردنظــر پرداخــت نمایــد. )حداقــل و حداکثــر ســن ورود آن نیــز از 15 تــا 80 ســالگی و حداکثــر ســن 

ــد.( ــالگی می باش ــید 90 س سررس
ــان  ــر زم ــوت بیمه شــده در ه ــردد، در صــورت ف ــد می گ ــه شــرکت متعه ــن بیمه نام ــر: در ای ــام عم ــه تم 4- بیم
ــت حــق  ــه ازای دریاف ــر ب ــردازد. بیمه گ ــی بپ ــا وراث قانون ــدگان ی ــه اســتفاده کنن ــه را ب ــدرج در بیمه نام ســرمایه من
بیمــه بــه مــدت محــدود ) 5، 10یــا 15 ســال( بــه طــور مادام العمــر متعهــد می شــود کــه هــر زمــان و بــه هــر علــت 
بیمه شــده فــوت نمایــد بــه تعهــدات خــود عمــل نمایــد.) ســن ورود بــه ایــن بیمه نامــه از بــدو تولــد و ســن سررســید 

ــد.( ــال می باش آن 106 س
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5- بیمــه عمــر و ســرمایه گذاری: بیمــه عمــر و ســرمایه گذاری از دو بخــش پوشــش بیمــه ای و قســمت خدمــات 
سرمایه گذاری به شرح ذیل تشکیل شده است.  

ــه  ــت ب ــر عل ــه ه ــوت وی ب ــورت ف ــه در ص ــد ک ــن می کن ــی را تعیی ــخص مبلغ ــه ای ش ــش های بیم ــش پوش در بخ
بازمانــدگان ایشــان )کــه خــود شــخص تعییــن نموده اســت(، در ســریع ترین زمــان بــدون نیــاز بــه انحصــار وراثــت و 
ــر پس اندازهایــی کــه توســط  معــاف از مالیــات پرداخــت  گــردد. در بخــش خدمــات ســرمایه گذاری از همــان ابتــدا ب
بیمه گــذاران تحــت عنــوان حــق بیمــه پرداخــت می شــود، ســود تضمینــی بــه صــورت بهــره مرکــب و روزشــمار تعلــق 
ــه بیمه گــذار پرداخــت  ــه همــراه ســود مرکــب آن ب ــداز شــده ب ــان بیمه نامــه کل مبلــغ پس ان می گیــرد و پــس از پای

می گــردد. )حداقــل ســن ورود در آن از بــدو تولــد و حداکثــر ســن سررســید 90 ســالگی می-باشــد.(
ــه موجــب آن بیمه گــر  ــات اســت، کــه ب ــه شــرط حی ــتگی: نوعــی بیمــه عمــر ب ــتمری و بازنشس ــه مس 6- بیم
ــا  ــر، ی ــی مادام العم ــتگی تکمیل ــت بازنشس ــد پرداخ ــاط( متعه ــا اقس ــا ی ــورت یکج ــه ص ــه )ب ــق بیم ــت ح ــا دریاف ب

ــود. ــن می ش ــدت معی ــا م ــی ت ــتگی تکمیل بازنشس
7- بیمــه ســنوات کارکنــان: بــه موجــب قانــون کار جمهــوری اســالمی ایــران، کارفرمــا مؤظــف اســت ســاالنه یــک 
مــاه حقــوق هــر یــک از کارکنــان خــود را تحــت عنــوان پــاداش خدمــت پرداخــت یــا بــه عنــوان ذخیــره پایــان خدمــت 
ــه کارکنــان خــود پرداخــت نمایــد. در  ــا قطــع همــکاری ب ــه هنــگام بازنشســتگی ی در حســاب های خــود منظــور و ب
طــرح بیمــه ســنوات کارکنــان، یــک مــاه حقــوق بــه عنــوان ســرمایه بیمه نامــه بــرای هــر یــک از کارکنــان منظــور و در 
صــورت بازنشســتگی و یــا قطــع همــکاری بــا بــازده قابــل توجهــی از ســرمایه گذاری بــه ایشــان پرداخــت خواهد شــد. 
ــنوات موجــب  ــن پرداخــت س ــی و تضمی ــال های آت ــر در س ــه بیمه گ ــذار ب ــی بیمه گ ــود نقدینگ ــال ریســک کمب انتق

آرامــش و امنیــت خاطــر مدیــران و کارکنــان می گــردد.

