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در اجــرای مفــاد مــاده  232اصالحیــه قســمتی از قانــون تجــارت ،مصــوب اســفند مــاه  1347و مــادة  45قانــون
بــازار اوراق بهــادار بدینوســیله گزارشــی دربــاره فعالیــت و وضــع عمومــی شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه
 1399/12/30بــر پایــه ســوابق ،مــدارک و اطالعــات موجــود تهیــه و بــه شــرح ذیــل تقدیــم میگــردد.
گــزارش حاضــر بــه عنــوان یکــی از گزارشهــای ســاالنه هیأتمدیــره بــه مجمــع ،مبتنــی بــر اطالعــات ارائهشــده
در صورتهــای مالــی میباشــد و اطالعاتــی را در خصــوص وضــع عمومــی شــرکت و عملکــرد هیأتمدیــره فراهــم
م ـیآورد.
بــه نظــر اینجانبــان اطالعــات منــدرج در ایــن گــزارش کــه دربــاره عملیــات و وضــع عمومــی شــرکت اســت ،بــا تاکیــد
بــر ارائــه منصفانــه نتایــج عملکــرد هیأتمدیــره و در جهــت حفــظ منافــع شــرکت و انطبــاق بــا مقــررات قانونــی و
اساســنامه شــرکت تهیــه و ارائــه گردیــده اســت .ایــن اطالعــات هماهنــگ بــا واقعیتهــای موجــود بــوده و اثــرات آنهــا
در آینــده تــا حــدی کــه در موقعیــت فعلــی میتــوان پیشبینــی نمــود ،بــه نحــو درســت و کافــی در ایــن گــزارش
ارائــه گردیــده و هیــچ موضوعــی کــه عــدم آگاهــی از آن موجــب گمراهــی اســتفادهکنندگان میشــود ،از گــزارش
حــذف نگردیــده و در تاریــخ  1400/03/29بــه تاییــد هیأتمدیــره رســیده اســت.
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پیام رئیس هیأتمدیره
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 کسـبوکارها از یــک ســو و تــداوم
رکــود اقتصــادی ،تــورم مزمــن و تحریمهــای جهانــی از ســوی دیگــر بعنــوان ســالی ســخت در اذهــان و تاریــخ فعالیــت
اقتصــادی کشــورمان باقــی خواهــد مانــد .تنگنایــی دشــوار کــه همــراه بــا ســوء مدیریتهــا در برخــورد بــا مشــکالت
پیــش گفتــه همــه بنگاههــای اقتصــادی را بــه ســختی و مــرارت افکنــد .در چنیــن دوران دشــوار و کمرشــکنی کــه
خانوارهــای ایرانــی بــه مشــقت امــرار معــاش گرفتــار بودنــد متــاع شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه مقبــول طبــع
بیــش از  120,000نفــر از هموطنانمــان قــرار گرفــت تــا بــرای رهایــی از آینــدهای نامطمئــن بــا مــا همــراه شــوند و
بــا اعتمــاد بــه عملکــرد شــرکت در ردیــف مشــتریان و بیمهگــذاران مــا قــرار گیرنــد.
تدابیــر و راهنمائیهــای هیأتمدیــره و تــاش مدیــران و کارکنــان هــم در حــوزه بازاریابــی و فــروش و هــم در
قلمــرو ســرمایهگذاری اندوختههــای بیمهگــذاران نتایــج مطلوبــی بــه بــار آورد کــه پرداخــت  83درصــدی مشــارکت
در منافــع بــه بیمهگــذاران را ممکــن ســاخت .ایــن رقــم رکــوردی اســت کــه در ســال  99و ســالهای قبــل هیــچ
بیمهگــری در زمینــه بیمههــای عمــر بــدان دســتنیافته اســت.
جــذب فروشــندگان خبــره و توانمنــد ،ایجــاد بســتر فــنآوری و مکانیزاســیون یکپارچــه کلیــه فرآیندهــای بیمــه
زندگــی درونــزا و غیــر وابســته بــه بــازار ســختافزار و نرمافزارهــای رایــج در صنعــت بیمــه کــه سرنوشــت توســعه و
نــوآوری را بــه بیــرون از شــرکت نمیســپارد ،ســتاد محــدود و نخبــه و هماهنگــی کــه کارآمــدی و کارائــی را تضمیــن
و هزینههــا را کاهــش میدهــد ،ســاختار فــروش متکــی بــر ارزیابیهــای هفتگــی و ماهانــه و پــاداش بــه عملکــرد
و پاالیــش غیرکارآمــدان در دورههــای کوتــاه ارزیابــی ،سیســتم ارتقــاء مبتنــی بــر عملکــرد کارکنــان بجــای ارتقــاء
مبتنــی بــر رزومهســازی ،و  .....بخشــی از مزیتهــای رقابتــی شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه بشــمار میآیــد.
جــا دارد از بصیــرت و تدبیــر ســایر اعضــای محتــرم هیأتمدیــره کــه هــر یــک کارنامــه درخشــانی در بنگاهــداری
خصوصــی واقعــی دارنــد ،مدیــران ،کارکنــان و شــبکه نمایندگــی و فــروش کــه ایــن توفیقــات را میســر ســاختند
سپاســگزاری و قدردانــی کنــم و ســهامداران محتــرم را ارج گــذارم کــه بــا مشــارکت در تأســیس و ادامــه فعالیــت
کارآمــد شــرکت در ایجــاد رونــق اقتصــادی ،اشــتغالزایی و رفــاه مــردم شــریف ایــران نقشآفرینــی مینماینــد و
باشــد کــه تصمیــم آنــان بــه تخصیــص ســود ســال  99بــه افزایــش ســرمایه بــر توانگــری و اعتبــار شــرکت و اعتمــاد
بیشــتر و راســختر بیمهگــذاران بــدان بیفزایــد.
امیــدوارم کــه حقتعالــی پــاداش همــه مــا را ســربلندی ،عزتمنــدی ،رفــاه و آســایش مــردم و جامعــه ایــران قــرار دهــد
کــه هیچــگاه ایــن چنیــن محتاجــش نبودهایــم.
محمدابراهیم امین

