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ماهیت کسب و کار
 -1تاریخچه شرکت
درخواست تأسیس شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام) در شهریورماه  13۳1با سرمایهای بالغ بر هزار و
دویست میلیارد ریال به تائید شورای عالی بیمه ایران رسید .پذیرهنویسی این شرکت در اسفندماه  13۳4از
طریق بازار سوم فرابورس انجام شد و در تاریخ هفتم دیماه  13۳1به شماره ثبت  103148و شناسه ملی
 14004444۳81در اداره ثبت شرکتها ثبت گردید .در تاریخ  11بهمن  13۳1به موجب پروانه فعالیت شماره
 ۳1/100/44031صادر شده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران ،فعالیت شرکت رسماً آغاز شد .به استناد مصوبه جلسه
مورخ  13۳4/04/01کمیته درج فرابورس و به موجب اطالعیه شماره  ۳3/3/44810مورخ  13۳4/04/10شرکت
فرابورس ایران ،شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با نماد معامالتی "بخاور" پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از
تاریخ  13۳4/04/11جهت آغاز معامالت ثانویه در بازار پایه ج ،در گروه صنعت "بیمه و صندوق بازنشستگی به
جز تأمین اجتماعی" در فهرست شرکتهای پذیرش شده در فرابورس ایران درج گردید .سپس شرکت در تاریخ
 13۳8/0۳/18موفق به اخذ پذیرش در بازار اول فرابورس شد و در تاریخ  13۳۳/02/31به عنوان دویست و
شانزدهمین نماد معامالتی ،در فهرست نرخهای فرابورس ایران درج گردید و از تاریخ  13۳۳/04/02معامالت آن
در بازار اول فرابورس آغاز گردید.
 -2فعالیت اصلی شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده  2اساسنامه ،عبارت است از:
 -1انجام عملیات بیمهای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ضوابطی که بیمه
مرکزی ج.ا.ایران اعالم میکند.
 -2تحصیل پوشش بیمههای اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمهنامههای صادره در چارچوب
ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
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 -3سرمایهگذاری از محل سرمایه ،ذخایر و اندوختههای فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی
بیمه.
 -3قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت
مهمترین قوانین ،مقررات و عوامل برونسازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتست از:
 قانون بیمه مصوب 1314
 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 1310
 قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی
 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1384
 قانون مالیاتهای مستقیم
 قانونهای کار و تأمین اجتماعی
 قانون تجارت مصوب  1311و اصالحیههای آن
 آییننامههای مصوب شورای عالی بیمه
 آییننامهها و بخشنامههای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 1384/۳/1
 آییننامهها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار
 استانداردهای حسابداری ایران
 -0نظام راهبری شرکتی
مشخصات اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل

● محمدابراهیم امین
رئیس هیأتمدیره
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  ،MBAدانشگاه نورتروپ ،ایاالتمتحده آمریکا

برخی سوابق اجرایی:
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رئیسکل ،بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره ،شرکت بیمه البرز
عضو هیأتمدیره و معاون طرح و برنامه ،شرکت بیمه ایران
عضو هیأتمدیره ،بیمه اتکایی امین
رئیس هیأتمدیره ،بیمه اتکایی آسیائی
مدیرکل دفتر امور بازرگانی ،سازمان برنامه و بودجه

● سیدحسین سلیمی
نایبرئیس هیأتمدیره
کارشناسی ارشد صنایع ،دانشگاه ایالتی یوتا ،ایاالتمتحده آمریکا

برخی سوابق اجرایی:
رئیس هیأتمدیره ،شرکت ایرانگچ (سهامی عام)
نایب رئیس هیأتمدیره ،بانک خاورمیانه
عضو هیأتمدیره ،انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنایع
عضو هیأترئیسه ،کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی ICC

رئیس انجمن ،سرمایهگذاریهای مشترک ایران و خارجی
رئیس سابق و عضو فعلی هیأترئیسه ،اتاق ایران و سوییس
عضو هیأتمدیره ،بانک کارآفرین
مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره ،شرکت سرمایهگذاری کارآفرین
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● سیداحمد احمدیهاشمی
عضو هیأتمدیره
دکترای مهندسی ساختمان ،دانشگاه لیون ،فرانسه

برخی سوابق اجرایی:
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل ،شرکت فسان
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل ،شرکت سازههای فلزی و جرثقیل فسان

● خسرو اسمعیلزاده
عضو هیأتمدیره
کارشناسیارشد مهندسی راه و ساختمان ،دانشگاه فنی دانشگاه تهران و دانشگاه مکگیل ،کانادا

برخی سوابق اجرایی:
مدیرعامل ،شرکت شایگان
رئیس هیأتمدیره ،شرکت شایگان

● هادی برخوردار
عضو هیأتمدیره
کارشناسی اقتصاد ،دانشگاه پنسیلوانیا ،ایاالت متحده آمریکا

برخی سوابق اجرایی:
مدیرعامل ،شرکت توسعه مدیریت خطرپذیر بدر
رئیس هیأتمدیره ،شرکت سرمایهگذاری کارآفرین ماندگار گروه بدر
رئیس هیأتمدیره ،شرکت بدر الکتریک
رئیس هیأتمدیره ،شرکت بدرتک الکتریک
عضو هیأتمدیره ،شرکت صنایع پمپ آبارا
عضو هیأتمدیره ،شرکت بدرسان الکتریک
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● 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 فناوری اطالعات و ارتباطات ،بیمه مرکزی ج.ا.ایران
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات ،استانداری تهران
معاون مهارتهای پیشرفته ،اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان تهران
کمیتههای تخصصی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه


کمیته جبران خدمات و انتصابات

این کمیته در راستای اعمال حاکمیت شرکتی متشکل از رئیس هیأتمدیره ،یک عضو غیرمؤظف هیأتمدیره به
انتخاب هیأتمدیره ،مدیرعامل ،معاون سرمایهگذاری و پشتیبانی و رئیس اداره سرمایه انسانی (دبیر کمیته) با
هدف تعیین سیاستها و استراتژیهای سرمایه انسانی ،همسوسازی سرمایه انسانی با استراتژیهای شرکت،
نظارت بر سیستم پرداخت حقوق ومزایا و همچنین نظارت وکنترل عزل و نصب مدیران شرکت و در مجموع
سیاستگذاری و نظارت بر کلیه فعالیتهای مرتبط با سرمایه انسانی شرکت تشکیل میشود.


