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 سهام مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان

 )سهامی عام( بیمه زندگی خاورمیانهشرکت 

 قانون بازار اوراق بهادار 45و مادة  1347نون تجارت، مصوب اسفند ماه قاقسمتی از اصالحیه  232در اجرای مفاد ماده 

 بر پایه سوابق، مدارک و 29/12/1397درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به  یبدینوسیله گزارش

 گردد.اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می

های مالی شده در صورتبه مجمع، مبتنی بر اطالعات ارائهمدیره تأهای ساالنه هیگزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش

 آورد.مدیره فراهم میتأخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیو اطالعاتی را در  باشدمی

ج ی، با تاکید بر ارائه منصفانه نتااستالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت به نظر اینجانبان اط

مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت  تهیه و ارائه گردیده است. تأعملکرد هی

بینی نمود، توان پیشت آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میهای موجود بوده و اثرااین اطالعات هماهنگ با واقعیت

کنندگان میبه نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده

 مدیره رسیده است.تأیبه تایید ه 25/03/1398شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 

 مدیرههیأت

 

 مدیرهترکیب اعضای هیأت

 
نماینده اشخاص   مدیرهاعضای هیأت

 حقوقی

  /مؤظف 
 سمت

 
 امضاء

 مؤظفغیر  و مدیرعامل

 مدیرهرئیس هیأت مؤظف محمدابراهیم امین بانک خاورمیانه )سهامی عام(
 

  مدیرهنایب رئیس هیأت  مؤظفغیر  -  سیدحسین سلیمی
 

  مدیرهعضو هیأت  مؤظفغیر  -  یهاشمسیداحمد احمدی
 

  مدیرهعضو هیأت  مؤظفغیر  -  زادهخسرو اسمعیل
 

  مدیرهعضو هیأت  مؤظفغیر  -  هادی برخوردار
 

  مدیرهعضو هیأت  مؤظفغیر  -  پرویز عقیلی کرمانی
 

  مدیرهعضو هیأت  مؤظفغیر  -  عبداله فاتح
 

  مدیرعامل  مؤظف  -  مهدی نوروزی
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 مدیرهتأهیرئیس پیام 

 به فرجام پر بار شد این درخت                   در آغاز دشواری و کار سخت         

افزاری شروع شد. شرکت خارجی طرف )دومین سال فعالیت رسمی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه( با مشکالت نرم 1397سال 

صادی، های اقتقرارداد علیرغم گذشت بیش از دو سال از موعد اجرای تعهد به دالیل چندی که بعضًا چون احیاء و بسط تحریم

دشواری آمد و رفت کارشناسان خارجی، و انتقال وجه، قابل توجیه و بعضی چون عدم تخصیص تیم کارشناسی پاسخگو و 

های شرکت بیمه زندگی خاورمیانه و موکول نمودن انجام تعهد به امضای قرارداد مسلط و تأخیر زیاد در پاسخگویی به خواسته

های خبره فروش و هیچ عنوان موجه نبودند. مضافاً آنکه تیماش در ایران بهنمایندهپشتیبانی و ارزیابی نادرست از عملکرد 

های مشتریان را به جداول های مختلف و پیشنهادات و خواستهروز که گزینهنمایندگان شرکت هم از نبود یک سیستم به

 مند بودند.محاسباتی شفاف و دقیق تبدیل و ارائه نماید بشدت گله

دهندگان و افزاری ایرانی که توسعهافزار خارجی و انتخاب نرممدیره از پیشنهاد کنار گذاشتن نرمل و دقیق هیأتارزیابی مفص

نمودند طراحانش در دسترس بوده و عالوه بر قیمت مناسب، سورس آن را نیز به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه  واگذار می

 بار نشسته است.هنهایت منجر به تصمیمی شد که اکنون نتایجش ب در

گری و اند که تجربه کار بیمهساختن شرکت، اکنون متخصصان این رشته  IT Baseتیم مدیریت اجرائی با هدف دانش بنیان و

افزار جدید با هزینه بسیار کم اکنون مستقر و باشند. نرمای در سایر مؤسسات را دارا میافزارهای بیمهتدوین و توسعه نرم

، اخذ پیشنهاد، ارائه نرخ و شرایط، آموزش آنالین و غیره در دسترس کارکنان، نمایندگان و  B to Cو B to Bهای سامانه

نامه های انفرادی سرعت گرفته، و بازبینی و باز طراحی بیمهنامهگزاران و نهاد ناظر قرار دارد. فروش بیمهمدیران فروش، بیمه

 انداز استقبال گسترده نموده است.ا صاحب محصولی خاص با چشممستمری و بازنشستگی انفرادی و گروهی، شرکت ر

ها از همکاری با شرکت نیز امکان مقایسه محصوالت شرکت را با سایر ای و استقبال آنهای موفق بیمهآپارتباط با استارت

شرکت جناب آقای های تیم مدیریتی جدید گذارد. همراه با اقدامات و تالشهای رقیب در اختیار مشتریان میشرکت

های تاخیر شدند و طی مکاتبات متعدد گیرانه و مصرانه از شرکت خارجی خواستار پاسخگوئی و جبران خسارتعقیلی پی دکتر

جناب آقای  ه هنوز مورد قبول ها کردند کاین شرکت را وادار به قبول باز پرداخت بخشی از هزینه NTTو مالقات با نماینده 

نظیر ایشان به نتیجه مطلوبی  فته و خواهان جدی جبران خسارات تاخیرند که امیدواریم به همت کمعقیلی قرار نگر دکتر

 منجرگردد.
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های منفی در ها، تورم، رکود اقتصادی و بیکاری، که مؤلفهبندی باید گفت که علیرغم شرایط دشوار اقتصادی، تحریمدر جمع

اجرائی به ایجاد بستری مناسب برای فعالیت مثمرثمر فروشندگان خوب  های مدیریتی وشاند، تالهای زندگیتوسعه بیمه

 شرکت که تعداد آنها در حال فزونی است منجر گردیده است.

بینانه امیدواریم که در پایان سال سهامداران، فروشندگان، را باید آغاز حرکت پرشتاب شرکت تلقی کرد و خوش 98سال 

اران محصوالت شرکت ارزیابی مطلوبی از عملکرد داشته باشند و نهاد ناظر با حمایت و کارکنان و سایر ذینفعان بویژه خرید

 های زندگی دارد به تعمیق و گسترش این بازار یاری رساند.مساعدتی که در توسعه بیمه

اری و به نشده مشارکت نمودند سپاسگزدرصد سرمایه تأدیه 50دانم از همه سهامدارانی که در پرداخت در پایان الزم می

آمد عرض سهامداران جدیدی که در حراج سهام باقیمانده به جمع ذینفعان شرکت بیمه زندگی خاورمیانه پیوستند خوش

ای بسیار باالتر از نیاز پوشش میلیارد تومان سرمایه قانونی شرکت کامال پرداخت و شرکت را به توانگری 120نمایم. اکنون 

های گذاری، خرید دارائیهای سرمایهگذاری شرکت در بورس، صندوقبسیار مطلوب سرمایه ها ارتقاء داده است. عملکردریسک

 مالی و ساختمان مناسب برای استقرار کارکنان و مدیران فروش نیز شایان یادآوری و تقدیر است.