رئیس هیأت مدیره
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پیام مدیر عامل
بــا تغییــر روش زندگــی در جوامــع بشــری و پیــدا شــدن نیازهــا و چالشهــای جدیــد ،لــزوم وجــود بیمههــای نویــن
بخصــوص بیمههــای زندگــی بــرای پاســخ بــه آن نیازهــا ،بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن بــا
شــیوع همهگیــری ویــروس کرونــا در سراســر جهــان بســیاری از ســاختارهای ســنتی کســبوکار آســیبهای جــدی را تجربــه
کردنــد.
از ســوی دیگــر هــرم ســنی جمعیــت در کشــور ب ـ ه دلیــل کاهــش نــرخ افزایــش جمعیــت و بــه تبــع آن کاهــش درآمــد
ی نــه چنــدان دور صندوقهــای بازنشســتگی از ایفــای تعهــدات خــود ناتــوان خواهنــد بــود.
حقبیم ـه واریــزی ،در آینــدها 
ن نقــش مهمــی ایفــاء کننــد.
شــرکتهای بیمــه میتواننــد بــا رویکــرد و مدیریــت صحیــح ،بــرای بــرون رفــت از ایــن بحــرا 
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 بیمههــای
زندگــی در جامعــه اســت و حرکــت صنعــت بــه ســوی تأســیس شــرکتهای تخصصــی بیمــه زندگــی نیــز یکــی از راهکارهــای
تحقــق ایــن برنامـه اســت.
در حــال حاضــر شــرکتهای جدیــدی پــا بــه عرصــه گذاشــتهاند و تعــداد زیــادی نیــز در انتظــار دریافــت مجــوز هســتند.
شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه بــه عنــوان اولیــن شــرکت تخصصــی در بیمــه هــای زندگــی بــا پشــتوانه ســهامداران
و هیأتمدیــره قدرتمنــد و بــا اتــکاء بــه نیــروی انســانی متخصــص و کارآزمــوده و بــا بهرهگیــری از زیرســاختهای
ســختافزاری و نرمافــزاری و بــا ارائــه محصــول مســتمری و بازنشســتگی تکمیلــی ،توانســته اســت ضمــن ایجــاد مزیــت
رقابتــی ،جایــگاه مناســبی در صنعــت بیمــه کشــور بــه خــود اختصــاص دهــد.
عملکرد سال ۹۹