کمیته راهبری

در راستای اجرای استراتژی های تعریف شده شرکت و دستیابی به اهداف تعیین شده ،کمیته راهبری جهت
هماهنگی مدیران عالی شرکت در خصوص سیاستگذاری ،راهبری و نظارت بر فرآیند های دستیابی به اهداف
موردنظر تشکیل میگردد .اعضای این کمیته عبارتند از :رئیس هیأتمدیره (رئیس کمیته) ،مدیرعامل و معاونین
مدیرعامل.


کمیته ریسک
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این کمیته با هدف سیاستگذاری و نظارت بر شناسایی ریسکهای مرتبط با شرکت و صنعت بیمه ،اندازهگیری،
کنترل و پایش ریسکها تشکیل یافته است .مسئولیت این کمیته بررسی و استفاده از ابزارهای مناسب جهت
اتخاذ تدابیر الزم برای کاهش ریسک ها و زیانهای احتمالی با تکیه بر تحلیل مستمر متغیرهای مرتبط با
فعالیتهای شرکت ،ارزیابی ،کنترل و مدیریت آنها در راستای تشخیص حدود قابل پذیرش و عدم پذیرش
ریسکها میباشد.


کمیته استخدام

این کمیته به منظور رعایت عدالت در استخدام و نظارت بر نظام مند بودن فرایند جذب و استخدام و توجه به
شایستگیهای افراد و در راستای اهداف تعیین شده در برنامه استراتژیک شرکت با  1عضو تشکیل میشود که
شامل معاون سرمایهگذاری و پشتیبانی (رئیس کمیته) ،نماینده مدیرعامل ،رئیس اداره سرمایه انسانی (دبیر
کمیته) ،معاون یا مدیر بالفصل حوزه یا واحد متقاضی حسب مورد یا نماینده وی ،مشاور بیرونی در صورت نیاز
با تصویب کمیته جبران خدمات و انتصابات میباشد.


کمیته آموزش و توسعه سرمایه انسانی

به منظور سیاستگذاری و تعیین خطمشی در زمینه فرآیند آموزش ،تعیین اولویتهای آموزشی ،برآورد و
پیشنهاد بودجه ساالنه آموزش و سایر وظایف مرتبط در راستای توسعه و توانمندسازی کارکنان ،کمیته آموزش و
توسعه سرمایه انسانی با ترکیب ذیل تشکیل میگردد :معاون سرمایهگذاری و پشتیبانی (رئیس کمیته) ،نماینده
مدیر عامل (عضو کمیته) ،معاون فنی مدیرعامل (عضو کمیته) ،رئیس اداره سرمایه انسانی (عضو کمیته)،
کارشناس آموزش (دبیر کمیته) ،نمایندگان آموزشی حوزه مدیریتهای مستقل حسب مورد (عضو کمیته).


کمیته سرمایهگذاری

این کمیته با هدف بررسی و پیشبرد سیاستها و استراتژیهای مربوط به سرمایهگذاری و تامین منابع مالی در
راستای شناسایی بازارهای مالی ،ارزیابی توانمندیهای بازارهای مالی ،فرصتهای سرمایهگذاری و تعیین میزان
سرمایهگذاری در هریک از آنها تشکیل یافته و مسئولیت تدوین قوانین و مقررات کلی مربوط به حوزه
سرمایهگذاری را جهت نظارت بر فرآیندهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده برعهده دارد.


کمیته امور نمایندگان
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مسئولیت جذب ،ارزیابی و تأیید صالحیت متقاضیان نمایندگی ،ارزیابی عملکرد نمایندگان در زمان فعالیت و
رسیدگی به تخلفات نمایندگان ،بر عهده کمیته امور نمایندگان میباشد .اعضا این کمیته عبارتند از :معاون
سرمایهگذاری و پشتیبانی ،معاون فنی ،نماینده مدیرعامل ،مدیر فروش و نمایندگان ،رئیس اداره سرمایه انسانی.
دبیر کمیته نیز بر عهده مدیر فروش و نمایندگان میباشد.


کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیاتمدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول
از موارد زیر تشکیل شده است:
اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی،
سالمت گزارشگری مالی،
اثربخشی حسابرسی داخلی،
استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و
رعایت قوانین ،مقررات و الزامات.
اعضای این کمیته شامل یک عضو مستقل غیرموظف هیات مدیره به عنوان رئیس کمیته و دو عضو مستقل
دارای تخصص مالی میباشند که توسط هیات مدیره شرکت انتخاب شدهاند.
حقوق و مزایای مدیران