 خدایا چنان کن سرانجام کار                           تو خوشنود باشی و ما رستگار

                                                                                               

 محمد ابراهیم امین

 رئیس هیأت مدیره
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 پیام مدیرعامل

 97آوری اطالعات شرکت در پایان نیمه اول سال مدیره شرکت برای قبول مسئولیت معاونت فنپیشنهاد رئیس محترم هیأت

مرکزی و کار در تدوین و استقرار اندازی و توسعه سیستم سنهاب در بیمهحصیالت و تجربه اجرائی بویژه در راهرا به پشتوانه ت

افزاری در سایر مؤسسات به دلیل شناخت و همکاری با جناب آقای امین پذیرفتم و کوتاه سخن افزاری و نرمهای سختسیستم

های قابل قبول و ی شدن نداشت کنار گذاشته و سیستم جدیدی با ظرفیتظرف سه ماه سیستم قبلی که قابلیت اجرائی و نهائ

شناسی ساختار و تشکیالت و لزوم بازنگری در نحوه مدیریت و مناسب شناسایی و در شرکت استقرار یافت. ارزیابی و آسیب

مدیره محترم نهایت هیأت ای به تدوین پیشنهاداتی منجر شد که دراداره شرکت و بسترسازی برای رقابت با سی شرکت بیمه

 دار گردم.را به این تصمیم رساند که سمت مدیرعاملی شرکت را عهده

همتای شرکت به اینجانب ارزانی داشت مشوقی شد که روزی بیش از دوازده ساعت کار مدیره بیای که هیأتاعتماد و دلگرمی

وفق بودن را به همکاری انتخاب و با تکلیفی که مبنی بر و تیمی مجرب، جوان، با انگیزه، کاردان و متعصب در موفق شدن و م

IT base .و دانش بنیان نمودن شرکت به اینجانب شد فعالیتم را آغاز نمایم 

 مدیره ارائه نمودم بطور خالصه حاوی نکات زیر است:ای که به هیأتبرنامه

سازی محصوالت با توجه ای، اختصاصیجدید بیمهدر بخش فنی و اکچوئری حوزه تولید محصول باید عالوه بر تولید محصوالت 

به نیاز مشتری صورت پذیرد، و تعیین فرآیند پاسخگویی مناسب و به موقع به استعالمات و همچنین تولید محتوای فنی و 

 ای و بازار در الویت قرار دارد.های بیمههای سایر شرکتآوری و تحلیل دادهجمع

زینش و جذب نمایندگان توانمند با تمرکز بر ارائه آموزش تخصصی و کاربردی برای در بخش نمایندگان و کارگزاران گ

های نوین بازاریابی جهت ایجاد انگیزه در نمایندگان فروش و استفاده از مدرسین با تخصص روانشناسی فروش و شیوه

 باشد.نمایندگان در دستور کار می

های انفرادی نامههای انفرادی با توجه به سیاست شرکت در فروش بیمهامهناندازی دپارتمان فروش بیمهدر ساختار فروش راه

 ریزی شده است.گروهی برنامه –اندازی دپارتمان فروش سازمانی پایدار، در کنار راه

های ها و دسترسی(، ارائه سرویسAuto Underwritingدر بخش فناوری اطالعات هوشمندسازی فرآیند ارزیابی ریسک )

ها ، ارتباط مؤثر با اینشورتک (B2C) گذارانها به بیمهنامهروز از بیمه، ارائه اطالعات دقیق و به(B2B)شبکه فروش  متنوع به

افزار موبایلی شرکت در دستور کار سایت و نرمها و ارائه جذاب، شفاف و متمایز محصوالت موجود در ویترین وبآپو استارت

 قرار دارد.
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های انجام شده با توجه به بازده گذاریگذاری و ارزیابی مداوم و مستمر سرمایهتشکیل کمیته سرمایهگذاری در بخش سرمایه

های بلند مدت با بازدهی مطلوب به دلیل وجود منابع گذاریپرتفوهای مختلف طی ادوار گذشته و همچنین تأکید بر سرمایه

 بلند مدت در دستور کار قرار دارد.

های جدید و های نوین تبلیغات مبتنی بر فناوریتبلیغات تشکیل کمیته تبلیغات و استفاده از شیوهدر بخش روابط عمومی و 

تواند فرصت خوبی برای های اجتماعی و برندسازی با استفاده از ظرفیت باالی گروه خاورمیانه و خوشنامی این برند میشبکه

صوالت متنوع و ویژه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه توسط شرکت بیمه زندگی خاورمیانه ایجاد نماید. همچنین ارائه مح

سازد و در روز را با رقبا فراهم مینمایند امکان رقابت عینی و بههای متعددی که فعالیت میها و اینشورتکآپاستارت

 برندسازی بسیار مؤثر است.

 ماه حضورم در شرکت انجام شد بشرح زیر است: 9بخشی از اقداماتی که در این 

های ترین مزیتافزار موجود از عمدههای نرمگری با کمترین تبعات انجام شد و در حال حاضر ظرفیتافزار بیمهجابجایی نرم

 باشد.ای میهای بیمهو میان سایر شرکت زندگیهای رقابتی این شرکت در بازار بیمه

تواند به عنوان یک طراحی شده و می ای شرکت به خصوص محصول مستمری )بازنشستگی تکمیلی( بازمحصوالت بیمه

 محصول استراتژیک در سطح گسترده به مردم ارائه شود.

اندازی شده و فرصت مناسبی دفتر راه 5باشد که تاکنون های کشور در دستور کار میدفتر ارتباطی در استان 30اندازی راه

 وده است.برای معرفی شرکت و همراهی و هماهنگی شبکه فروش با ستاد ایجاد نم

سنوات صورت گرفته که امیدواریم با پیگیری به نتایج  لویژه ارائه محصوگزاران گروهی بهمذاکرات و جلسات متعددی با بیمه 

 مطلوبی منتهی گردد.

در مجموع اقدامات صورت گرفته مطابق با برنامه ارائه شده اکنون شرکت را در موقعیتی قرار داده که آماده فعالیت مؤثر و 

به عنوان نقطه  1398ریزی و تالش بی وقفه همکاران، سال کشور است و امیدوارم با برنامه زندگیهای مر ثمر در بازار بیمهمث

مدیره محترم و سهامداران عطفی در راستای رشد و پویایی شرکت باشد و بتوانیم کارنامه مناسبی در پاسخ به اعتماد هیأت

 صبور ارائه دهیم.

 

 مهدی نوروزی

 رعاملمدی

 



 )سهامی عام( بیمه زندگی خاورمیانهشرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1397اسفند  29برای سال مالی منتهی به 

8 

 

 گزیده اطالعات

  1397  1396  1395  

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

  95  5.077  110.772  درآمد خالص

  12.977  71.941  117.351  سود عملیاتی

  0  79  (6.193)  غیرعملیاتی (یها)هزینه درآمدها

  12.977  72.020  111.158  پس از کسر مالیات –سود خالص 

  0  0  0  تعدیالت سنواتی

  29.631  51.634  151.871  های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت

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

  632.599  700.954  1.330.253  هاجمع دارایی

  19.622  18.357  93.401  هاجمع بدهی

  1.200.00  1.200.00  1.200.000  درصد تادیه شده( 50شده )ثبت سرمایه

  612.977  682.597  1.236.852  جمع حقوق صاحبان سهام

          ج( نرخ بازده )درصد(:

  8%  %11  %11  1هارخ بازده دارایی

  9%  %11  %12  )ارزش ویژه( 2نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

         ( اطالعات مربوط به هر سهم:د

  1.200.000  1.200.000  1.200.000  تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

  11  60  93  )ریال( سود واقعی هر سهم

  2  50  -  )ریال(سود نقدی هر سهم 

    531  601  )ریال( 3آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

  511  569  1.031  ریال()ارزش دفتری هر سهم 

    10  6.5   )ریال( 4نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم

         :( سایر اطالعاته

  23  27  35  )نفر در پایان سال(تعداد کارکنان 

 
1-  

 

 

2-  

 

 

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

  

4- 

 = هانرخ بازده دارایی
 سود خالص

 های ابتدا و انتهای دورهمتوسط جمع دارایی

 = حقوق صاحبان سهامنرخ بازده 
 لصسود خا

حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای متوسط 

 دوره

P/E = 
 قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

آخرین سود 

 هر سهم
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 کلیاتی درباره شرکت

 تاریخچه شرکت 

به  الیر اردیلیم ستیبر هزار و دو بالغ یاهیبا سرما 1391 ورماهیدر شهر انهیخاورم یزندگ مهیشرکت ب سیدرخواست تأس

 خیر تارو د شد بازار سوم فرابورس انجام قیاز طر 1394اسفندماه در آن  یسینورهیو پذ دیرس رانیا مهیب یعال یشورا دیتائ