بــا توجــه بــه مانــدگاری و پایــداری بیشــتر بیمههــای انفــرادی نســبت بــه بیمههــای گروهــی ،اســتراتژی فــروش شــرکت ایــن
اســت کــه همزمــان بــا فــروش ســازمانی-گروهی ،فعالیــت در زمینــه فــروش بیمهنامههــای انفــرادی بــا تمرکــز بیشــتری
ادامــه پیــدا کنــد.
میــزان فــروش بیمهنامههــای انفــرادی در فروردیــن مــاه  1399مبلــغ  1/3میلیــارد تومــان بــود کــه بــا هدفگذاریهــای
صــورت گرفتــه هــر مــاه  20درصــد افزایــش فــروش ،پیشبینــی شــده بــود؛ کــه بــا تــاش همــکاران و ســازمان فــروش
توانســتیم جهــش بســیار خوبــی داشــته باشــیم بــه نحــوی کــه در اســفند مــاه  1399فــروش بیمهنامههــای انفــرادی از مبلــغ
 19میلیــارد تومــان فراتــر رفــت.
در ســال  1398فــروش کل بیمهنامــه انفــرادی شــرکت مبلــغ 12/5میلیــارد تومــان بــود کــه ایــن عــدد در ســال  1399بالــغ
بــر  97میلیــارد تومــان شــد .بــه همیــن ترتیــب چش ـمانداز فــروش شــرکت در ســال  ۱۴۰۰را دســتیابی بــه فــروش 400
میلیــارد تومــان ارزیابــی میکنیــم کــه امیدواریــم بــا تــاش همــکاران و ســازمان فــروش محقــق شــود.
در ســال  1399نرمافــزار مــا بصــورت کامــل اســتقرار یافــت و اشــکاالت آن در کار ،رفــع و بروزرســانی گردیــد .در حــال حاضــر
بــا توجــه بــه انعطافپذیــری ایــن سیســتم مــا قادریــم هــر محصــول جدیــدی را در کوتاهتریــن زمــان ممکــن بــه آن اضافــه
و بــه بــازار ارائــه دهیــم .نرمافــزار بیمهگــری مــورد اســتفاده در حــال حاضــر یکــی از مزیتهــای رقابتــی شــرکت در صنعــت
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و میــان ســایر شــرکتهای بیمـهای اســت.
یکــی دیگــر از دســتاوردهای مــا در بیمــه زندگــی خاورمیانــه دســتیابی بــه یــک رابطــه ســازمانی منطقــی و مناســب بیــن
بخشهــای بازاریابــی ،فنــی و  ITبــوده 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.
در حــوزه نماینــدگان و کارگــزاران ،گزینــش و جــذب نماینــدگان توانمنــد و تمرکــز بــر آمــوزش تخصصــی و کاربــردی
نماینــدگان بــا اســتفاده از مدرســین متخصــص در زمینــه شــیوههای نویــن بازاریابــی ،فــروش و روانشناســی فــروش در دســتور
کار قــرار دارد .بــا تــاش همــکاران مــا در واحــد امــور نماینــدگان در حــال حاضــر بیــش از  5000نماینــده 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 میآیــد .تــا بــه امــروز بیــش از  27دفتــر هماهنگــی و آمــوزش در شــهرهای مختلــف راهانــدازی کردهایــم .و
بقیــه دفاتــر مــورد نیــاز هــم در ســال جــاری راهانــدازی خواهنــد شــد کــه هــم بــه معرفــی برنــد شــرکت کمــک کــرده و هــم
منجــر بــه اعتمادســازی بیشــتر بــه برنــد در شهرســتانها خواهــد گردیــد.
مــدل ارتباطــی مــا در گذشــته بیشــتر بــا تمرکــز روی مــدل  B to Bو ایجــاد زیرســاختهایی در جهــت ایجــاد ارتبــاط
منســجم و معنــادار بیــن ســازمان و نماینــدگان فــروش بــوده اســت ،امــا در ســال  1399بیشــتر بــه ســمت تقویــت ارتبــاط
 B to Cحرکــت کردیــم تــا بیمهگــذاران بتواننــد بــا ســازمان ارتبــاط داشــته و بــه ریــز اطالعــات مربــوط بــه بیمهنامههــای
مربــوط بــه خودشــان دسترســی داشــته باشــند .آخریــن امکانــی کــه در ایــن مــدل فراهــم شــده اســت امــکان واریــز و
برداشــت اندوختــه بیمهگــذار بــود کــه مــورد اســتقبال بیمهگــذاران قــرار گرفتــه اســت.
در حــوزه فنــی و اکچوئــری نیــز عــاوه بــر تولیــد محصــوالت جدیــد بیمـهای ،محصــوالت موجــود نیــز بــا توجــه بــه نیازهــای
مشــتریان و بــازار مــورد بازنگــری و بروزرســانی قــرار میگیــرد .پاســخگویی مناســب و بــه موقــع بــه اســتعالمات و همچنیــن
تولیــد محتــوای فنــی و جمـعآوری و تحلیــل دادههــای ســایر شــرکتهای بیمـهای و بــازار نیــز در الویــت قــرار دارد.
در اواخــر ســال  1399محصــول مســتمری آنــی بــا توجــه بــه نیــاز و ظرفیتهــای 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.
در بخــش ســرمایهگذاری ،کمیتــه ســرمایهگذاری بــا ارزیابــی مــداوم و مســتمر ســرمایهگذاریهای انجــام شــده بــا توجــه
بــه بــازده پرتفوهــای مختلــف طــی ادوار گذشــته و همچنیــن تأکیــد بــر ســرمایهگذاریهای بلنــد مــدت بــا بازدهــی مطلــوب
در حــال فعالیــت اســت و تمــام اهتمــام خــود را در جهــت حفــظ و رشــد ســرمایه شــرکت ،بیمهگــذاران و ســهامداران بــکار
بســته اســت.
در حــوزه روابــط عمومــی همکاریهایــی بــا بیمــه مرکــزی و ســندیکای بیمهگــران ایــران ،در تولیــد برنامههــای تلوزیونــی و
تدویــن ســند توســعه فرهنــگ بیمــه بــا هــدف افزایــش ضریــب نفــوذ صنعــت انجــام شــده کــه باعــث ارتبــاط بــا شــرکتهای
همــکار در جهــت همافزایــی و پیشــرفت کل صنعــت بــوده اســت.
همچنیــن در جهــت تولیــد محتــوا بــا اســتفاده از شــیوههای نویــن تبلیغــات بــر پایــه فناوریهــای جدیــد ارتباطــی و
شــبکههای اجتماعــی در جهــت برندســازی و شناســاندن هرچــه بیشــتر نــام شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه گامهــای
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خوبــی برداشــته شــده اســت.
در حــوزه بســترهای نویــن فــروش ،ارائــه محصــوالت متنــوع و ویــژه شــرکت توســط اســتارتآپها و اینشــورتکها 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 بیمهزندگیخاورمیانــه در جایــگاه مناســبی در صنعــت بیمــه کشــور
و بخصــوص در رشــته بیمههــای زندگــی قــرار دارد و امیدواریــم بــا برنامهریــزی و تــاش همــکاران و ســازمان فــروش ،طــی
ســال  1400ایــن رونــد ادامــه یافتــه و بتوانیــم کارنامــه مناســبی در پاســخ بــه اعتمــاد هیأتمدیــره محتــرم و ســهامداران
عزیــز ارائــه دهیــم.
مهدی نوروزی
مدیرعامل

7

گــــزارش هیـــأتمدیــــــره
بــه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه

سال مالی منتهی به  30اسفند 1399

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

گزیده اطالعات
الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره
شرح

(مبالغ به میلیون ریال)