حق حضور اعضای غیر مؤظف هیأتمدیره در سال  1400ماهیانه  20میلیون ریال تعیین شده است .پاداش
اعضای هیات مدیره معادل عدد مصوب مجمع عمومی پرداخت گردیده است و همچنین حقوق و مزایای رئیس
هیأتمدیره و مدیرعامل نیز توسط هیأتمدیره شرکت تعیین گردیده است.
حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  ،1400/04/28مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به
شناسه ملی  1010012133۳به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فراز مشاور
دیلمیپور با شناسه ملی  10100218400به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی  1400انتخاب گردیدند.
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محیط کسب و کار و فرصتها و ریسکهای حاکم بر محیط
با توجه به حضور بیش از  30شرکت در صنعت بیمه ایران ،شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با هدف تخصصی
شدن به عنوان اولین شرکت تخصصی بیمه زندگی و مستمری ،شروع به فعالیت کرده و مطابق با سند اهداف و
اقدامات راهبردی بیمه مرکزی ج.ا.ا در زمینه توسعه محصول و ارائه پوششهای مختلف در بیمهنامههای عمر و
زندگی و با توجه به نیاز مشتریان ،پیشرو بوده است.
مهمترین موانع رشد و توسعه بیمههای زندگی
اگرچه بیمه زندگی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در مقایسه با اقتصادهای توسعهیافته پیشرفت به
مراتب کمتری داشته است ،در ایران این عدم توسعه به مراتب ملموستر است .دالیل این امر را میتوان از
جنبههای مختلف اقتصادی ،سیاستگذاری و غیره بررسی کرد اما قبل از هر چیز به نظر میرسد این مسئله
ریشه در عدم آگاهی و شناخت جامعه از عملکرد و مزایای این نوع بیمه داشته باشد .در ادامه به توضیح برخی از
موانع توسعه بیمه زندگی در کشور پرداخته میشود:
• عوامل فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی
یکی از مهمترین موانع رشد بیمه زندگی در کشورهای جهان سوم عوامل فرهنگی و اجتماعی است .در ایران به
دالیلی از جمله وجود نااطمینانیها و بیثباتیهای مختلف اقتصادی-اجتماعی ،فرهنگ آیندهنگری و
دید بلندمدت به نسبت کشورهای توسعهیافته کمتر است و از طرف دیگر تقدیرگرایی و اعتقاد به عوامل معنوی
نگرانی افراد نسبت به آینده را کاهش میدهد .از این رو به طور کلی خدمات بیمهای در سبد مصرفی خانوارهای
ایرانی ،جایگاه ویژهای نداشته و بسیاری از خانواده ها آن را به عنوان هزینهای سربار و تحمیلی محسوب
میکنند .از این رو ،بیمههایی که جنبه اختیاری دارند به سختی جایگاه خود را در بین آحاد اقتصادی پیدا
میکنند .تغییر ریشهای در این تفکر ،نیازمند آموزش و فرهنگسازی و تبلیغات رسانهای مناسب و هوشمندانه
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است .عالوه بر این ،شرکتهای بیمه باید محصوالتی را ارائه دهند که بیشترین تطبیق را با باورهای فرهنگی
افراد داشته باشد.
• عوامل اقتصادی و زیرساختی
اولین عامل اقتصادی تأثیرگذار بر جذابیت سرمایهگذاریهای بلندمدتی مثل بیمه زندگی ،وجود تورم باال و پایدار
است که موجب کاهش ارزش آتی سرمایه میشود .تورم باال که در اقتصاد ایران به صورت یک مشکل مزمن
وجود دارد ،بر انگیزه افراد جهت خرید بیمه عمر اثر منفی داشته و این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.
عامل اقتصادی مهم دیگر ،سطح درآمد و قدرت خرید افراد است .طبیعتاً خانوار درآمد خود را ابتدا صرف
با اولویتترین هزینهها میکند و لذا کاهش درآمد واقعی به طور معناداری مصرف کاالهای غیرضروری و
همچنین پساندازها را تحت تاثیر قرار میدهد .از آنجا که بیمه عمر به طور کلی یک کاالی غیرضروری محسوب
میشود ،افت تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد خانوارها بر استقبال از این نوع بیمه اثر منفی دارد .بنابراین،
بهبود وضعیت اقتصادی کشور به معنای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی ،احتمال توسعه بیشتر بیمههای
زندگی را فراهم میآورد.
عالوه بر این ،بازار بیمه یکی از بخشهای نظام مالی کشور است که توسعه آن به سایر بخشهای مالی نیز
وابسته است .وجود یک بازار سرمایه پرعمق و به خصوص بازار بدهی با سررسیدهای بلندمدت ،وجود ابزارهای
متنوع پوشش ریسک ،وجود انواع قراردادهای اختیار معامله و ابزارهای مشتقه و سایر موارد مشابه در
توسعهیافتگی انواع بیمه نقش مهمی ایفا میکند.
• عوامل مربوط به نهاد نظارتی و قانونگذاری
نقش نظارتی و تنظیمگری بیمه مرکزی در صنعت بیمه بر نوع عملکرد شرکتهای بیمه تأثیر مستقیم دارد.
شرکتهای بیمه باید بر اساس اصول نظارتی و احتیاطی عمل کنند که در نتیجه انواع ریسک در فعالیت شرکت
کنترل و مدیریت شود .این موضوع در صنعت بیمه زندگی با توجه به پذیرش تعهدات بلندمدت توسط شرکتها
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از ضرورت بیشتری برخوردار است .اینکه شرکت بیمه استانداردهای احتیاطی الزم را رعایت کند و یا اینکه
بیمحابا برای پیشبرد اهداف کوتاهمدت خود دست به استراتژیها و سیاستهای غیرایمن بزند ،از عملکرد
نظارتی بیمه مرکزی تأثیر زیادی میگیرد .فقدان یک قانون منسجم و مدرن و یا حتی مماشات در اجرای آن
میتواند نتیجه نامطلوبی بر کیفیت کار شرکتهای بیمه داشته باشد.
عالوه بر جنبه نظارتی ،صراحت و شفافیت قانون نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است .از آنجا که در ایران هنوز
یک چارچوب و طبقهبندی منسجم و استاندارد از انواع محصوالت بیمه زندگی وجود ندارد ،شرکتهای بیمه
هر کدام به نحوی به ارائه محصوالت بیمه زندگی در قالب تعاریف و تبلیغات گوناگونی پرداختهاند .این موضوع
مقایسه بین محصوالت و خدمات شرکتهای بیمه را برای بیمهشونده ،به خصوص در جامعهای که شناخت و
آگاهی کافی از بیمه زندگی وجود ندارد ،دشوارتر میکند که میتواند بر استقبال آنها از این نوع بیمه تأثیر
منفی داشته باشد.
• عوامل مربوط به عملکرد شرکتهای بیمه
فقدان شبکه تخصصی فروش و عرضه غیرحرفهای محصوالت یکی از چالشهای عملکردی مهم بیمههای زندگی
در کشور است .برنامههای آموزش فروش و ارتباط صحیح با مشتری ،بخش قابل توجهی از بودجه شرکتهای
بیمه موفق در دنیا را به خود اختصاص میدهند .بازاریابی ضعیف و غیرمدرن و عدم بهرهگیری از شیوههای نوین
جذب مشتری نیز میتواند ریشه در همین موضوع داشته باشد .موفقیت شرکتهای بیمه در شناخت صحیح نیاز
مشتریان نهفته است .این مقوله مشتمل بر مفاهیمی همچون دادهکاوی ،تحلیل رقبا ،شبکه فروش ساختارمند،
تبلیغات اثربخش ،سادهسازی محصول ،برخورداری از نظام جامع بازاریابی ،تجاریسازی به موقع محصوالت ،و
توانایی بهرهگیری از بازاریابی با روشهای نوین است.
فعالیت در بازار بیمه زندگی نیازمند بهرهمندی از تخصصها و تجربیات مرتبط است .شرکتهای بیمه زندگی
نیاز مبرمی به فعالکردن بخشهایی با هدف تحقیق و توسعه دارند که باید در مورد موضوعاتی مثل ارزیابی
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دقیقتر ریسکها ،انتخاب محل مناسب سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی ،بررسی وضعیت اقتصادی کشور و اثر
متغیرهای کالن اقتصادی بر بیمههای عمر و غیره گزارش ارائه دهند .فقدان این دانش و تخصص ،که به نظر
میرسد در صنعت بیمه کشور به چشم میخورد ،یکی دیگر از چالشهای پیشروی این صنعت در کشور
محسوب میشود.
عدم تنوع کافی در پوششهای بیمه زندگی میتواند به عنوان یک چالش دیگر مطرح شود .نوآوری و خلق
محصوالت جدید و ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت بیمه متناسب با نیاز مشتریان یک عامل مهم در موفقیت
شرکتهای بیمه تلقی میشود .طبقهبندی مشتریان و خدماترسانی متناسب با نیازها و شرایط مالی هر طبقه
نیز میتواند در این امر مؤثر باشد .عالوه بر این ،با توجه به تورم باال در ایران ،بیمهگر الزم است تورم را به عنوان
یک ریسک شناسایی کرده و راهبرد سرمایهگذاری خود برای حمایت از بیمهگذار در مقابل آن را ارائه نماید .در
برخی بازارهای مالی انتشار اوراق مصون از تورم یا متناسب با شاخص قیمتها ارائه میشود که میتوان در
صنعت بیمه نیز از آنها بهره برد .از این رو طرحهایی مانند بیمه زندگی مبتنی بر طال یا بیمه زندگی متصل به
سهام میتواند راهگشا باشد.
-5