به موجب پروانه فعالیت شماره  1395بهمن  17 خیدر تار گردید. همچنین تها ثبدر اداره ثبت شرکت 1395 ماهیهفتم د

 صادر شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، فعالیت شرکت رسماً آغاز شد. 64031/100/95

 

 فعالیت اصلی شرکت

 عبارت است از: اساسنامه، 2شرکت طبق ماده  تیموضوع فعال

 رانیج.ا.ا یمرکز مهیکه ب یو ضوابط رانیج.ا.ا یمرکز مهیب یصادره از سو تیبر اساس پروانه فعال یامهیب اتیانجام عمل -1

 .کندیاعالم م

 مهیصادره در چارچوب ضوابط ب یهانامهمهیخارج از کشور در رابطه با ب ایاز داخل  ییاتکا یهامهیپوشش ب لیتحص -2

 .رانی.ا.اج یمرکز

 .مهیب یعال یدر چارچوب ضوابط مصوب شورا یو قانون یفن یهاو اندوخته ریذخا ه،یاز محل سرما یگذارهیسرما -3

 

 انداز و بیانیه مأموریتشمچ

 کشور یو مستمر یزندگ مهیشرکت ب نیترشرفتهینخست پ گاهیبه جا یابیدست انداز:چشم

های زندگی به صورت فراگیر، با نه برآنست که با ارائه محصوالت جدید بیمه: شرکت بیمه زندگی خاورمیابیانیه مأموریت

استفاده از کارشناسان مجرب، مطابق با استانداردهای بین المللی و با کسب حداکثر رضایت مشتریان به چشم انداز خود دست 

 یابد.

است. طبق  اسبی منگذارو هدف حیصح یاندازچشم میحاضر، مستلزم ترس یاقتصاد تیدر وضع مهیشرکت ب کی یزیرهیپا

 مهیبحق مه،ینفوذ ب بیضر مانندیی هاشاخص ژهیو به مهیبه ارقام و اطالعات صنعت ب یبعمل آمده و با نگاه اجمال یهایبررس

 یهاارتقاء شاخص یبرا ییباال لیو پتانس استعداد آن است که کشور از انگریب ،یزندگ یهامهیب تیوضع الخصوصیسرانه و عل
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 کی در چارچوب توانیو خالق م ایپو یکردیو با رو حیو صح مناسبی زیربرنامه کی هیبر پا نی. بنابراباشدیمذکور برخوردار م

 :را محقق نمود ریاهداف کالن ز مشخص بصورت ،یتخصص مهیشرکت ب

 انیمشتر تیبا جلب رضا یزندگ یهامهیارائه انواع ب 

 عاننفیذ هیکلبرای خاطر  نانیاطم جادیا 

 سهامداران و (گذارانمهیب) گذارانهیسرما یمناسب برا یخالق و نوآور با هدف سودده یامهیشرکت ب لیتشک 

 در کشور یاندازگسترش فرهنگ پس کردیبا رو هاهیسرما نهیبه یریجذب و بکارگ 

 کشور یزندگ مهیاز بازار ب یکسب سهم مناسب 

های زندگی خواهد بود. برای ارائه این خلق محصوالت جدید در رشته بیمهوجه تمایز شرکت بیمه زندگی خاورمیانه تولید و 

افزار یکپارچه مالی و فنی که در گیری از اولین نرممحصوالت بیمه زندگی خاورمیانه از بستری متمایز خدمات خود را با بهره

ماید. همچنین به منظور حفظ حقوق ناستفاده می ریزی شده است،پایهگری بصورت هوشمند و مکانیزه کلیه عملیات بیمه

گذاران، کارکنان و سهامداران و باالخره ارکان نظارتی صنعت بیمه یعنی بیمه مرکزی جمهوری نفعان شامل بیمهکلیه ذی

 Corporate)( و حاکمیت شرکتیSolvency IIسازی کفایت سرمایه )اسالمی ایران، بیمه زندگی خاورمیانه ضمن پیاده

Governance)نماید.های بیمه پیاده میهای عملیاتی و نظارتی خود را در سطحی متمایز از دیگر شرکتالیت، فع 

 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

 1.000سهم، به ارزش اسمی هر سهم  میلیون 1.200ریال )شامل تعداد  میلیارد 1.200سیس مبلغ أسرمایه شرکت در بدو ت

هر سهم و  ماندهیمبلغ باق هیدأاساسنامه شرکت در خصوص ت 5 ماده مفاد یاجرادر  است. ( بودهدرصد پرداخت شده 50، ریال

منتشره در سامانه کدال، شرکت از  30/08/1397مورخ  هیاطالع رویو پ 26/08/1397 مورخ رهیمدهیأتبه استناد مصوبه 

مبلغ تعهد شده تعداد  زنامهترا خیتعهد شده هر سهم نمود. تا تار الیر 500مبلغ  افتیاقدام به در 08/09/1397 خیتار

قانون تجارت  به حساب  35به همراه جرائم متعلقه طبق ماده  الیر ونیلیم 503.097سهم جمعا به ارزش  1.006.194.000

 155.023.398به تعداد  یمابق و هیکامال تاد گریسهم د 38.782.602 ز،یترازنامه ن خیاست. پس از تار دهیگرد زیشرکت وار

 باشد.در جریان مینیز مابقی سرمایه شرکت  پرداخت فرآیند ثبت .دیرسفرابورس به فروش زار با قیسهم از طر
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به شرح جدول زیر  29/12/1397سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به  %1همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 

 است:

 

 

 نام سهامدار ردیف

29/12/1397 

 درصد تعداد سهام

 %20 240.000.000 عام( ی)سهام انهیبانک خاورم 1

 %4.3 52.000.000 خاص( یآسفالت طوس )سهام شرکت 2

 %4.3 52.000.000 خاص( یسام گروه )سهام شرکت 3

 %2 23.889.000 خاص( یآرمان روشن ارگ )سهام هیسرما تیریشرکت مد 4

 %1.7 20.800.000 خاص( یصنعت ذوب فلزات )سهام نانیکارافر شرکت 5

 %1.1 13.500.000 خاص( یبدر)سهامماندگارگروهکارآفرینگذاریسرمایهتشرک 6

 %11.3 135.200.0000 نفر( 4درصد ) کی یباال یقیحق اشخاص 7

 %3.1 36.794.534 شرکت( 14درصد )  کی ریز یاشخاص حقوق ریسا 8

 %52.2 625.816.466 نفر( 2.321درصد ) کی ریز یقیاشخاص حق ریسا 9

 %100 1.200.000.000 جمع 
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 شرکت نظام راهبری

 مدیره و مدیرعاملمشخصات اعضای هیأت

 محمدابراهیم امین ●

 مدیرهرئیس هیأت

 متحده آمریکا، دانشگاه نورتروپ، ایاالتMBAکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

 برخی سوابق اجرایی:

 کل، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرانرئیس

 مدیره، شرکت بیمه البرزهیأت رئیسمدیرعامل و 

 شرکت بیمه ایران ،مدیره و معاون طرح و برنامهعضو هیأت

 مدیره، بیمه اتکایی امینعضو هیأت

 آسیائیمدیره، بیمه اتکایی هیأت رئیس

 مدیرکل دفتر امور بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه

 

 سیدحسین سلیمی ●

 مدیرهرئیس هیأتنایب

 آمریکا متحدهشگاه ایالتی یوتا، ایاالتکارشناسی ارشد صنایع، دان

 :برخی سوابق اجرایی
 گچ )سهامی عام( مدیره، شرکت ایرانرئیس هیأت

 بانک خاورمیانه، مدیرهتأیس هیئنایب ر

 ران صنایع و کنفدراسیون صنایع مدیره، انجمن مدیعضو هیأت

  ICCالمللیکمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین، رئیسهعضو هیأت