طرح های توسعه شرکت
فناوری اطالعات

ــروش،  ــبکه ف ــعه ش ــن توس ــری، همچنی ــتم بیمه گ ــتر سیس ــرکت در بس ــای ش ــترش فعالیت ه ــه گس ــت ب ــا عنای ب
ــات  ــاوری اطالع ــوزه فن ــده ح ــن ش ــای تدوی ــرای برنامه ه ــه اج ــادره، در ادام ــای ص ــتریان و بیمه نامه ه ــش مش افزای

ــد از: ــا عبارتن ــن آنه ــه برخــی مهمتری ــت ک ــدی صــورت پذیرف ــات جدی شــرکت، اقدام
بهینه سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز سیستم بیمه گری  

افزدون محصول جدید مستمری آنی در سیستم بیمه گری  
طراحی و پیاده سازی پنل مدیریت وب سایت فروش  

ارتقاء کمی و کیفی در پرتال های نمایندگان و بیمه گذاران   
ایجاد قابلیت کیف پول در پرتال بیمه گذاران  

طراحی و پیاده سازی بخش برترین ها در پرتال نمایندگان  
اتصال سیستم بیمه گری به سرویس بانکداری باز بانک خاورمیانه  

ارتقاء سطح کیفی و کمی زیر ساخت های ارتباطی شرکت  
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تکمیل و بروزرسانی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دیتا سنتر   
راه اندازی سیستم جامع هشدار و مانیتورینگ تجهیزات مستقر در دیتاسنتر  

پیاده سازی ابزارهای تسهیل گر و موردنیاز برای دورکاری همکاران شرکت و شبکه فروش  

مدیریت ریسک در شرکت بیمه زندگی خاورمیانه
ایــن شــرکت  بــه لحــاظ قانونــی مؤظــف اســت طبــق آیین نامــه 69 بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران تحــت 
ــه  ــای دســتورالعمل ارائ ــر مبن ــاله ب ــه« هرس ــی مؤسســات بیم ــری مال ــر توانگ ــوان » نحــوه محاســبه و نظــارت ب عن
شــده، توانگــری مالــی شــرکت را محاســبه و گــزارش نمایــد. در آیین نامــه توانگــری، شــرکت های بیمــه بــه 5 گــروه 
ــه  ــه ب ــی خاورمیان ــه زندگ ــرکت بیم ــوند. ش ــیم بندی می ش ــه 5( تقس ــن )درج ــا پایین تری ــه 1( ت ــن )   درج از باالتری

ــت ســرمایه )   درجــه 1( می باشــد. ــن ســطح کفای ــودن دارای باالتری جهــت جدیدالتأســیس ب
تمــام شــرکت های فعــال در صنعــت، در فضــای کســب و کار بــا ریســک های مختلفــی روبــرو هســتند. در بیمــه عمــر 
اســاس کار شــرکت های فعــال مربــوط بــه برآوردهــای ســن مــرگ و میــر و یــا طــول عمــر افــراد می باشــد. بنابرایــن 
ــرآورد  ریســک بیمه هــای زندگــی در اختــالف بیــن احتمــال فــوت فــرد در یــک زمــان و زمــان واقعــی فــوت فــرد ب
ــای مســتمری صــادق  ــال در بیمه ه ــوان مث ــه عن ــات ب ــه شــرط حی ــای ب ــرای بیمه ه ــم ب ــه ه ــن روی ــود. همی می ش
ــه طــور  ــن در ریســک صــدور ب ــد. بنابرای ــر ریســک صــدور می گوین ــای عم ــوع ریســک در بیمه ه ــن ن ــه ای اســت. ب
کلــی شــرکت بیمــه عمــر بــا ریســک مــرگ و میــر و طــول عمــر افــراد مواجــه  اســت. ریســک مــرگ و میــر البتــه خــود 

تابعــی از عواملــی اســت کــه بــه عنــوان یــک بــرآورد بــه کار می رونــد و عبارتنــد از:
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.
ــای  ــد بیماری ه ــود مانن ــر می ش ــرگ و می ــدید م ــب تش ــه موج ــی ک ــک حوادث ــز: ریس ــه آمی ــک فاجع 3- ریس