محصوالت و خدمات اصلی

محصوالت اصلی ارائه شده توسط شرکت به شرح ذیل میباشد:
 بیمه عمر ساده زمانی :این بیمهنامه حالتی از بیمه عمر به شرط فوت میباشد و مناسب متقاضیانی
است که تمایل دارند برای یک مدت زمان مشخص و با پرداخت حقبیمه نسبتاً ناچیز از پوشش سرمایه
فوت قابل توجهی برخوردار شوند ،تا در صورت فوت ایشان امنیت مالی خانواده و افراد تحت تکفل آنها
به خطر نیفتد.
 بیمه عمر و پسانداز :در این نوع بیمهنامه چه بیمهشده در طول مدت قرارداد بیمهای فوت نماید و یا
تا پایان مدت قرارداد در قید حیات باشد ،شرکت بیمه سرمایه بیمهنامه را به ذینفعان بیمهنامه پرداخت
13
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مینماید .این بیمهنامه عالوه بر پوشش سرمایه فوت ،پشتوانه مالی مناسبی نیز برای حیات بیمهشده در
مدت قرارداد میباشد.
 بیمه عمر مانده بدهکار :بیمه عمر مانده بدهکار یا بیمه وام امروزه کاربرد بسیار زیادی دارد .زیرا
بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به افراد متقاضی وام و تسهیالت مالی پرداخت میکنند،
چنانچه وامگیرندگان فوت نمایند خانواده آنها در بسیاری از موارد قادر به پرداخت اقساط وام نخواهند-
بود و بانک میبایست از وثیقه ارائه شده نسبت به وصول طلب خود استفاده نمایند .لذا فرد وام گیرنده
میتواند با پرداخت حق بیمهای ناچیز وام خود را بیمه نماید تا در صورت فوت وی در طول مدت
پرداخت اقساط وام خانواده وی با مشکل بازپرداخت اقساط باقیمانده مواجه نگردند.
 بیمه تمام عمر :در این بیمهنامه شرکت متعهد میگردد ،در صورت فوت بیمهشده در هر زمان سرمایه
مندرج در بیمهنامه را به استفاده کنندگان یا وراث قانونی بپردازد .بیمهگر به ازای دریافت حق بیمه به
مدت محدود ( 10 ،1یا  11سال) به طور مادامالعمر متعهد میشود که هر زمان و به هر علت بیمهشده
فوت نماید به تعهدات خود عمل نماید.
 بیمه عمر و سرمایهگذاری :بیمه عمر و سرمایهگذاری از دو بخش پوشش بیمهای و قسمت خدمات
سرمایهگذاری تشکیل شدهاست .در بخش پوششهای بیمهای شخص مبلغی را تعیین میکند که در
صورت فوت وی به هر علت به بازماندگان ایشان در سریعترین زمان بدون نیاز به انحصار وراثت و معاف
از مالیات پرداخت گردد .در بخش خدمات سرمایهگذاری از همان ابتدا بر مبنای پساندازهایی که توسط
بیمهگذاران تحت عنوان حق بیمه پرداخت میشود ،سود تضمینی به صورت بهره مرکب و روزشمار
تعلق میگیرد و پس از پایان بیمهنامه کل مبلغ پسانداز شده به همراه سود مرکب آن به بیمهگذار
پرداخت میگردد.
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 بیمه مستمری و بازنشستگی :نوعی بیمه عمر به شرط حیات است ،که به موجب آن بیمهگر با
دریافت حق بیمه (به صورت یکجا یا اقساط) متعهد پرداخت بازنشستگی تکمیلی مادامالعمر ،یا
بازنشستگی تکمیلی تا مدت معین میشود.
 بیمه سنوات کارکنان :در طرح بیمه سنوات کارکنان ،یک ماه حقوق به عنوان سرمایه بیمهنامه برای
هر یک از کارکنان منظور و در صورت بازنشستگی و یا قطع همکاری با بازده قابل توجهی از
سرمایهگذاری به ایشان پرداخت خواهدشد .انتقال ریسک کمبود نقدینگی بیمهگذار به بیمهگر در سال-
های آتی و تضمین پرداخت سنوات موجب آرامش و امنیت خاطر مدیران و کارکنان میگردد.
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 -6ساختار سازمانی شرکت
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 -7اطالعات مدیران شرکت
عضو هیأتمدیره

سمت

مدرک تحصیلی

محمدابراهیم امین

رئیس هیأتمدیره

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سیدحسین سلیمی

نایب رئیس هیت مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

سیداحمد احمدی هاشمی

عضو هیأتمدیره

دکتری مهندسی ساختمان

خسرو اسمعیل زاده

عضو هیأتمدیره

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان

هادی برخوردار

عضو هیأتمدیره

کارشناسی اقتصاد

مهدی نوروزی

مدیرعامل

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
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سهامداران اصلی شرکت
تعداد سهام

نام سهامدار

درصد مالکیت

بانک خاورمیانه (سهامی عام)

240.000.000

%20.0

شرکت آسفالت طوس (سهامی خاص)

12.000.000

%4.3

شرکت سام گروه (سهامی خاص)

12.000.000

%4.3

شرکت.س.ت.سامانه های رایانه ای هوپادهونامیک(سهامی خاص)

33،011،134

%2.8

شرکت به روزآوران منتخب سرمایه(بامسئولیت محدود)

32،402،011

%2.1

شرکت تامین خدمات ساویس مایا(سهامی خاص)

21،113،241

%2.3

شرکت سرمایه گذاری دارویی بهیان پرمون(سهامی خاص)