 های مشترک ایران و خارجی گذاریسرمایه، انجمن رئیس

 اتاق ایران و سوییس ،یسهئرتأیس سابق و عضو فعلی هیئر

 مدیره، بانک کارآفرین عضو هیأت

 گذاری کارآفرینمدیره، شرکت سرمایهمدیرعامل و رئیس هیأت
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 هاشمیسیداحمد احمدی ●

 مدیرهعضو هیأت

 ون، فرانسهدکترای مهندسی ساختمان، دانشگاه لی

 برخی سوابق اجرایی:
 مدیره و مدیرعامل، شرکت فسانرئیس هیأت

 های فلزی و جرثقیل فسانمدیره و مدیرعامل، شرکت سازهرئیس هیأت

 

 زادهخسرو اسمعیل ●

 مدیرهعضو هیأت
 گیل، کاناداارشد مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه فنی دانشگاه تهران و دانشگاه مککارشناسی

 سوابق اجرایی:برخی 
 مدیرعامل، شرکت شایگان

 مدیره، شرکت شایگانرئیس هیأت

 

 هادی برخوردار  ●

 مدیره عضو هیأت

 ایاالت متحده آمریکا، پنسیلوانیادانشگاه ، کارشناسی اقتصاد

 برخی سوابق اجرایی:

 شرکت توسعه مدیریت خطرپذیر بدر ،مدیرعامل

 ین ماندگار گروه بدرگذاری کارآفرشرکت سرمایه مدیره،هیأت رئیس

 مدیره، شرکت بدر الکتریکرئیس هیأت

 شرکت بدرتک الکتریک ، مدیرهرئیس هیأت

  شرکت صنایع پمپ آبارا ، مدیرهعضو هیأت

 رکت بدرسان الکتریک ، شمدیرهعضو هیأت

 

 کرمانیپرویز عقیلی ●

 مدیرهعضو هیأت
 آمریکا متحدهسین )مدیسون(، ایاالتدکترای امور مالی )رشته فرعی: اقتصاد(، دانشگاه ویسکان

 برخی سوابق اجرایی:
 مدیره و مدیرعامل، بانک خاورمیانهعضو هیأت

 مدیره و مدیرعامل، بانک کارآفرینعضو هیأت

 مدیره، شرکت بیمه کارآفرینرئیس هیأت

 گذاری صنایع ایرانمدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایهعضو هیأت

 اری بورسیرانمدیره، شرکت کارگزرئیس هیأت
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 عبداله فاتح ●

 مدیرهعضو هیأت
 متحده آمریکاکارشناسی مدیریت، دانشگاه بوستون، ایاالت

 برخی سوابق اجرایی:
 های پارس آنالینمدیره و مدیرعامل گروه شرکتنایب رئیس هیأت

 مدیره شرکت مدیریت سرمایه کیاننایب رئیس هیأت

 مدیره شرکت پارس گیتی ارتباطرئیس هیأت

 

 مهدی نوروزی ●

 رعاملیمد
 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

 :ییسوابق اجرا یبرخ
 مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی  ،معاون حفاظت فناوری اطالعات

 سازمان تعزیرات حکومتی کشوردفتر فناوری اطالعات،  کلمدیر

 زی ج.ا.ایرانبانک مرک ،مدیر حفاظت فناوری اطالعات

 بیمه مرکزی ج.ا.ایران ،کل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطاتمدیر

 استانداری تهران ،کل دفتر فناوری اطالعاتمدیر

 ای استان تهران، اداره کل آموزش فنی و حرفههای پیشرفتهمعاون مهارت

 

 جلسه بوده است. 16مدیره ، تعداد جلسات هیأت1397در طی سال مالی 

 

 تخصصی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه هایکمیته

 
 جبران خدمات و انتصابات تهیکم 

به انتخاب  رهیمدأتیه ظفؤمریعضو غ کی، رهیمدأتیه سیمتشکل از رئ یشرکت تیاعمال حاکم یدر راستا تهیکم نیا

 هااستیس نیی( با هدف تعتهیکم ری)دب یانسان هیاداره سرما سیو رئ یبانیو پشت یگذارهیمعاون سرما عامل،ریمد ره،یمدأتیه

و  ایپرداخت حقوق ومزا ستمیشرکت، نظارت بر س یهایبا استراتژ یانسان هیسرما یهمسوساز ،ینانسا هیسرما یهایو استراتژ

مرتبط با  یهاتیفعال هیو نظارت بر کل یگذاراستیشرکت و در مجموع س رانینظارت وکنترل عزل و نصب مد نیچنهم

 .شودیم لیتشکشرکت  یانسان هیسرما
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 یراهبر تهیکم 

 یجهت  هماهنگ یراهبر تهیشده، کم نییبه اهداف تع یابیشده شرکت و دست فیتعر یها یاستراتژ یاجرا یراستا در

یم لیبه  اهداف موردنظر تشک یابیدست یها ندیو نظارت بر  فرآ یراهبر ،یگذاراستیشرکت در خصوص س یعال رانیمد

 مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل.، قائمعاملریمد، (تهیکم سی)رئ رهیمدأتیه سیرئ ارتند از:عب تهیکم نیا ی. اعضاگردد

 

  سکیر تهیکم 

کنترل و  ،یریگاندازه مه،یمرتبط با شرکت و صنعت ب یهاسکیر ییو نظارت بر شناسا یگذاراستیبا هدف س تهیکم نیا

 یالزم برا ریمناسب جهت اتخاذ تداب یو استفاده از ابزارها یبررس  تهیکم نیا تیاست. مسئول افتهی لیتشک هاسکیر شیپا

کنترل و  ،یابیشرکت، ارز یهاتیمرتبط با فعال یرهایمستمر متغ لیتحل رب هیبا تک یاحتمال یهاانیها و ز سکیکاهش ر

 باشد.می هاسکیر رشیو عدم پذ رشیحدود قابل پذ صیتشخ یها در راستاآن تیریمد

 

 م استخدا تهیکم 

 هاییستگیجذب و استخدام و توجه به شا ندفرای بودن مند عدالت در استخدام و نظارت بر نظام ترعای منظور به تهیکم نیا

و  یگذارهیکه شامل معاون سرما شودیم لیعضو تشک 5شرکت با  کیدر برنامه استراتژ شده نییاهداف تع یافراد و در راستا

واحد  ایبالفصل حوزه  ریمد ای(، معاون تهیکم ری)دب یانسان هیاداره سرما سیرئ رعامل،یمد ندهیکمیته(، نما سی)رئ یبانیپشت

 .باشدیم جبران خدمات و انتصابات تهیکم بیتصو با ازیدر صورت ن یرونیمشاور ب ،یو ندهینما  ایحسب مورد  یمتقاض

 

 یانسان هیآموزش و توسعه سرما تهیکم 

بودجه  شنهادیبرآورد و پ ،یآموزش هایتیاولو نییآموزش، تع ندیفرآ نهیدر زم مشیخط نییو تع گذاریاستیس منظور به

با  یانسان سرمایه آموزش و توسعه تهیکارکنان، کم یتوسعه و توانمندساز یمرتبط در راستا فیوظا ریساالنه آموزش و سا

 ی(، معاون فنتهیعامل )عضو کم ریمد ندهی(، نماتهیکم سی)رئ یبانیشتو پ یگذارهی: معاون سرماگرددیم لیتشک لیذ بیترک

حوزه  یآموزش ندگانی(، نماتهیکم ری(، کارشناس آموزش )دبتهی)عضو کم یانسان هیاداره سرما سی(، رئتهی)عضو کم عاملریمد

 (.تهیمستقل حسب مورد )عضو کم یهاتیریمد
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 یگذارهیسرما تهیکم 

 یدر راستا یمنابع مال نیو تام یگذارهیبه سرما مربوط یهایها و استراتژاستیس شبردیو پ یبا هدف بررس تهیکم نیا

در  یگذارهیسرما زانیم نییو تع یگذارهیسرما یهافرصت ،یمال یبازارها یهایتوانمند یابیارز ،یمال یبازارها ییشناسا