ــه. ــردار و زلزل واگی

اهم سایر ریسک های شرکت بیمه عمر عبارتند از:
ــف  ــای مختل ــی را در بازاره ــای دریافت ــد حق بیمه ه ــه بای ــرکت های بیم ــره: ش ــرخ به ــانات ن ــک نوس 1- ریس
ســرمایه گذاری کننــد. ایــن بازارهــا شــامل بازارهــای ســرمایه گذاری ماننــد بانــک، بــورس، اوراق قرضــه، مســکن و طــال 
می باشــند. بــرای 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. 
ــزی  ــه مرک ــه توســط بیم ــر و اصــالح نظــام تعرفه هاســت ک ــت ناشــی از تغیی ــت: ریســک صنع ــک صنع 2- ریس
ــکالتی را  ــرد، مش ــورت می گی ــب ص ــرکت های رقی ــط ش ــه توس ــکنی هایی ک ــن نرخ ش ــرد. همچنی ــورت می گی ص

ــد. ــخت می کن ــی را س ــرایط رقابت ــودآورده و ش ــه وج ــد ب ــای نظام من ــود نرخ ه ــرای وج ب
ــرات در  ــد. تغیی ــت می باش ــک صنع ــاری، ریس ــک تج ــدن ریس ــل به وجودآم ــی از عوام ــاری: یک ــک تج 3- ریس
ــن باعــث  ــازده ســاالنه شــرکت خواهــد شــد. بنابرای ــا کاهــش در ب ســوددهی شــرکت موجــب ضــرر در ســرمایه و ی
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جذب 10 نفر نیروی انسانی متخصص در سال 1399 برای مشاغل مختلف با استفاده از کانال های معتبر جذب ) وب سایت 
ایران تلنت، پورتال شرکت، لینکدین و ...(

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
تهیه پیش نویس کدهای رفتاری جهت تنظیم کتابچه کدهای اخالقی
 برگزاری دوره آموزشی تکمیلی office برای کلیه کارکنان شرکت

 تهیه پیشنویس آیین نامه وام پرسنلی

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.

ــوع و همچنیــن حــدود مشــتری شــرکت  ــده از داشــتن محصــوالت متن ــن ریســک برآم ــول: ای ــک محص 4- ریس
ــی تقســیم بنــدی  ــه دو دســته خســارت قطعــی و خســارت احتمال ــی کــه محصــوالت بیمــه ب ــود. از آنجای خواهــد ب
ــد درنظــر داشــته باشــند کــه پرتفــوی مناســبی از محصــوالت را تشــکیل  می شــوند،  شــرکت های بیمــه زندگــی بای
ــه  ــه دارد و هرچ ــرکت بیم ــرمایه گذاری ش ــا س ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب ــرکت بیم ــول ش ــوی محص ــه پرتف ــد. البت دهن
محصــوالت بیمــه عمــر بــا خســارت قطعــی 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 

ــت. ــه داش ــرمایه گذاری بهین ــوی س پرتف
5- ریســک اعتبــاری: ایــن ریســک بــه معنــای نکــول در پرداخت هــای مســتمر می باشــد. در واقــع بیمه گذارانــی 
ــرکت  ــد. ش ــرار می دهن ــک ق ــن ریس ــرض ای ــرکت را در مع ــد، ش ــی می کنن ــور و کوتاه ــان قص ــه در پرداخت هایش ک
ــه  ــان ورودی نقــد ب بایــد در صــورت امــکان، ریســک اعتبــاری مشــتری را تشــخیص داده و از ایــن طریــق روی جری

شــرکت کنتــرل داشــته باشــد.
 

فعالیت های توسعه منابع انسانی
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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