1397

1399

1398

حق بیمه صادره

956,064

253,312

110,772

سود عملیاتی

1,130,467

243,660

117,351

درآمدها (هزینههای) غیرعملیاتی

5,456

17,292

()6,193

سود خالص _ پس از کسر مالیات

1,135,223

260,952

111,158

وجوه نقد حاصل از فعالیتهای

380,691

18,304

()6,591

عملیاتی

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره
1399

شرح

(مبالغ به میلیون ریال)

1398

1397

جمع داراییها

3,626,511

1,758,240

1,330,253

جمع بدهیها

1,225,382

259,533

93,401

سرمایه ثبتشده

1,200,000

1,200,000

1,200,000

جمع حقوق صاحبان سهام

2,401,129

1,498,707

1,236,852

ج) نرخ بازده (درصد):
شرح
نرخ بازده داراییها

1

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

2

1399

1398

1397

%42

%17

%11

%58

%19

%12

(ارزش ویژه)
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د) اطالعات مربوط به هر سهم:
شرح

1397

1399

1398

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

1,200,000

1,200,000

1,200,000

سود واقعی هر سهم (ریال)

948

217

93

سود نقدی هر سهم (ریال)

-

110

80

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ

5,447

6424

601

تایید گزارش ( 3ریال)
ارزش دفتری هر سهم (ریال)

3,034

1,250

1,031

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر

5.8

29

6.5

سهم ( 4ریال)

ﻫ) سایر اطالعات:
شرح

1399

1398

48

50

تعداد کارکنان (نفر در پایان سال)

-1

سود خالص
متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره

سود خالص
-2

متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره

= نرخ بازده داراییها
= نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 -3منظور از تایید گزارش ،تاریخی میباشد که این گزارش به تصویب هیأتمدیره رسیده است.

-4
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قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش
آخرین سود

=P/E
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کلیاتی درباره شرکت
تاریخچه شرکت

غ بــر هــزار و دویســت
درخواســت تأســیس شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه در شــهریورماه  ۱۳۹۱بــا ســرمایهای بالـ 
میلیــارد ریــال بــه تائیــد شــورای عالــی بیمــه ایــران رســید و پذیرهنویســی آن در اســفندماه  1394از طریــق بــازار
ســوم فرابــورس انجــام شــد و در تاریــخ هفتــم دیمــاه  1395در اداره ثبــت شــرکتها ثبــت گردیــد .همچنیــن در
تاریــخ  17بهمــن  1395بــه موجــب پروانــه فعالیــت شــماره  95/100/64031صــادر شــده توســط بیمــه مرکــزی

جمهــوری اســامی ایــران ،فعالیــت شــرکت رســماً آغــاز شــد.
فعالیت 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.
 -3سرمایهگذاری از محل سرمایه ،ذخایر و اندوختههای فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.
چشمانداز و بیانیه مأموریت

چشمانداز :دستیابی به جایگاه نخست پیشرفتهترین شرکت بیمه زندگی و مستمری کشور
بیانیــه مأموریــت :شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه برآنســت کــه بــا ارائــه محصــوالت جدیــد بیمههــای زندگــی
بــه صــورت فراگیــر ،بــا اســتفاده از کارشناســان مجــرب ،مطابــق بــا اســتانداردهای بیــن المللــی و بــا کســب حداکثــر
رضایــت مشــتریان بــه چشــم انــداز خــود دســت یابــد.
پایهریــزی یــک شــرکت بیمــه در وضعیــت اقتصــادی حاضــر ،مســتلزم ترســیم چش ـماندازی صحیــح و هدفگــذاری
مناســب اســت .طبــق بررس ـیهای بعمــل آمــده و بــا نــگاه اجمالــی بــه ارقــام و اطالعــات صنعــت بیمــه بــه ویــژه
شــاخصهایی ماننــد ضریــب نفــوذ بیمــه ،حقبیمــه ســرانه و علیالخصــوص وضعیــت بیمههــای زندگــی ،بیانگــر آن
اســت کــه کشــور از اســتعداد و پتانســیل باالیــی بــرای ارتقــاء شــاخصهای مذکــور برخــوردار میباشــد .بنابرایــن بــر
پایــه یــک برنامهریــزی مناســب و صحیــح و بــا رویکــردی پویــا و خــاق میتــوان در چارچــوب یــک شــرکت بیمــه
تخصصــی ،بصــورت مشــخص اهــداف کالن زیــر را محقــق نمــود:
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 سرمایهگذاران (بیمهگذاران) و سهامداران
جذب و بکارگیری بهینه سرمایهها با رویکرد گسترش فرهنگ پسانداز در کشور
کسب سهم مناسبی از بازار بیمه زندگی کشور
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وجــه تمايــز شــركت بیمــه زندگــی خاورمیانــه تولیــد و خلــق محصــوالت جدیــد در رشــته بیمههــای زندگــی اســت.
بــرای ارائــه ایــن محصــوالت بیمــه زندگــی خاورمیانــه از بســتری متمایــز خدمــات خــود را بــا بهرهگیــری از اولیــن
نرمافــزار یکپارچــه مالــی و فنــی کــه در کلیــه عملیــات بیمهگــری بصــورت هوشــمند و مکانیــزه پایهریــزی شــده اســت،
اســتفاده مینمایــد .همچنیــن بــه منظــور حفــظ حقــوق کلیــه ذینفعــان شــامل بیمهگــذاران ،کارکنــان و ســهامداران
و باالخــره ارکان نظارتــی صنعــت بیمــه یعنــی بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ،بیمــه زندگــی خاورمیانــه
ضمــن پیادهســازی کفایــت ســرمایه ( )Solvency IIو حاکمیــت شــرکتی(،)Corporate Governance
فعالیتهــای عملیاتــی و نظارتــی خــود را در ســطحی متمایــز از دیگــر شــرکتهای بیمــه پیــاده مینمایــد.
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سرمایه و ترکیب سهام داران
ســرمایه شــرکت مبلــغ  1200میلیــارد ریــال شــامل تعــداد  1200میلیــون ســهم ،بــه ارزش اســمی هــر ســهم 1000
ریــال ( تمام ـاً پرداخــت شــده) میباشــد.