ا جهت  نظارت بر ر یگذارهیمربوط به حوزه سرما یو مقررات کل نیقوان نیدوت تیو مسئول افتهی لیها تشکاز آن کیهر

 شده برعهده دارد. نییو مقررات تع نیمربوطه در چارچوب قوان یندهاآیفر

 

 ندگانیامور نما تهیکم 

به  یدگیو رس تیدر زمان فعال ندگانیعملکرد نما یابیارز ،یندگینما انیمتقاض تیصالح دییو تأ یابیجذب، ارز تیمسئول

 ،یبانیپشت و یگذارهیمعاون سرما عبارتند از: تهیکم نی. اعضا اباشدیم نندگایامور نما تهیبر عهده کم ندگان،یتخلفات نما

فروش و  ریبر عهده مد زین تهیکم دبیر. یانسان هیاداره سرما سیرئ ندگان،یو نما روشف ریعامل، مدریمد ندهینما ،یمعاون فن

 .باشدیم ندگانینما

 

 حقوق و مزایای مدیران

مدیره از بابت تعیین شده که اعضای هیأت الیرده میلیون  انهیماه 1397در سال  رهیمدهیأتظف ؤم ریغ یحق حضور اعضا

اند و همچنین حقوق و مزایای رئیس مدیره در طول سال مالی پاداشی دریافت نکردهاند. اعضای هیأتآن مبلغی دریافت نکرده

 مدیره شرکت تعیین گردیده است.مدیره و مدیرعامل نیز توسط هیأتهیأت

 

 قانونی بازرس و مستقل حسابرس یمعرف

حسابرسی  مؤسسه و اصلی بازرس و مستقل حسابرس به عنوان 10100168428ملی  شناسه به بیات رایان حسابرسی مؤسسه

 .گردیده اند انتخاب 1397 مالی سال علی البدل برای بازرس به عنوان 10100527339 با شناسه ملی تدوین و همکاران
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 وراق بهادارشرکت از منظر بورس ا

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

با نماد  "بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی"در گروه  بازار پایه فرابورس ایراندر  10/04/1396 شرکت در تاریخ

 مورد معامله قرار گرفته است. 22/06/1396درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  "بخاور"

 :سال اخیر به شرح زیر بوده است  2 طی وضعیت سهام شرکت

 

 

 وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت

 

 1396رتبه در سال  1397 رتبه در سال شرح

 78 117 روزهای گشایش نمادتعداد 

 78 115 تعداد روزهای معامالتی

 8% %60 موزون سرمایهمعامالت به میانگیننسبت حجم

 

 پایان سال مالی          

سال مالی 

 منتهی به
 

سهام  تعداد

 معامله شده
 

ارزش سهام 

 معامله شده
 

تعداد 

روزهای باز 

 بودن نماد

 

تعداد روزهایی 

که نماد معامله 

 شده است

  ارزش بازار 
قیمت 

 سهم
 

 سرمایه

 شدهپرداخت

 میلیون ریال  ریال  یلیون ریالم      میلیون ریال    

29/12/1396  95.537.814  60.149  78  78  643.200  536  600.00 

29/12/1397  717.662.213  564.143  117  115  658.800  549  600.00 
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 جایگاه شرکت در صنعت بیمه ایران

 

ی خاورمیانه با هدف تخصصی شدن شرکت بیمه در صنعت بیمه ایران، شرکت بیمه زندگ 30با توجه به حضور نزدیک به 

رکت تخصصی بیمه زندگی و مستمری، شروع به فعالیت کرده و مطابق با سند اهداف و اقدامات راهبردی عنوان اولین ش به

های عمر و زندگی و با توجه به نیاز های مختلف در بیمه نامهبیمه مرکزی ج.ا.ا در زمینه توسعه محصول و ارائه پوشش

اصلی دارد که هر کدام از این محصوالت  محصول 7حاضر  مشتریان، پیشرو بوده است. شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در حال 

 دارای بازار هدفی متناسب با اقشار مختلف جامعه بوده و به شرح ذیل طراحی و ارائه شده است:

باشد و مناسب متقاضیانی است که تمایل دارند نامه حالتی از بیمه عمر به شرط فوت میاین بیمه بیمه عمر ساده زمانی: -1

تا  ،زمان مشخص و با پرداخت حق بیمه نسبتاً ناچیز از پوشش سرمایه فوت قابل توجهی برخوردار شوند برای یک مدت

شده ها به خطر نیفتد. این سرمایه به محض فوت بیمهصورت فوت ایشان امنیت مالی خانواده و افراد تحت تکفل آن در

سال، حداقل و  20تا  1نامه از گردد. )مدت بیمهاخت مینامه پردصورت یکجا و بدون کسر مالیات به افراد ذینفع بیمه به

 باشد.(سالگی می 90سالگی و سن سررسید  80از بدو تولد تا  آن حداکثر سن ورود

ای فوت نماید و یا تا پایان مدت شده در طول مدت قرارداد بیمهنامه چه بیمهدر این نوع بیمه انداز:بیمه عمر و پس -2

نامه عالوه بر نماید. این بیمهنامه پرداخت مینامه را به ذینفعان بیمهشد، شرکت بیمه سرمایه بیمهقرارداد در قید حیات با

حداقل و حداکثر سن ورود ) باشد.شده در مدت قرارداد میپوشش سرمایه فوت، پشتوانه مالی مناسبی نیز برای حیات بیمه

 باشد.(سالگی می 90سالگی و سن سررسید  80از بدو تولد تا نامه در این بیمه

ها و بیمه عمر مانده بدهکار یا بیمه وام امروزه کاربرد بسیار زیادی دارد. زیرا بسیاری از بانک بیمه عمر مانده بدهکار: -3

گیرندگان فوت نمایند خانواده کنند، چنانچه وامسسات مالی و اعتباری به افراد متقاضی وام و تسهیالت مالی پرداخت میمؤ

بایست از وثیقه ارائه شده نسبت به وصول طلب بود و بانک مییاری از موارد قادر به پرداخت اقساط وام نخواهندها در بسآن

ای ناچیز وام خود را بیمه نماید تا در صورت فوت وی تواند با پرداخت حق بیمهنمایند. لذا فرد وام گیرنده میخود استفاده 

قبال  زیرا شرکت بیمه در خت اقساط باقیمانده مواجه نگردند،ی با مشکل بازپردادر طول مدت پرداخت اقساط وام خانواده و

سسه مالی به صورت یکجا در وجه بانک یا مؤ شده اقساط باقیمانده راگردد در صورت فوت بیمهنامه متعهد میاین بیمه

سالگی می 90سن سررسید کثر حداسالگی و  80تا  15از آن نیز ظر پرداخت نماید. )حداقل و حداکثر سن ورود موردن

 باشد.(
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نامه شده در هر زمان سرمایه مندرج در بیمهگردد، در صورت فوت بیمهنامه شرکت متعهد میدر این بیمهبیمه تمام عمر:  -4

سال(  15 یا10، 5گر به ازای دریافت حق بیمه به مدت محدود ) را به استفاده کنندگان یا وراث قانونی بپردازد. بیمه

شده فوت نماید به تعهدات خود عمل نماید.) سن ورود به شود که هر زمان و به هر علت بیمهالعمر متعهد میر مادامطو به

 باشد.(سال می 106 آن نامه از بدو تولد و سن سررسیداین بیمه

گذاری به ای و قسمت خدمات سرمایهگذاری از دو بخش پوشش بیمهبیمه عمر و سرمایه گذاری:بیمه عمر و سرمایه -5

   است.شرح ذیل تشکیل شده

کند که در صورت فوت وی به هر علت به بازماندگان ایشان )که ای شخص مبلغی را تعیین میهای بیمهدر بخش پوشش

گردد. در بخش و معاف از مالیات پرداخت  ترین زمان بدون نیاز به انحصار وراثتاست(، در سریعخود شخص تعیین نموده

شود، سود گذاران تحت عنوان حق بیمه پرداخت میاندازهایی که توسط بیمهگذاری از همان ابتدا بر پسهخدمات سرمای