21،321،438

%2.3

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان(سهامی خاص)

24،181،413

%2.1

شرکت سرمایه گذاری غذایی وسام طعام ویدا(سهامی خاص)

11،0۳4،881

%1.4

شرکت بازرگانی طرح واندیشه آتیه(سهامی خاص)

13،110،000

%1.1

شرکت آتیه پگاه(سهامی خاص)

13،100،000

%1.1

شرکت سرمایه گذاری معدنی اسپادتجارت هیوا(سهامی خاص)

13،281،114

%1.1

شرکت هایداپ(بامسئولیت محدود)

12.000.000

%1.0

اشخاص حقیقی (باالی  1درصد)

11۳.422.438

%13.3

سایر اشخاص حقوقی (کمتر از  1درصد)

31.111.041

%2.4

سایر اشخاص حقیقی (کمتر از  1درصد)

410،۳14،18۳

%31.4

1،011،111،111

%111
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اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
 -1اهداف بلندمدت و کوتاهمدت
چشمانداز :دستیابی به جایگاه نخست پیشرفتهترین شرکت بیمه زندگی و مستمری کشور
بیانیه مأموریت :شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برآنست که با ارائه محصوالت جدید بیمههای زندگی به صورت
فراگیر ،با استفاده از کارشناسان مجرب ،مطابق با استانداردهای بین المللی و با کسب حداکثر رضایت مشتریان
به چشم انداز خود دست یابد.
پایهریزی یک شرکت بیمه در وضعیت اقتصادی حاضر ،مستلزم ترسیم چشماندازی صحیح و هدفگذاری مناسب
است .طبق بررسیهای بعمل آمده و با نگاه اجمالی به ارقام و اطالعات صنعت بیمه به ویژه شاخصهایی مانند
ضریب نفوذ بیمه ،حقبیمه سرانه و علیالخصوص وضعیت بیمههای زندگی ،بیانگر آن است که کشور از استعداد
و پتانسیل باالیی برای ارتقاء شاخصهای مذکور برخوردار میباشد .بنابراین بر پایه یک برنامهریزی مناسب و
صحیح و با رویکردی پویا و خالق میتوان در چارچوب یک شرکت بیمه تخصصی ،بصورت مشخص اهداف کالن
زیر را محقق نمود:
 ارائه انواع بیمههای زندگی با جلب رضایت مشتریان
 ایجاد اطمینان خاطر برای کلیه ذینفعان
 تشکیل شرکت بیمهای خالق و نوآور با هدف سوددهی مناسب برای بیمهگذاران و سهامداران
 جذب و بکارگیری بهینه سرمایهها با رویکرد گسترش فرهنگ پساندازی در کشور
 کسب سهم مناسبی از بازار بیمه زندگی کشور
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 -2برنامههای آتی شرکت
از آنجایی که شرکت به عنوان یک بیمه تخصصی در حال فعالیت است ،سعی بر این داریم که با رعایت قوانین و
مقررات بیمه مرکزی ،اقدام به اخذ مجوز فروش از بیمه مرکزی ج.ا.ا جهت محصوالت طراحی شده که باتوجه به
فاکتورهای اقتصادی تعریف شدهاند ،نمائیم .با توجه به اینکه هر کدام از این محصوالت ،بازارهای هدف خاص
خود را دارند ،آموزش تخصصی نمایندگان از اهمیت ویژهای برخوردار است .هر چند در حال حاضر آموزش
نمایندگان هم به صورت حضوری و هم مجازی در حال انجام است ،شرکت تصمیم دارد با ارائه آموزشهای
حرفهایتر با مفاهیم مالی و اقتصادی به نمایندگان ،بتواند برای مشتریان با توجه به ویژگیهای خاص ایشان،
محصوالت متناظر نیاز هر یک را ارائه نماید .همچنین شرکت در حال دریافت مجوزهای الزم و اجراء عرضه
الکترونیک بیمههای زندگی به صورت مستقیم و همچنین همکاری با تعداد بیشتری استارتآپهای بیمهای برای
سال آتی میباشد.
 -3اهداف عملیاتی شرکت برای سال 1044
اهداف فروش
 فروش 4.000میلیاردی تا پایان سال 1400
اهداف توسعه شبکه فروش:
 جذب  14.000نماینده و بازاریاب جدید تا پایان سال 1400
 جذب  10کارگزار فروش بیمه زندگی
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 -0سیاستهای شرکت برای دستیابی به اهداف عملیاتی
 استفاده از بازاریابی دیجیتال در راستای طراحی ،ارائه و توسعه فروش محصوالت
 آموزش و انگیزش سازمان فروش متناسب با نیازهای شرکت بیمه زندگی خاورمیانه
 تأسیس ،تجهیز و نظارت بر دفاتر نمایندگی در شهرستانهای بیشتر نسبت به سال گذشته
 توسعه جغرافیایی شبکه فروش با توجه به الویتها و ظرفیتهای مناطق مختلف
 -5چالشهای پیشرو برای رسیدن به اهداف عملیاتی
 شیوع بیماری کرونا در سطح جهانی و کاهش درآمد افراد
 زمانبر و هزینهبر بودن توسعه جغرافیایی
 مقاومت سایر شرکتهای بیمهای در نفوذ به بازار بیمه زندگی خاورمیانه در مناطق جدید
 نگهداری و فعالسازی شبکه فروش جذب شده
 ورود شرکتهای بیمهای تخصصی به صنعت بیمه
 -6برنامه توسعه شبکه فروش و بازاریابی
با توجه به چشمانداز و مأموریت شرکت و با شناخت فرصتهای بازار و تعیین بازار هدف از طریق
بخشبندی بازار و تعیین استراتژیهای فروش ،واحد فروش و نمایندگان شرکت ضمن تحلیل صنعت بیمه،
محصوالت سایر شرکتهای بیمه و بررسی نقاط قوت و ضعف رقبا ،با تدوین گامهای اجرایی و عملیاتی
فروش و بازاریابی و تحلیل و بررسی مستمر شرایط بازار ،اهداف و برنامههای بلندمدت شرکت بیمه زندگی
خاورمیانه در خصوص توسعه فروش و بازاریابی را به شرح ذیل دنبال میکند:
 جذب نمایندگان ،کارگزاران و شبکه فروش فعال در حوزه فروش بیمههای زندگی
 برگزاری همایشهای استانی به منظور جذب شبکه فروش
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 برنامه توسعه سهم بازار
 شرکت در مناقصهها
 گسترش شبکه فروش و فروش بیمهنامههای انفرادی
 هدفگذاری برای آموزش و توسعه دانش شبکه فروش با استفاده از روشهای متنوع آموزشهای فنی و
فروش در بیمههای زندگی
 توسعه بازاریابی محتوایی
 به اشتراکگذاری محتوای آموزشی و آگاهیبخش به مشتریان
 آموزش ارائه مشاوره صحیح به بیمهگذاران و نمایندگان بالقوه
 فعالیت کمپین بازاریابی
 دیجیتال مارکتینگ
 برنامهریزی ماهانه شبکه فروش به منظور دستیابی به پورتفوی مورد نظر در هر ماه
 مذاکره با استارتاپ ها
 تحلیل و بررسی مشتریان فعلی و دریافت بازخورد به منظور بهینهسازی محصوالت و خدمات فعلی
 طراحی محصوالت جدید بر اساس نیاز مشتری
 ایجاد باشگاه مشتریان جهت ترغیب مشتریان فعلی به ادامه بیمهنامه و معرفی آن به دیگران
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-7اطالعاتی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت
برخی از اقدامات انجام شده توسط شرکت در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی ،به شرح
ذیل میباشد:
 با شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا ،بیمه عمر زمانی با عنوان بیمه کرونا طراحی گردید و توسط شبکه
فروش و نرمافزار بیمهگری در حال فروش است ،این محصول جهت پوشش هزینههای پزشکی تحمیل
شده به افراد مبتال به این بیماری طراحی شده و با دریافت حق بیمهای ناچیز ،افراد تحت پوشش فوت و
هزینههای 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 فاصلهگذاری 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
 بسترسازی و تمرکز بر صدور آنالین بیمه نامهها جهت صرفهجویی در وقت بیمهگذاران و کاهش ترددهای
غیر ضروری
 آموزش و ایجاد زمینه اشتغال برای نمایندگان فروش بیمه
-8اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایهگذاریها
واحد سرمایهگذاری شرکت بیمه زندگی خاورمیانه ،بر مبنای چارچوبهای مقرر در آییننامه شماره ۳1
سرمایهگذاری مؤسسات بیمه ابالغی از سوی شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران ،اقدام به سرمایهگذاری
در گروههای مختلف دارایی میکند تا به این وسیله بتواند در راستای منافع بیمهگذاران و سهامداران ،عمل کند.
مؤسسات بیمه ،موظفند از محل حقوق صاحبان سهام ،ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی و بر اساس ضوابط این
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آییننامه اقدام به سرمایهگذاری نمایند .بر اساس آییننامه فوق ،داراییها و میزان مجاز سرمایهگذاری در آنها به
شرح زیر میباشد:
 سپردهگذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجور بانک مرکزی ج.ا.ایران :حداقل  20و حداکثر 40
درصد منابع.
• خرید اوراق مالی اسالمی (اوراق مشارکت ،اسناد خزانه اسالمی ،صکوک ،اجاره و  :)...حداکثر  20درصد
منابع.
• خرید سایر ابزارهای پولی و مالی مورد تأیید بانک مرکزی ج.ا.ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار (اوراق
گواهی سپرده بانکی ،اوراق مشتقه و  :)...حداکثر  10درصد منابع.
• خرید سهام شرکتهای پذیرفتهشده نزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا شرکت فرابورس ایران :حداکثر
 48درصد منابع.
• خرید واحدهای صندوق سرمایهگذاری ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار :حداکثر  20درصد منابع.
• مشارکت در طرحها و یا اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و امالک و مستغالت با هدف کسب سود:
حداکثر  31درصد منابع.
با توجه به این محدودیتهای مقرر ،واحد سرمایهگذاری شرکت تالش دارد با رصد پیوسته بازارهای مختلف
داخلی و شرایط کالن اقتصادی کشور و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی ،ضمن تحلیل صنایع و شرکتهای
حاضر در بازار سرمایه ،لیست کاملی از گزینههایی که برای سرمایهگذاری مدنظر کمیته سرمایهگذاری هستند را
در اختیار داشته باشد تا در زمان مناسب ،نسبت به تخصیص بهینه منابع به داراییهای مدنظر مبادرت ورزد .در
این راستا با توجه به انتظار رشد فروش شرکت و در نتیجه افزایش نقدینگی ورودی در بخش سرمایهگذاری،
سیاست ورود به کالسهای دارایی جدید نظیر مشارکت در طرحها و یا اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی ،به
عنوان یکی از حوزههای جذاب سرمایهگذاری در سال  1400دنبال میشود.
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در رابطه با سرمایهگذاری شرکت در بازار سرمایه نیز با استفاده از فاکتورهای ارزیابی عملکرد صندوقهای
سهامی و تیمهای مدیریت دارایی ،گزینههایی که میتوانند جهت سرمایهگذاری مستقیم در صندوق و یا ایجاد
سبد سرمایهگذاری اختصاصی مناسب باشند ،به صورت فصلی به روز میشوند و با انتخاب بهترینهای آنها،
اقدام به سرمایهگذاری در بازار سرمایه میشود .ضمن اینکه به موازات توجه به بازار سرمایه ،شرکت به دنبال
سرمایهگذاری در پربازدهترین اوراق مشارکت و خزانه اسالمی جهت کاهش ریسکهای پورتفوی سرمایهگذاری
خود نیز میباشد.
مهمترین منابع ،ریسکها و روابط
 -1مهمترین ریسکهای مرتبط با فعالیت شرکت
تمام شرکتهای فعال در صنعت ،در فضای کسب و کار با ریسکهای مختلفی روبرو هستند .در بیمه عمر اساس
کار شرکتهای فعال مربوط به برآوردهای سن مرگ و میر و یا طول عمر افراد میباشد .بنابراین ریسک بیمههای
زندگی در اختالف بین احتمال فوت فرد در یک زمان و زمان واقعی فوت فرد برآورد میشود .همین رویه هم
برای بیمههای به شرط حیات به عنوان مثال در بیمههای مستمری صادق است .به این نوع ریسک در بیمههای
عمر ریسک صدور میگویند .بنابراین در ریسک صدور به طور کلی شرکت بیمه عمر با ریسک مرگ و میر و
طول عمر افراد مواجه است .ریسک مرگ و میر البته خود تابعی از عواملی است که به عنوان یک برآورد به کار
میروند و عبارتند از:
 -1ریسک نوسانات :نوسانات نرخ مرگ و میر تابع یک مقدار ثابت قابل انتظار است.
 -2ریسک روند :این ریسک برای تخمین اشتباه نرخ مرگ و میر انتظاری است.
 -3ریسک فاجعهآمیز :ریسک حوادثی که موجب تشدید مرگ و میر میشود مانند بیماریهای واگیردار و
زلزله.
بجز ریسک صدور ،اهم سایر ریسکهای شرکت بیمه عمر عبارتند از:
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 -1ریسک نوسانات نرخ بهره :شرکتهای بیمه باید حقبیمههای دریافتی را در بازارهای مختلف سرمایهگذاری
کنند .این بازارها شامل بازارهای سرمایهگذاری مانند بانک ،بورس ،اوراق قرضه ،مسکن و طال میباشند.
برای شرکت بیمه زندگی بسیار مهم است که بتواند میزان دارایی و بدهی خود را در سالهای مختلف را
تطابق دهد .به همین علت از این ریسک به عنوان ریسک نرخ بهره یاد میکنند.
 -0ریسک صنعت :ریسک صنعت ناشی از تغییر و اصالح نظام تعرفههاست که توسط بیمه مرکزی صورت
میگیرد .همچنین نرخشکنیهایی که توسط شرکتهای رقیب صورت میگیرد ،مشکالتی را برای وجود
نرخهای نظاممند به وجودآورده و شرایط رقابتی را سخت میکند.
 -3ریسک تجاری :یکی از عوامل بهوجودآمدن ریسک تجاری ،ریسک صنعت میباشد .تغییرات در سوددهی
شرکت موجب ضرر در سرمایه و یا کاهش در بازده ساالنه شرکت خواهد شد .بنابراین باعث ناتوان بودن
شرکت در رقابت با سایر رقبا شده و در نتیجه شرکت ثباتی در سوددهی خود در میان مدت و بلند مدت
نخواهد داشت.
 -4ریسک محصول :این ریسک برآمده از داشتن محصوالت متنوع و همچنین حدود مشتری شرکت خواهد
بود .از آنجایی که محصوالت بیمه به دو دسته خسارت قطعی و خسارت احتمالی تقسیم بندی میشوند،
شرکتهای بیمه زندگی باید درنظر داشته باشند که پرتفوی مناسبی از محصوالت را تشکیل دهند.
 -5ریسک اعتباری :این ریسک به معنای نکول در پرداختهای مستمر میباشد .در واقع بیمهگذارانی که در
پرداختهایشان قصور و کوتاهی میکنند ،شرکت را در معرض این ریسک قرار میدهند .شرکت باید در
صورت امکان ،ریسک اعتباری مشتری را تشخیص داده و از این طریق روی جریان ورودی نقد به شرکت
کنترل داشته باشد.
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 -2تحلیل و شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید پیش روی شرکت
به طور کلی ،عواملی که اثر مثبت بر تحقق چشمانداز شرکت داشته و دستیابی به آنها تحت کنترل شرکت
میباشد به عنوان نقاط قوت شناخته میشود .عواملی که اثر منفی بر تحقق چشمانداز شرکت داشته و دستیابی
به آنها تحت کنترل شرکت میباشد به عنوان نقاط ضعف شناخته میشود .عواملی که اثر مثبت بر تحقق
چشمانداز شرکت داشته و دستیابی به آنها تحت کنترل شرکت نمیباشد به عنوان فرصتها شناخته میشود و
در نهایت عواملی که اثر منفی بر تحقق چشمانداز شرکت داشته و دستیابی به آنها تحت کنترل شرکت
نمیباشد به عنوان تهدیدات شناخته میشود .در جدول زیر ،ماتریس  SWOTتحلیلی شرکت که به ارزیابی
موارد باال میپردازد ،آورده میشود.
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نقاط قوت