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

نام سهامدار

ردیف
1

بانک خاورمیانه

2

شرکت آسفالت طوس

3

شرکت سام گروه

4

شركت به روزآوران منتخب

5

شركت.س.ت.سامانههای رايانهای
هوپادهوناميك(سهامی خاص)

(سهامی عام)
(سهامی خاص)

(سهامی خاص)

محدود)

سرمايه(بامسئوليت

240,000,000

%20

52,000,000

%4.3

52,000,000

%4.3

32,389,356

%2.7

30,772,481

%2.6

27,495,941

%2.3
%2.3

6

شركت تامين خدمات ساويس

7

شركت سرمايه گذاری دارويی بهيان پرمون

27,325,438

8

شركت سرمايه گذاری ساختمانی ارزش
زمان(سهامی خاص)

24,042,968

%2

9

شركت سرمايه گذاری غذايی وسام طعام ويدا

17,219,074

%1.4

10

شركت سرمايه گذاری معدنی اسپادتجارت
هيوا(سهامی خاص)

16,520,832

%1.4

13,500,421

%1.1

13,500,000

%1.1

12,000,000

%1

145,000,000

%12.1

30,925,753

%2.6

465,307,736

%38.8

1,200,000,000

%100

11
12

مايا(سهامی خاص)

تعداد سهام

درصد

(سهامی خاص)

(سهامی خاص)

شركت بازرگانی طرح وانديشه
شركت آتيه

آتيه(سهامی خاص)

پگاه(سهامی خاص)

هايداپ(بامسئوليت محدود)

13

شركت

14

اشخاص حقیقی

15

سایر اشخاص حقوقی

(کمتر از  1درصد)

16

سایر اشخاص حقیقی

(کمتر از  1درصد)

(باالی  1درصد)

جمع
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نظام راهبری شرکت
مشخصات اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل
محمدابراهیم امین
رئیس هیأتمدیره
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  ،MBAدانشگاه نورتروپ ،ایاالتمتحده آمریکا
برخی سوابق اجرایی:
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 بینالمللیICC
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
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
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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
پرویز عقیلیکرمانی
عضو هیأتمدیره
دکترای امور مالی (رشته فرعی :اقتصاد) ،دانشگاه ویسکانسین (مدیسون) ،ایاالتمتحده آمریکا
برخی سوابق اجرایی:
عضو هیأتمدیره و مدیرعامل ،بانک خاورمیانه
عضو هیأتمدیره و مدیرعامل ،بانک کارآفرین
رئیس هیأتمدیره ،شرکت بیمه کارآفرین
عضو هیأتمدیره و مدیرعامل ،شرکت سرمایهگذاری صنایع ایران
رئیس هیأتمدیره ،شرکت کارگزاری بورسیران
عبداله فاتح
عضو هیأتمدیره
کارشناسی مدیریت ،دانشگاه بوستون ،ایاالتمتحده آمریکا
برخی سوابق اجرایی:
نایب رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل گروه شرکتهای پارس آنالین
نایب رئیس هیأتمدیره شرکت مدیریت سرمایه کیان
رئیس هیأتمدیره 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
مديرکل دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات ،بيمه مركزي ج.ا.ايران
مدیركل دفتر فناوري اطالعات ،استانداري تهران
معاون مهارتهاي پيشرفته ،اداره كل آموزش فني و حرفهاي استان تهران
توضیح :در طی سال مالی  ،1399تعداد جلسات هیأتمدیره  13جلسه بوده است.
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کمیتههای تخصصی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه
کمیته جبران خدمات و انتصابات

ایــن کمیتــه در راســتای اعمــال حاکمیــت شــرکتی متشــکل از رئیــس هیأتمدیــره ،یــک عضــو غیرمؤظــف
هیأتمدیــره بــه انتخــاب هیأتمدیــره ،مدیرعامــل ،معــاون ســرمایهگذاری و پشــتیبانی و رئیــس اداره ســرمایه
انســانی (دبیــر کمیتــه) بــا هــدف تعییــن سیاسـتها و اســتراتژیهای ســرمایه انســانی ،همسوســازی ســرمایه انســانی
بــا اســتراتژیهای شــرکت ،نظــارت بــر سیســتم پرداخــت حقــوق ومزایــا و همچنیــن نظــارت وکنتــرل عــزل و نصــب
مدیــران شــرکت و در مجمــوع سیاس ـتگذاری و نظــارت بــر کلیــه فعالیتهــای مرتبــط بــا ســرمایه انســانی شــرکت
تشــکیل میشــود.
کمیته راهبری