انداز شده به همراه سود نامه کل مبلغ پسگیرد و پس از پایان بیمهتضمینی به صورت بهره مرکب و روزشمار تعلق می

 باشد.(سالگی می 90سن سررسید حداکثر از بدو تولد و آن )حداقل سن ورود در گردد. گذار پرداخت میمرکب آن به بیمه

گر با دریافت حق بیمه نوعی بیمه عمر به شرط حیات است، که به موجب آن بیمه بیمه مستمری و بازنشستگی: -6

 شود.العمر، یا بازنشستگی تکمیلی تا مدت معین میصورت یکجا یا اقساط( متعهد پرداخت بازنشستگی تکمیلی مادام )به

به موجب قانون کار جمهوری اسالمی ایران، کارفرما موظف است ساالنه یک ماه حقوق هر یک از  بیمه سنوات کارکنان: -7

های خود منظور و به هنگام کارکنان خود را تحت عنوان پاداش خدمت پرداخت یا به عنوان ذخیره پایان خدمت در حساب

ماید. در طرح بیمه سنوات کارکنان، یک ماه حقوق به عنوان بازنشستگی یا قطع همکاری به کارکنان خود پرداخت ن

کارکنان منظور و در صورت بازنشستگی و یا قطع همکاری با بازده قابل توجهی از  نامه برای هر یک ازسرمایه بیمه

تی و تضمین های آگر در سالگذار به بیمهشد. انتقال ریسک کمبود نقدینگی بیمهپرداخت خواهد ایشانگذاری به سرمایه

 گردد.پرداخت سنوات موجب آرامش و امنیت خاطر مدیران و کارکنان می
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 فناوری اطالعات

های روز اطالعات و ارتباطات، بازنگری مبتنی بر دانش و تکنولوژیبر اساس رویکرد شرکت به عنوان سازمانی هوشمند و 

های حیاتی این حوزه گردید. در این راستا د زیرساختر به عزم جدی برای ایجااساسی در حوزه فناوری اطالعات شرکت منج

 برخی از اقدامات صورت گرفته عبارتند از:

 های منعطف و متناسب با کسب و کار تخصصی شرکت با ی جدید شرکت با قابلیتگری بومجایگزینی سیستم بیمه

 حداقل هزینه مالی 

  ها و انجام تست نفوذت شبکه و دادهتمرکز بر اصول امنیبازبینی و اصالح شبکه ارتباطی شرکت با 

 طراحی پروژه دیتاسنتر ساختمان جدید شرکت بر اساس استانداردهای روز دنیا توسط همکاران معاونت فناوری اطالعات 

 افزاری عمومی و امن مورد نیاز کسب و کار شرکتاندازی سامانه نرمراه 

 گری جدید با سامانه سنهاب بیمه مرکزیاتصال سیستم بیمه 

 ( ایجاد پرتال نمایندگانB2Bمشتمل بر امکانات تسهیل )گر و متنوع مورد نیاز شبکه فروش 

 افزاری موردنیاز پرتال مشتریانهای نرمطراحی و ایجاد زیرساخت (B2C) 

 سازان حافظدرمان تکمیلی( با شرکت آتیه -های مشترک )عمرنامهسازی پرتال صدور بیمهپیاده 

 ز درمانی انجام چکاپ سازی پرتال مراکپیاده 

 های عمر زمانی )بیمه همراه( در همکاری مشترک با شرکت همراه اولنامهسازی سیستم صدور بیمهطراحی و پیاده 

 های اینشورتک فعال در صنعت بیمه جهت عرضه و های فروش آنالین شرکتگری با سامانهبرقراری ارتباط سیستم بیمه

 فروش محصوالت بیمه شرکت
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 ریسک در شرکت بیمه زندگی خاورمیانه مدیریت

نحوه محاسبه و "بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان  69نامه این شرکت  به لحاظ قانونی مؤظف است طبق آیین

هرساله بر مبنای دستورالعمل ارائه شده، توانگری مالی شرکت را محاسبه و گزارش  "نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه

شوند. بندی می( تقسیم5( تا بدترین )یا درجه 1یا درجه گروه بهترین ) 5های بیمه به نامه توانگری شرکت. در آییننماید

 باشد.شرکت بیمه زندگی خاورمیانه به جهت جدیدالتأسیس بودن دارای کفایت سرمایه باالیی می

لفی روبرو هستند. در بیمه عمر اساس کار های مختهای فعال در صنعت، در فضای کسب و کار با ریسکتمام شرکت

های زندگی در باشد. بنابراین ریسک بیمههای فعال مربوط به برآوردهای سن مرگ و میر و یا طول عمر افراد میشرکت

های به شرط شود. همین رویه هم برای بیمهاختالف بین احتمال فوت فرد در یک زمان و زمان واقعی فوت فرد برآورد می

گویند. بنابراین های عمر ریسک صدور میهای مستمری صادق است. به این نوع ریسک در بیمهبه عنوان مثال در بیمهحیات 

است. ریسک مرگ و میر البته  مرگ و میر و طول عمر افراد مواجهریسک در ریسک صدور به طور کلی شرکت بیمه عمر با 

 روند و عبارتند از:ه کار میخود تابعی از عواملی است که به عنوان یک برآورد ب

 ریسک نوسانات: نوسانات نرخ مرگ و میر تابع یک مقدار ثابت قابل انتظار است. -1

 ریسک روند: این ریسک برای تخمین اشتباه نرخ مرگ و میر انتظاری است. -2

 له.و زلز دارهای واگیرشود مانند بیماریریسک فاجعه آمیز: ریسک حوادثی که موجب تشدید مرگ و میر می -3

 های شرکت بیمه عمر عبارتند از:ریسکسایر اهم 

گذاری کنند. های دریافتی را در بازارهای مختلف سرمایهبیمههای بیمه باید حقشرکت :نوسانات نرخ بهرهریسک  -1

باشند. برای شرکت بیمه گذاری مانند بانک، بورس، اوراق قرضه، مسکن و طال میاین بازارها شامل بازارهای سرمایه

تطابق دهد. به همین علت از را های مختلف بسیار مهم است که بتواند میزان دارایی و بدهی خود را در سالندگی ز

 کنند. این ریسک به عنوان ریسک نرخ بهره یاد می

گیرد. هاست که توسط بیمه مرکزی صورت میریسک صنعت ناشی از تغییر و اصالح نظام تعرفه ریسک صنعت: -2

مند های نظامگیرد، مشکالتی را برای وجود نرخهای رقیب صورت میهایی که توسط شرکتشکنیهمچنین نرخ

 کند.وجودآورده و شرایط رقابتی را سخت می به
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باشد. تغییرات در سوددهی شرکت وجودآمدن ریسک تجاری، ریسک صنعت مییکی از عوامل به ریسک تجاری: -3

ناتوان بودن شرکت در رقابت با ه شرکت خواهد شد. بنابراین باعث موجب ضرر در سرمایه و یا کاهش در بازده ساالن

 ر رقبا شده و در نتیجه شرکت ثباتی در سوددهی خود در میان مدت و بلند مدت نخواهد داشت.سای

این ریسک برآمده از داشتن محصوالت متنوع و همچنین حدود مشتری شرکت خواهد بود. از  ریسک محصول: -4

های بیمه شوند،  شرکتمه به دو دسته خسارت قطعی و خسارت احتمالی تقسیم بندی میآنجایی که محصوالت بی

باید درنظر داشته باشند که پرتفوی مناسبی از محصوالت را تشکیل دهند. البته پرتفوی محصول شرکت زندگی 

طعی بیشتر باشد، گذاری شرکت بیمه دارد و هرچه محصوالت بیمه عمر با خسارت قبیمه ارتباط مستقیم با سرمایه

گذاری کند. البته باید توجه داشت که این به معنای سرمایهگذاری با بازده بیشتر استقبال شرکت باید از سرمایه

 گذاری بهینه داشت.بیشتر روی دارایی پرریسک نیست بلکه باید پرتفوی سرمایه

گذارانی که در در واقع بیمه باشد.های مستمر میاین ریسک به معنای نکول در پرداخت :ریسک اعتباری -5

دهند. شرکت باید در صورت کنند، شرکت را در معرض این ریسک قرار میهایشان قصور و کوتاهی میپرداخت

داشته امکان، ریسک اعتباری مشتری را تشخیص داده و از این طریق روی جریان ورودی نقد به شرکت کنترل 

 باشد.