نقاط ضعف

 :S1کوچک بودن و چابکی سازمان

 :W1کمبود نیروهای متخصص و خبره

 :S2زیرساخت قوی واحد IT

 :W2عدم وجود شبکه فروش گسترده

 :S3بهره گرفتن از دانش مدیریت ریسک در سرمایهگذاری

 :W3پایین بودن میزان تبلیغات تجاری و اینترنتی

 :S4پرداخت به موقع خسارت به بیمهشدگان و ایجاد رضایت در بازار

 :W4عدم وجود بازاریابی قوی

 :S1ارائه خدمات به شبکه فروش و حمایت از نمایندگان

 :W1عدم شناخته شدن برند شرکت

 :S4وابستگی به بانک خاورمیانه به عنوان بانک اول کشور در رعایت  :W4عدم پراکندگی جغرافیایی شعب
استانداردهای جهانی بانکداری و همچنین سودآوری در بورس
 :S1متنوع بودن سبد محصوالت بیمه زندگی

 :W1عدم دارابودن سیستم CRM

فرصتها

تهدیدات

 :O1کم بودن تعداد شرکتهای تخصصی در حوزه بیمه زندگی

 :T1برگزاری آزمون توسط بیمه مرکزی برای جذب نماینده

 :O2باال رفتن ضریب نفوذ استفاده از فضای دیجیتال

 :T2محصوالت سایر رقبا

 :O3عدم وابستگی به نهادهای دولتی و امکان سیاستگذاری مستقل

 :T3رکود اقتصادی و پایین بودن سطح درآمد جامعه

 :O4افزایش نقدینگی

 :T4باال بودن سود بانکی

 :O1کمعمق بودن سیستم تأمین اجتماعی کشور علیرغم گستردگی آن به  :T1شرایط تورمی و عدم ثبات اقتصادی
عنوان بدیل بیمههای زندگی تجاری
 :O4افزایش جمعیت تحصیل کرده و نیروهای جوان در گرایش بیمه

 :T4عدم وجود زیرساخت ها و بستر مناسب برای بیمههای تخصصی

 :O1افزایش فرهنگ بیمه عمر در کشور

 :T1کمبود نیروهای متخصص در صنعت بیمه

 -3نقدینگی و جریانهای نقدی
همانگونه که از صورت وضعیت مالی شرکت مشخص است ،شرکت از وضعیت نقدینگی بسیار مطلوبی جهت
اجرای فعالیتهای خود برخوردار میباشد .همچنین عمده سرمایهگذاریهای شرکت دارای نقدشوندگی بسیار
باالیی هستند که در صورت لزوم با کمترین هزینه قابلیت تبدیل به وجه نقد را دارا میباشند.
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-0سرمایه انسانی
تعداد کارکنان قراردادی شرکت تا پایان شهریور ماه سال  57 ،1411نفر میباشند .همانطور که در نمودار زیر مشاهده می-
شود حدود  68درصد از پرسنل شرکت مرد هستند.