ف شــده شــرکت و دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده ،کمیتــه راهبــری
در راســتای اجــرای اســتراتژی هــای تعری ـ 
جهــت هماهنگــی مدیــران عالــی شــرکت در خصــوص سیاسـتگذاری ،راهبــری و نظــارت بــر فرآینــد هــای دســتیابی
بــه اهــداف موردنظــر تشــکیل میگــردد .اعضــای ایــن کمیتــه عبارتنــد از :رئیــس هیأتمدیــره (رئیــس کمیتــه)،
مدیرعامــل و معاونیــن مدیرعامــل.
کمیته ریسک

ایــن کمیتــه بــا هــدف سیاســتگذاری و نظــارت بــر شناســایی ریســکهای مرتبــط بــا شــرکت و صنعــت بیمــه،
اندازهگیــری ،کنتــرل و پایــش ریســکها تشــکیل یافتــه اســت .مســئولیت ایــن کمیتــه بررســی و اســتفاده از
ابزارهــای مناســب جهــت اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای کاهــش ریســک هــا و زیانهــای احتمالــی بــا تکیــه بــر تحلیــل
مســتمر متغیرهــای مرتبــط بــا فعالیتهــای شــرکت ،ارزیابــی ،کنتــرل و مدیریــت آنهــا در راســتای تشــخیص حــدود
قابــل پذیــرش و عــدم پذیــرش ریســکها میباشــد.
کمیته استخدام

ایــن کمیتــه بــه منظــور رعایــت عدالــت در اســتخدام و نظــارت بــر نظــام منــد بــودن فراینــد جــذب و اســتخدام و
توجــه بــه شایســتگیهای افــراد و در راســتای اهــداف تعییــن شــده در برنامــه اســتراتژیک شــرکت بــا  5عضــو تشــکیل
میشــود کــه شــامل معــاون ســرمایهگذاری و پشــتیبانی (رئیــس کميتــه) ،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 میباشــد.
کمیته آموزش و توسعه سرمایه انسانی

بــه منظــور سیاس ـتگذاری و تعییــن خطمشــی در زمینــه فرآینــد آمــوزش ،تعییــن اولویتهــای آموزشــی ،بــرآورد
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 میگــردد :معــاون ســرمایهگذاری و پشــتیبانی (رئیــس
کمیتــه) ،نماینــده مدیــر عامــل (عضــو کمیتــه) ،معــاون فنــی مدیرعامــل (عضــو کمیتــه) ،رئیــس اداره ســرمایه انســانی
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(عضــو کمیتــه) ،کارشــناس آمــوزش (دبیــر کمیتــه) ،نماینــدگان آموزشــی حــوزه مدیریتهــای مســتقل حســب مــورد
(عضــو کمیتــه).
کمیته سرمایهگذاری

ایــن کمیتــه بــا هــدف بررســی و پیشــبرد سیاس ـتها و اســتراتژیهای مربــوط بــه ســرمایهگذاری و تامیــن منابــع
مالــی در راســتای شناســایی بازارهــای مالــی ،ارزیابــی توانمندیهــای بازارهــای مالــی ،فرصتهــای ســرمایهگذاری
و تعییــن میــزان ســرمایهگذاری در هریــک از آنهــا تشــکیل یافتــه و مســئولیت تدویــن قوانیــن و مقــررات کلــی
مربــوط بــه حــوزه ســرمایهگذاری 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
و رســیدگی بــه تخلفــات نماینــدگان ،بــر عهــده کمیتــه امــور نماینــدگان میباشــد .اعضــا ایــن کمیتــه عبارتنــد از:
معــاون ســرمایهگذاری و پشــتیبانی ،معــاون فنــی ،نماینــده مدیرعامــل ،مدیــر فــروش و نماینــدگان ،رئیــس اداره
ســرمایه انســانی .دبیــر کمیتــه نیــز بــر عهــده مدیــر فــروش و نماینــدگان میباشــد.
کمیته حسابرسی

کميتــه حسابرســي بــا هــدف کمــک بــه ایفــای مســئولیت نظارتــی هیأتمدیــره و بهبــود آن جهــت کســب اطمينــان
معقــول از مــوارد زیــر تشــکیل شــده اســت:
 -1اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی
 -2سالمت گزارشگری مالی
 -3اثربخشی حسابرسي داخلي
 -4استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
 -5رعايت قوانين ،مقررات و الزامات
اعضــای ایــن کمیتــه شــامل یــک عضــو مســتقل غیرمؤظــف هیــأت مدیــره بــه عنــوان رئیــس کمیتــه و دو عضــو
مســتقل دارای تخصــص مالــی میباشــند کــه توســط هیــأت مدیــره شــرکت انتخــاب شــدهاند.
حقوق و مزایای مدیران

حــق حضــور اعضــای غیــر مؤظــف هیأتمدیــره در ســال  1399ماهیانــه 15میلیــون ریــال تعییــن شــده کــه اعضــای
هیأتمدیــره از بابــت آن مبلغــی دریافــت نکردهانــد .اعضــای هیأتمدیــره در طــول ســال مالــی پاداشــی دریافــت
نکردهانــد و همچنیــن حقــوق و مزایــای رئیــس هیأتمدیــره و مدیرعامــل نیــز توســط هیأتمدیــره شــرکت تعییــن
گردیــده اســت.
معرفی حسابرس مستقل و بازرس قانونی

مؤسســه حسابرســی تدویــن و همــکاران بــه شناســه ملــی  10100527339بــه عنــوان حســابرس مســتقل و
بــازرس اصلــی و مؤسســه حسابرســی فــراز مشــاور دیلمیپــور بــا شناســه ملــی  10100218400بــه عنــوان
بــازرس علــی البــدل بــرای ســال مالــی  1399انتخــاب گردیدنــد.