 

 های توسعه شرکتاطالعات طرح

شرکت با  نی. اباشدیم یمستمر مهیب یساز ادهیدر حال پ انهیخاورم یزندگ مهیشرکت ب ،یاجتماع دیطرح مف کی یتادر راس

دچار  یکه افراد بعد از بازنشستگ یافراد مختلف است به نحو یزمان بازنشستگ ریزی برایحال برنامهدر  یالمللنیتفکر ب کی

 نیا یلیتکم یو بازنشستگ ینامه مستمرمهیمواجه نشوند. ب بودخود با کم یزندگ دینشده و در آغاز مرحله جد یافت درآمد

 مهینامه مدرن بمهیب نیدر قالب مشارکت سازمانها قابل ارائه است. همچن یو هم به شکل گروه یشرکت هم به نحوه انفراد

 شکل کامالً هحصوالت شرکت بسبد م بیترت نیشرکت است و بد یهدف بعد  ،یگذارهیبا امکان متنوع انتخاب سرما زندگی

 اقشار کامل خواهد شد. یتمام یبرا نهیبه
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 های توسعه منابع انسانیفعالیت

   تیسامعتبر جذب )وب یهامشاغل مختلف با استفاده از کانال یبرا 1397متخصص در سال  یانسان یروینفر ن 15جذب 

 و ...(. نینکدیپورتال شرکت، ل تلنت،رانیا

  کباریماه  3لکرد کارکنان به صورت عم یابیارز انجام. 

  یارهایاحراز، مع طیشرا ف،یشامل شرح وظا یمنابع انسان یتعال 34000شرح شغل کارکنان بر اساس استاندارد  نیتدو 

 و ...  ازیمورد ن یآموزش یهادوره ،یابیارز

  4024 ازیکسب امت و یمنابع انسان یتعال 34000بر اساس استاندارد  یمنابع انسان یندهایفرآ یابیارز. 

  کارکنان. ینگرش شغل سنجش 

  یاخالق یکتابچه کدها میجهت تنظ یرفتار یکدها سینوشیپ هیته . 

 یلیتکم یدوره آموزش یبرگزار office کارکنان شرکت. هیکل یبرا 

  شرکت. رانیمد یعملکرد کارکنان برا تیریمد یکارگاه آموزش یبرگزار 

 

 ساختار نیروی انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد کارکنان به تفکیک جنسیت تعداد کارکنان به تفکیک سطح تحصیالت

 سنتعداد کارکنان به تفکیک 
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 های مربوط به خدمات پس از فروشفعالیت

 

ز فروش، متناسب با محصوالت ا خدمات پس یپاسخگو ،یتخصص تیبا توجه به نحوه فعال انهیخاورم یزندگ مهیشرکت ب

دوخته است. برداشت از ان ایبه عنوان وام و  یاندوخته ساز شامل پرداخت یهانامه مهیخدمات در ب نی. اباشدیشده م ارائه

اضافه و  اینامه و  مهیموجود در ب یهادر پوشش رییامکان تغ گوناگون، یهادر زمان یمشتر یازهایبا توجه به ن نیهمچن

 اینامه و  مهیدر ب شتریب یگذارهیامکان سرما انیمشتر یاقتصاد طیاست. الزم به ذکر است بنا به شرا ریپذکردن آنها امکان کم

 تینحوه فعال ی. در راستاباشندیم یدسترسقابل  یمال یهاهیدر قالب الحاق راتییتغ نید دارد. تمام اوجو مهیبکردن حق کم

 یمختلف مال یبه صورت متنوع در بازارها هامهیبوارد شده از حق یمنابع مال انه،یخاورم یزندگمهیشرکت ب یتخصص

 یراحت ی. در راستاسود در منابع خود شده است %24.5 موفق به کسب 1397شرکت در سال  نیشده و ا یگذارهیسرما

 یاندازپرداخت اقساط راه یکیالکترون وهیو ش دیاقساط قبل از سررس یادآوری لیاز قب یشرکت، امکانات نیا ممحتر انیمشتر

 ،یامهیهمگام با محصوالت ب نی. همچنکندیم انینامه کامل به مشتر مهیب کیبه ارائه  یشده است که کمک بزرگ

شده است و  نیآنال یهاو استعالم ندگانیمجهز به پرتال نما نامهمهیتر بشرکت به منظور فروش آسان یگرمهیب افزارنرم

متفاوت  طیافراد با شرا یمختلف را برا یهامهیاستعالم ب توانندیفروش رفته خود، م یهامهیب اتیعالوه بر جزئ ندگانینما

 دهند. ارائه

 

 های آینده  شرکتبرنامه

 

به حساب  انهیخاورمزندگی  مهیشرکت ب یهاکه سرلوحه برنامه دیمتفاوت و جد یامهیو ارائه محصوالت ب یصرفنظر از طراح

 یامهیسرعت و سهولت در ارائه خدمات ب جادیو ا ونیزاسیو اقدامات شرکت بر بستر مکان هاتیفعال هیکل یگذارانیبن ،دیآیم

 رانیو مد رهیمدأتیشرکت است که با دقت و وسواس خاص توسط ه یهابرنامه نیتریاهبردو ر نیتراز مهم تالیجیدر قالب د

 است. یریگیشرکت در دست پ ییاجرا

 

 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
 

 گونه تکلیف بوده است. جمع عمومی سال قبل شرکت فاقد هرم
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 حیط حقوقی شرکتم

  1316قانون بیمه مصوب 

 1350مصوب  گریو بیمه ایران مه مرکزیسیس بیأقانون ت 

 قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی 

  1386قانون مبارزه با پولشویی مصوب 

 های مستقیمقانون مالیات 

 های کار و تأمین اجتماعیقانون 

  های آنو اصالحیه 1311قانون تجارت مصوب 

 های مصوب شورای عالی بیمهنامهآیین 

 ای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرانهنامهها و بخشنامهآیین 

  1/9/1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 های سازمان بورس و اوراق بهادارها و دستورالعملنامهآیین 

 استانداردهای حسابداری ایران 

 

 شرکت یگزارش عملکرد اجتماع

 

فعال  نیبزرگتر ،یماد یهاها و جبران خسارتافراد و بنگاهبه  سکیبه عنوان ارائه دهنده خدمات پوشش ر مهیب صنعت

خدمات  یهاها و تشکلدولت نیگزیجا ،یبازرگان مهی. توسعه مطلوب صنعت بدیآیجوامع به شمار م هیدر کل یخدمات اجتماع

 کی سیو تأس لیشکنفس ت نیمخرب است. بنابرا یدادهایاز حوادث و رو دهید انیبه افراد و جوامع ز یدر پاسخگوئ یاجتماع

یبه جامعه عرضه م هانامهمهیاست که همراه صدور ب یمنجر به ارائه خدمات اجتماع یزندگ مهیشرکت ب ژهیبه و مهیشرکت ب

که از  ندهیبه آ دواریافراد آرام و ام زمتشکل ا یاو جامعه بخشدیو آرامش خاطر به افراد م شیآسا ،یزندگ نامهمهیب دی. خرشود

 آورد.را به وجود می مبرا است یمتعدد یاجتماع یهایبسامانها و ناتنش
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 مدیره برای تقسیم سودتأپیشنهاد هی

 

  
 یمنته یسال مال

 29/12/1397به 
 

 یمنته یسال مال

 29/12/1396به 

  ریال ونیلیم  ریال ونیلیم   

   72.020  111.158   سود خالص

   11.029  69.846   سود انباشته در ابتدای سال

   83.049  181.004   سود قابل تخصیص

 

 تخصیص سود:
       