32٪
زن

68٪
مرد

همانطور که مشاهده میشود اکثر کارکنان دارای مدارک لیسانس و فوقلیسانس میباشند.
تعداد کارکنان به تفکیک سطح تحصیالت
8نفر
دیپلم

2نفر
کاردانی
17نفر
فوق لیسانس

31نفر
لیسانس

بیشتر کارکنان نیز در رده سنی  31تا  41سال قرار دارند.
تعداد کارکنان به تفکیک سن
1نفر ( 61تا  70سال)
16نفر ( 21تا  30سال)

2نفر ( 51تا  60سال)
6نفر ( 41تا  50سال)

 32نفر ( 31تا  40سال)
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اقدامات انجام شده در اداره سرمایه انسانی
 جذب  12نفر نیروی انسانی متخصص در سال  1400برای مشاغل مختلف با استفاده از کانالهای معتبر
جذب (وبسایت ایرانتلنت ،پورتال شرکت ،لینکدین و .)...
 تهیه پیشنویس آییننامه وام پرسنلی.
 تخصیص کمک هزینه به پرسنل دارای فرزند دانش آموز.
 تخصیص کارانه پاداش فروش به تمامی پرسنل.
 تخصیص هدیه ازدواج.
-5آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا
با وجود ادامهدار شدن پاندمی کرونا در سال  ،1400روند صدور بیمهنامه و جذب نماینده در شرکت مطابق با
بودجه مصوب و حتی فراتر از آن بوده است و از سوی دیگر ،خسارتهای واقع شده نیز از شیوع ویروس کرونا
تاثیر خاصی نپذیرفتهاند .لذا شیوع ویروس کرونا اثر با اهمیتی بر فعالیتهای شرکت در  4ماهه اول سال 1400
نداشته است اما در صورت عدم کنترل و درمان بیماری ،اثرات مالی بلند مدت ناشی از این رویداد در زمان حاضر
قابل برآورد نمیباشد.
برنامههای شرکت جهت مدیریت و کنترل خسارتهای آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا ،شامل تشکیل کارگروه
مقابله با کرونا در شرکت ،دورکاری پرسنل بصورت ادواری و پایش سالمت آنان با انجام تست کرونا ،توزیع اقالم
بهداشتی ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،تمرکز بر فروش آنالین بیمهنامه و کاهش مراجعات حضوری میباشد.
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نتایج عملیات و چشماندازها
-1نسبتهای مالی
نسبتهای مالی

روش محاسبه

13۳۳/12/30 1400/04/31

نسبت جاری

دارایی های جاری
بدهی های جاری

%۳14

%12۳1

نسبت بدهی

جمع بدهی ها
مجموع دارایی ها

%48

%34

نسبت مالکانه

حقوق صاحبان سهام
کل دارایی ها

%12

%44

حاشیه سود عملیاتی

سود عملیاتی
درآمد حق بیمه

%14

%118

حاشیه سود خالص

سود خالص
درآمد حق بیمه

%14

%11۳

درآمد سرمایهگذاری
میانگین سرمایهگذاریها

%11

%11

خسارت واقع شده
حق بیمه عاید شده

%24

%14

بازده حقوق صاحبان سهام

سود خالص قبل از کسر مالیات
حقوق صاحبان سهام

%10

%18

سرانه پرسنل به حق بیمه

کل حق بیمه صادره
تعداد کل پرسنل

24.121

1۳.۳18

مجموع ذخائر سهم نگهداری
حقوق صاحبان سهام

%18

%33

نسبت درآمد سرمایهگذاریها به
میانگین سرمایهگذاریها
ضریب خسارت

ذخائر فنی به حقوق صاحبان سهام
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-2اقالم با اهمیت صورت سود و زیان
1400/04/31

13۳۳/12/30

میلیون ریال

میلیون ریال

حق بیمه خالص(سهم نگهداری)

3۳2.140

281،431

درآمد سرمایهگذاری از محل منابع بیمهای

111.884

324،242

درآمدهای بیمهای

141.۳41

441،140

خسارت و مزایای پرداختی خالص

()214.481

()88،11۳

هزینه سهم مشارکت در منافع

113.114

()141،331

هزینههای بیمهای

()311.102

()448،۳10

سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمهای

148.23۳

118،830

هزینههای اداری و عمومی

()131.204

()113،114

سود (زیان) عملیاتی

243.231

1،130،441

سود (زیان) خالص

243.21۳

1،131،223

201

۳48

اقالم با اهمیت صورت سود و زیان

سود (زیان) پایه هر سهم  -ریال
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 -3اقالم با اهمیت صورت وضعیت مالی
1400/04/31

13۳۳/12/30

میلیون ریال

میلیون ریال

موجودی نقد

303.013

201،411

سهم بیمهگران اتکایی از ذخایر فنی

381.408

110،120

3.213.۳44

2،114،1۳3

220.441

204،441

جمع داراییها

4.81۳.014

3،424،111

ذخایر فنی

1.844.011

۳41.338

11.814

10،213

جمع بدهی ها

2.324.۳81

1،221،382

سرمایه

1.200.000

1.200.000

اندوخته قانونی

۳1.180

1۳،411

اندوخته سرمایهای

183.140

11۳،234

سود (زیان) انباشته

1.133.1۳۳

1،011،888

سهام خزانه

()14.110

()۳3،410

جمع حقوق مالکانه

2.134.02۳

2،401،12۳

اقالم با اهمیت صورت وضعیت مالی

سرمایهگذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی
داراییهای ثابت مشهود

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
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-0روند فروش شرکت
روند تعداد بیمه نامههای صادره در ماههای مختلف سالهای  ۳۳ ،۳8 ،۳1و  4ماهه اول سال  1400به شرح
ذیل میباشد:
ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

تعداد صدور بیمه نامه سال۳1

92

296

228

285

279

246

269

271

267

325

355

466

تعداد صدور بیمه نامه سال۳8

315

497

355

389

511

425

636

696

1،137

1،518

1،654

1،867

تعداد صدور بیمه نامه سال۳۳

879

2،336

1،986

2،931

3،114

3،346

3،689

4،134

5،366

5،334

6،387

6،814

تعداد صدور بیمه نامه سال 1400

4،737

4،992

5،181

5،268

5،232

6،542
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-5وضعیت ارزی
شرح

دالر آمریکا

جمع داراییهای پولی ارزی

124.44۳

جمع بدهیهای پولی ارزی

11.100

خالص داراییهای پولی ارزی در تاریخ 1400/04/31

113.141

خالص داراییهای پولی ارزی در تاریخ ۳۳/12/30

113.141

34