17

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

شرکت از منظر بورس اوراق بهادارار
وضعیت معامالت و قیمت سهام

شــرکت در تاریــخ  1396/04/10در بــازار پایــه فرابــورس ایــران در گــروه «بیمــه و صنــدوق بازنشســتگی بــه جــز
تامیــن اجتماعــی» بــا نمــاد «بخــاور» درج شــده و ســهام آن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ  1396/06/22مــورد معاملــه
قــرار گرفتــه اســت .ســپس شــرکت در تاریــخ  1398/09/18موفــق بــه اخــذ پذیــرش در بــازار اول فرابــورس شــد و در
تاریــخ  1399/02/31بــه عنــوان دویســت و شــانزدهمین نمــاد معامالتــی ،در فهرســت نرخهــای فرابــورس ایــران درج
گردیــد و از تاریــخ  1399/04/02معامــات آن در بــازار اول فرابــورس آغــاز گردیــد.
وضعیت سهام شرکت طی  4سال اخیر به شرح زیر بوده است:

قیمت
سهم

ســــــــــــــرمایه
پرداختشده

سال مالی
منتهی به

ارزش سهام
معامله شده

تعداد سهام
معامله شده

تعداد روزهای
باز بودن نماد

تعداد
روزهایی که
نماد معامله
شده است

ارزش بازار

1396/12/29

95,537,814

60,149

78

78

643,200

536

600,00

1397/12/29

717,662,213

564,143

117

115

658,800

549

600,00

1398/12/29

1,278,024,989

2,752,122

149

149

5,132,400

4,277

1,200,000

1399/12/30

1,906,538,927

14,511,180

231

231

8,368,800

6,974

1,200,000

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت
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شرح

رتبه در سال 1399

رتبه در سال 1398

رتبه در سال 1397

رتبه در سال 1396

تعداد روزهای گشایش نماد

231

149

117

78

تعداد روزهای معامالتی

231

149

115

78

نسبت حجممعامالت به
میانگینموزون سرمایه

%1209

%306

%60

%8
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جایگاه شرکت در صنعت بیمه ایران
بــا توجــه بــه حضــور نزدیــک بــه  30شــرکت 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 پوشـشهای مختلــف در
بیمــه نامههــای عمــر و زندگــی و بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان ،پیشــرو بــوده اســت .شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه
در حــال حاضــر  7محصــول اصلــی دارد کــه هــر کــدام از ایــن محصــوالت دارای بــازار هدفــی متناســب بــا اقشــار
مختلــف جامعــه بــوده و بــه شــرح ذیــل طراحــی و ارائــه شــده اســت:

 -1بیمــه عمــر ســاده زمانــی :ایــن بیمهنامــه حالتــی از بیمــه عمــر بــه شــرط فــوت میباشــد 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 آنهــا
بــه خطــر نیفتــد .ایــن ســرمایه بــه محــض فــوت بیمهشــده بــه صــورت یکجــا و بــدون کســر مالیــات بــه افــراد ذینفــع
بیمهنامــه پرداخــت میگــردد( .مــدت بیمهنامــه از  1تــا  20ســال ،حداقــل و حداکثــر ســن ورود آن از بــدو تولــد تــا
 80ســالگی و ســن سررســید  90ســالگی میباشــد).

 -2بیمــه عمــر و پسانــداز :در ایــن نــوع بیمهنامــه چــه بیمهشــده در طــول مــدت قــرارداد بیمـهای فــوت نمایــد
و یــا تــا پایــان مــدت قــرارداد در قیــد حیــات باشــد ،شــرکت بیمــه ســرمایه بیمهنامــه را بــه ذینفعــان بیمهنامــه

پرداخــت مینمایــد .ایــن بیمهنامــه عــاوه بــر پوشــش ســرمایه فــوت ،پشــتوانه مالــی مناســبی نیــز بــرای حیــات
بیمهشــده در مــدت قــرارداد میباشــد( .حداقــل و حداکثــر ســن ورود در ایــن بیمهنامــه از بــدو تولــد تــا  80ســالگی
و ســن سررســید  90ســالگی میباشــد).

 -3بیمــه عمــر مانــده بدهــکار :بیمــه عمــر مانــده بدهــکار یــا بیمــه وام امــروزه کاربــرد بســیار زیــادی دارد .زیــرا
بســیاری از بانکهــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری بــه افــراد متقاضــی وام و تســهیالت مالــی پرداخــت میکننــد،
چنانچــه وامگیرنــدگان فــوت نماینــد خانــواده آنهــا در بســیاری از مــوارد قــادر بــه پرداخــت اقســاط وام نخواهندبــود
و بانــک میبایســت از وثیقــه ارائــه شــده نســبت بــه وصــول طلــب خــود اســتفادهنماینــد .لــذا فــرد وام گیرنــده
میتوانــد بــا پرداخــت حــق بیمـهای 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
بیمهنامــه متعهــد میگــردد در صــورت فــوت بیمهشــده اقســاط باقیمانــده را بــه صــورت یکجــا در وجــه بانــک یــا
مؤسســه مالــی موردنظــر پرداخــت نمایــد( .حداقــل و حداکثــر ســن ورود آن نیــز از  15تــا  80ســالگی و حداکثــر ســن
سررســید  90ســالگی میباشــد).