20 نفر
)21تا 30 سال(

21 نفر
)31 تا40 سال(

4 نفر
)41 تا50 سال(

%67
مرد

%33
زن

23 نفر
لیسانس

16 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 فروش، متناســب 
بــا محصــوالت ارائــه شــده می باشــد. ایــن خدمــات در بیمــه نامه هــای اندوختــه ســاز شــامل پرداختــی بــه عنــوان وام 
و یــا برداشــت از اندوختــه اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه نیازهــای مشــتری در زمان هــای گوناگــون، امــکان تغییــر در 
ــه  ــه ذکــر اســت بنــا ب ــر اســت. الزم ب ــا اضافــه و کــم کــردن آنهــا امکان پذی پوشــش های موجــود در بیمــه نامــه و ی
ــه وجــود دارد.  ــردن حق بیم ــم ک ــا ک ــه و ی ــه نام ــکان ســرمایه گذاری بیشــتر در بیم شــرایط اقتصــادی مشــتریان ام
ــل دسترســی می باشــند. در راســتای نحــوه فعالیــت تخصصــی  ــی قاب ــب الحاقیه هــای مال ــن تغییــرات در قال تمــام ای
ــف  ــای مختل ــوع در بازاره ــورت متن ــه ص ــا ب ــده از حق بیمه ه ــی وارد ش ــع مال ــه، مناب ــی خاورمیان ــرکت بیمه زندگ ش
ــل  ــع قاب ــه کســب  94/8 درصــد ســود در مناب ــق ب ــن شــرکت در ســال 1399 موف ــی ســرمایه گذاری شــده و ای مال
ســرمایه گذاری خــود شــده اســت. در راســتای راحتــی مشــتریان محتــرم ایــن شــرکت، امکاناتــی از قبیــل یــادآوری 
اقســاط قبــل از سررســید و شــیوه الکترونیکــی پرداخــت اقســاط راه انــدازی شــده اســت کــه کمــک بزرگــی بــه ارائــه 
ــری  ــزار بیمه گ ــه ای، نرم اف ــوالت بیم ــا محص ــگام ب ــن هم ــد. همچنی ــتریان می کن ــه مش ــل ب ــه کام ــه نام ــک بیم ی
ــن شــده اســت و  ــال نماینــدگان و اســتعالم های آنالی ــه پرت ــروش آســان تر بیمه نامــه مجهــز ب ــه منظــور ف شــرکت ب
نماینــدگان عــالوه بــر جزئیــات بیمه هــای فــروش رفتــه خــود، می تواننــد اســتعالم بیمه هــای مختلــف را بــرای افــراد 
بــا شــرایط متفــاوت ارائــه دهنــد. همچنیــن در ســال 1399 بخــش برداشــت از اندوختــه آنالیــن راه انــدازی شــد تــا 

ــرای انجــام ایــن کار نباشــد. نیــاز مراجعــه حضــوری بیمه گــذاران محتــرم ب

برنامه های آینده شرکت
از آنجایــی کــه شــرکت بــه عنــوان یــک بیمــه تخصصــی در حــال فعالیــت اســت، ســعی بــر ایــن داریــم کــه بــا رعایــت 
قوانیــن 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 
ــا ارائــه آموزش هــای حرفه ای تــر  بــه صــورت حضــوری و هــم مجــازی در حــال انجــام اســت، شــرکت تصمیــم دارد ب
ــان،  ــاص ایش ــای خ ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــتریان ب ــرای مش ــد ب ــدگان، بتوان ــه نماین ــادی ب ــی و اقتص ــم مال ــا مفاهی ب
محصــوالت متناظــر نیــاز هــر یــک را ارائــه نمایــد. همچنیــن شــرکت در حــال برنامه ریــزی و ایجــاد زیرســاخت های 
الزم بــه منظــور عرضــه الکترونیــک بیمه هــای زندگــی بــه صــورت مســتقیم و همچنیــن همــکاری بــا اســتارت آپ های 

ــد. ــه ای می باش بیم

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، 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.

انجام تست کرونا از کلیه پرسنل شرکت در چند نوبت جهت شناسایی افراد بیمار و جلوگیری از انتقال کرونا
الزام استفاده از ماسک در شرکت برای کلیه افراد و برگزاری جلسات با رعایت فاصله گذاری اجتماعی

اعطای دورکاری به پرسنل شرکت بصورت چرخشی جهت حفظ فاصله اجتماعی در هر واحد سازمانی
توزیع اقالم بهداشتی شامل ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی کننده در شرکت

بیمه عمر زمانی بخشی از پرسنل بیمارستان هفت تیر دورود
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 8000 نماینده فروش بیمه
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سال مالی منتهی به 
1398/12/29 میلیون ريال

سال مالی منتهی به 1399/12/30 
میلیون ريال

شرح

260,952 1,135,223 سود خالص

104,330 230,139 سود انباشته در ابتدای سال 

365,282 1,365,362 سود قابل تخصيص 

سال مالی منتهی به 
1398/12/29 میلیون ريال

سال مالی منتهی به 1399/12/30 
میلیون ريال

شرح

13,048 56,761 اندوخته قانونی

26,095 113,522 اندوخته سرمايه ای

0 7,191 کسر سهام خزانه

96,000 132,000 سود سهام مصوب سال قبل

230,139 1,055,888 حد اکثر سود قابل تقسیم
132,000 120,000 پیشنهاد تقسیم سود

تخصيص سود:

سود حاصله:

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
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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: روزنامه سراسری 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( 

درصد تغییراتسال 1398سال 1399شرح

507%467,06477,003افزایش ذخایر نگهداری

233%88,15926,453هزینه خسارت سهم نگهداری

435%205,35538,354هزینه کارمزد و کارمزد منافع

2075%175,9368,088سایر هزینه های بیمه ای  

53%173,776113,833هزینه های اداری و عمومی

)68%(5,45617,292سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای

348%1,104,834246,439جمع هزینه ها

هزینه ها

درآمدها

درصد تغییراتسال 1398سال 1399شرح

282%753,235197,059درآمد حق بیمه سهم نگهداری

302%37,8679,428درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی

1270%324,24223,675درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

308%1,125,413277,219درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع  

000سایر درآمدها

342%2,240,757507,391جمع درآمدها
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درصد تغییراتسال 1398سال 1399شرح

1066%201,61117,292موجودی نقد

128%2,754,5931,208,858سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)48%(16,90832,543مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

303%84,05620,864مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

321%170,52040,528سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی

104%167,74982,299سایر حساب های دریافتنی

)100%(0143,601سرمایه گذاری های بلند مدت

14%204,667179,612دارایی های ثابت

)19%(26,40732,643سایر دارایی ها

107%3,626,5111,758,240جمع دارایی ها

درصد تغییراتسال 1398سال 1399شرح

335%1,135,923260,952سود پیش از مالیات

335%1,135,223260,952سود خالص

سود پیش از مالیات 

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

دارایی ها
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درصد تغییراتسال 1398سال 1399شرح

280%18,6224,904بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان

217%141,65644,696بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی

247%71,17220,515سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

469%18,3213,220سود سهام پرداختنی

361%758,492164,438ذخایر حق بیمه

431%20,9373,941ذخیره خسارت معوق

1574%185,90911,103سایر ذخایر فنی

)100%(019حق بیمه سال های آتی

53%10,2736,697ذخیره مزایای پایان خدمت

372%1,225,382259,533جمع بدهی ها

درصد تغییراتسال 1398سال 1399شرح

0%1,200,0001,200,000سرمایه

100%93,6100سهام خزانه

250%79,61722,856اندوخته قانونی

250%159,23445,712اندوخته سرمایه ای

361%1,055,888230,139سود انباشته

61%2,401,1291,498,707جمع حقوق صاحبان سهام

 جمع بدهیها، ذخایر و

حقوق صاحبان سهام

3,626,5111,758,240%107

جمع بدهی ها، ذخایر و حقوق صاحبان سهام

بدهی ها
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سال 1398سال 1399روش محاسبهنسبت های مالی

دارایی های جارینسبت جاری 
بدهی های جاری

%1291%2050

جمع بدهی هانسبت بدهی
مجموع دارایی ها

%34%15

نسبت پوشش بدهی و 
تعهدات بیمه ای

مجموع دارایی ها
خالص ذخائر فنی

%456%1266

نسبت مجموع گردش 
دارایی ها

حق بیمه عاید شده
مجموع دارایی ها

%25%13

نسبت درآمد سرمایه گذاری ها 
به مجموع سرمایه گذاری ها

درآمد سرمایه گذاری
مانده سرمایه گذاری ها

%71%26

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

%39%56

سود خالص قبل از کسر مالیاتبازده حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام

%58%19

حقوق صاحبان سهامنسبت مالکانه
کل دارایی ها

%66%85

کل حق بیمه صادرهسرانه پرسنل به حق بیمه
تعداد کل پرسنل

19,9185,066

ذخائر فنی به حقوق صاحبان 
سهام

مجموع ذخائر سهم نگهداری
حقوق صاحبان سهام

%33%12

دارایی های سریع المعامله به 
ذخائر

مجموع وجه نقد و سرمایه گذاری ها
ذخائر سهم نگهداری

%372%985

خسارت سهم نگهداری به درآمد 

حق بیمه سهم نگهداری 

خسارت سهم نگهداری
درآمد حق بیمه سهم نگهداری

%10%13

سود عملیاتیحاشیه سود عملیاتی 
درآمد حق بیمه

%118%96

سود خالصحاشیه سود خالص
درآمد حق بیمه

%119%103

نسبت های مالی

سال 1398سال 1399شرح

17%%42نرخ بازده دارایی ها

19%%58نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ) ارزش ویژه (

ج( نرخ بازده )درصد(:
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یادداشت