   (3.601)  (5.558)   اندوخته قانونی

   (7.202)  (11.116)   اندوخته سرمایه ای

   (2.400)  (60.000)   سال قبل سود سهام مصوب

   69.846  104.330   حد اکثر سود قابل تقسیم

   60.000  96.000   پیشنهاد تقسیم سود
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 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

های پیوست ت که جزئیات آن در یادداشتقانون تجارت انجام پذیرفته اس 129کلیه معامالت با اشخاص وابسته با رعایت ماده 

وال عادی فعالیت است. این معامالت به بازرس قانونی نیز اعالم شده و کلیه این معامالت در رهای مالی افشا شدهصورت

 است.شرکت صورت گرفته

 

 اطالعات تعهدات مالی

 باشد.شرکت فاقد هرگونه اعهدات مالی آتی می

 

 طالعات تماس با شرکتا

 ششم، شماره هفت ابانی)بخارست(، خ ریاحمد قص ابانیخ ن،یآرژانت دانیآدرس: م 

 15147-17911: یپست کد 

 41363000تماس:  تلفن 

 88731183: تیریمد فکس 

 88506175: رخانهیدب کسف 

 یک: الکترون پست  info@melico.ir 
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 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

 (لالف (اقالم عمده صورت سود وزیان )مبالغ به میلیون ریا

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح     

 

 1397سال 
 

 1396سال 
 

 درصد تغییرات

 آمدهاالف(در

 
     

 بیمه سهم نگهداریدرآمد حق

 

85.329 
 

3.794 
 

2149% 

 درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی

 

3.333 
 

260 
 

1181% 

 گذاری از محل ذخایر فنیدرآمد سرمایه

 

7.301 
 

356 
 

1950% 

 گذاری از محل سایر منابعدرآمد سرمایه

 

162.870 
 

123.495 
 

31% 

 سایر درآمدها

 

0 
 

79 
 

(100%) 

 جمع دآمدها

 

258.833 
 

127.984 
 

102% 

 ب(هزینه ها

 

 
   

 

 افزایش ذخایر سهم نگهداری

 

45.582 
 

2.324 
 

1861% 

 -  0  12.508  هزینه خسارت سهم نگهداری

 هزینه کارمزد و کارمزد منافع

 

5.061 
 

463 
 

993% 

 ایهای بیمهسایر هزینه

 

2.802 
 

157 
 

1684% 

 عمومیهای اداری و هزینه

 

75.529 
 

53.020 
 

42% 

 -  0  6.193  ایهای غیر بیمهسایر درآمدها و هزینه

 هاجمع هزینه

 

147.675 
 

55.964 
 

163% 

 ج(سود پیش از مالیات

 

111.158 
 

72.020 
 

54% 

 سود خالص

 

111.158 
 

72.020 
 

54% 

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

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح

 

 1397سال 
 

 1396سال 
 

 درصد تغییرات

 موجودی نقد

 

518.992 
 

2.520 
 

2050% 

 گذاری های کوتاه مدتسرمایه

 

215.305 
 

158.066 
 

36% 

 گذاران و نمایندگانمطالبات از بیمه

 

10.723 
 

180 
 

5857% 

 گران اتکایییمهگران و بمطالبات از بیمه

 

5.200 
 

156 
 

3233% 

 گران اتکایی از ذخایر فنیسهم بیمه

 

16.420 
 

791 
 

1975% 

 های دریافتنیسایر حساب

 

38.463 
 

20.403 
 

88% 

 گذاری های بلند مدتسرمایه

 

351.455 
 

441.656 
 

(20%) 

 های ثابتدارایی

 

145.781 
 

28.017 
 

420% 

 هاسایر دارایی

 

27.914 
 

49.165 
 

(43%) 

 هاجمع دارایی

 

1.330.253 
 

700.954 
 

89% 
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 گذاران و نمایندگانبدهی به بیمه

 

521 
 

363 
 

89% 

 گران اتکاییگران و بیمهبدهی به بیمه

 

13.443 
 

756 
 

1678% 

 ها و اسناد پرداختنیسایر حساب

 

4.309 
 

12.064 
 

(64%) 

 سود سهام پرداختنی

 

1.549 
 

39 
 

3871% 

 بیمهقذخایر ح

 

63.440 
 

3.162 
 

1906% 

 -  0  4.144  ذخیره خسارت معوق

 سایر ذخایر فنی

 

2.908 
 

159 
 

1728% 

 های آتیبیمه سالحق

 

28 
 

57 
 

(50%) 

 3.059 ذخیره مزایای پایان خدمت 
 

1.757  74% 

 هاجمع بدهی

 

93.401 
 

18.357 
 

408% 

 سرمایه

 

600.000 
 

600.000 
 

0 

 -  0  503.097  دیهسرمایه در حال تا

 اندوخته قانونی

 

9.808 
 

4.250 
 

130% 

 ایاندوخته سرمایه

 

19.617 
 

8.501 
 

130% 

 سود انباشته

 

104.331 
 

69.846 
 

49% 

 جمع حقوق صاحبان سهام

 

1.236.852 
 

682.597 
 

81% 

 ها، ذخایر و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی

 

1.330.253 
 

700.954 
 

89% 

  
     

 بازده )درصد(:ج( نرخ 

 
   

  

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح

 

 درصد
 

   درصد

 
 

 

 
 

   10.80%  11%  هانرخ بازده دارایی  

   11.10%  11.6%  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(



 )سهامی عام( بیمه زندگی خاورمیانهشرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1397اسفند  29برای سال مالی منتهی به 

30 

 

  های مالینسبت

 1396 1397 روش محاسبه های مالینسبت

 نسبت جاری 
 های جاریدارایی

 های جاریبدهی
3979% 1371% 

 نسبت بدهی
 هاجمع بدهی

 هامجموع دارایی
7% 3% 

 اینسبت پوشش بدهی و تعهدات بیمه
 هامجموع دارایی

 خالص ذخائر فنی
1887% 21107% 

 هانسبت مجموع گردش دارایی
 حق بیمه عاید شده

 هامجموع دارایی
8% 1% 

 نسبت سود به فروش
 بعد از کسر مالیات  سود خالص

 بیمهحق
100% 1419% 

ها به مجموع گذارینسبت درآمد سرمایه

 هاگذاریسرمایه

 گذاریدرآمد سرمایه

 هاگذاریمانده سرمایه
30% 21% 

 گرینسبت هزینه بیمه
 هزینههای عمومی+مالیاتها+کارمزد پرداختی-سایر درآمدها

 حق بیمه
78% 1055% 

 مبازده حقوق صاحبان سها
 سود خالص قبل از کسر مالیات

 حقوق صاحبان سهام
12% 11% 

 نسبت مالکانه
 حقوق صاحبان سهام

 هاکل دارایی
93% 97% 

 بیمهل به حقسرانه پرسن
 بیمه صادرهکل حق

 تعداد کل پرسنل

             
3.165  

188 

 ذخائر فنی به حقوق صاحبان سهام
 مجموع ذخائر سهم نگهداری

 محقوق صاحبان سها
4.4% 0.4% 

 المعامله به ذخائرهای سریعدارایی
 گذاری هامجموع وجه نقد و سرمایه

 ذخائر سهم نگهداری
2006% 24166% 

 نسبت پرداخت خسارت
 خسارت پرداخت شده

 خسارت واقع شده
73% 0 

 نسبت ایفای تعهدات جاری 
 گران اتکائی از ذخایرسهم بیمه -های جاری دارایی

 اری و ذخائر فنی سهم نگهداریهای جمجموع بدهی
1067% 1151% 

 مهیببه درآمد حق یخسارت سهم نگهدار

  یسهم نگهدار

 خسارت سهم نگهداری

 بیمه سهم نگهداریدرآمد حق
15% 0 

 حاشیه سود عملیاتی 
 سود عملیاتی

 بیمهدرآمد حق
106% 1417% 

 حاشیه سود خالص
 سود خالص

 بیمهدرآمد حق
100% 1419% 

 