 -4بیمــه تمــام عمــر :در ایــن بیمهنامــه شــرکت متعهــد میگــردد ،در صــورت فــوت بیمهشــده در هــر زمــان

ســرمایه منــدرج در بیمهنامــه را بــه اســتفاده کننــدگان یــا وراث قانونــی بپــردازد .بیمهگــر بــه ازای دریافــت حــق
بیمــه بــه مــدت محــدود ( 10 ،5یــا  15ســال) بــه طــور مادامالعمــر متعهــد میشــود کــه هــر زمــان و بــه هــر علــت
بیمهشــده فــوت نمایــد بــه تعهــدات خــود عمــل نمایــد (.ســن ورود بــه ایــن بیمهنامــه از بــدو تولــد و ســن سررســید
آن  106ســال میباشــد).
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 -5بیمــه عمــر و ســرمایهگذاری :بیمــه عمــر و ســرمایهگذاری از دو بخــش پوشــش بیم ـهای و قســمت خدمــات
سرمایهگذاری به شرح ذیل تشکیل شدهاست.
در بخــش پوشــشهای بیمــهای شــخص مبلغــی را تعییــن میکنــد کــه در صــورت فــوت وی بــه هــر علــت بــه
بازمانــدگان ایشــان (کــه خــود شــخص تعییــن نمودهاســت) ،در ســریعترین زمــان بــدون نیــاز بــه انحصــار وراثــت و
معــاف از مالیــات پرداخــتگــردد .در بخــش خدمــات ســرمایهگذاری از همــان ابتــدا بــر پساندازهایــی کــه توســط
بیمهگــذاران تحــت عنــوان حــق بیمــه پرداخــت میشــود ،ســود تضمینــی بــه صــورت بهــره مرکــب و روزشــمار تعلــق
میگیــرد و پــس از پایــان بیمهنامــه کل مبلــغ پسانــداز شــده بــه همــراه ســود مرکــب آن بــه بیمهگــذار پرداخــت
میگــردد( .حداقــل ســن ورود در آن از بــدو تولــد و حداکثــر ســن سررســید  90ســالگی می-باشــد).

 -6بیمــه مســتمری و بازنشســتگی :نوعــی بیمــه عمــر بــه شــرط حیــات اســت ،کــه بــه موجــب آن بیمهگــر

بــا دریافــت حــق بیمــه (بــه صــورت یکجــا یــا اقســاط) متعهــد پرداخــت بازنشســتگی تکمیلــی مادامالعمــر ،یــا
بازنشســتگی تکمیلــی تــا مــدت معیــن میشــود.

 -7بیمــه ســنوات کارکنــان :بــه موجــب قانــون کار جمهــوری اســامی 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
در حســابهای خــود منظــور و بــه هنــگام بازنشســتگی یــا قطــع همــکاری بــه کارکنــان خــود پرداخــت نمایــد .در
طــرح بیمــه ســنوات کارکنــان ،یــک مــاه حقــوق بــه عنــوان ســرمایه بیمهنامــه بــرای هــر یــک از کارکنــان منظــور و در
صــورت بازنشســتگی و یــا قطــع همــکاری بــا بــازده قابــل توجهــی از ســرمایهگذاری بــه ایشــان پرداخــت خواهدشــد.
انتقــال ریســک کمبــود نقدینگــی بیمهگــذار بــه بیمهگــر در ســالهای آتــی و تضمیــن پرداخــت ســنوات موجــب
آرامــش و امنیــت خاطــر مدیــران و کارکنــان میگــردد.

طرحهای توسعه شرکت
فناوری اطالعات
بــا عنایــت بــه گســترش فعالیتهــای شــرکت در بســتر سیســتم بیمهگــری ،همچنیــن توســعه شــبکه فــروش،
افزایــش مشــتریان و بیمهنامههــای صــادره ،در ادامــه اجــرای برنامههــای تدویــن شــده حــوزه فنــاوری اطالعــات
شــرکت ،اقدامــات جدیــدی صــورت پذیرفــت کــه برخــی مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
بهینهسازی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز سیستم بیمهگری
افزدون محصول جدید مستمری آنی در سیستم بیمهگری
طراحی و پیادهسازی پنل مدیریت وبسایت فروش
ارتقاء کمی و کیفی در پرتالهای نمایندگان و بیمهگذاران
ایجاد قابلیت کیف پول در پرتال بیمهگذاران
طراحی و پیادهسازی بخش برترینها در پرتال نمایندگان
اتصال سیستم بیمهگری به سرویس بانکداری باز بانک خاورمیانه
ارتقاء سطح کیفی و کمی زیر ساختهای ارتباطی شرکت
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تکمیل و بروزرسانی امکانات سختافزاری و نرمافزاری دیتا سنتر
راه اندازی سیستم جامع هشدار و مانیتورینگ تجهیزات مستقر در دیتاسنتر
پیادهسازی ابزارهای تسهیلگر و موردنیاز برای دورکاری همکاران شرکت و شبکه فروش

مدیریت ریسک در شرکت بیمه زندگی خاورمیانه
ایــن شــرکت بــه لحــاظ قانونــی مؤظــف اســت طبــق آییننامــه  69بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران تحــت
عنــوان « نحــوه محاســبه و نظــارت بــر توانگــری مالــی مؤسســات بیمــه» هرســاله بــر مبنــای دســتورالعمل ارائــه
شــده ،توانگــری مالــی شــرکت را محاســبه و گــزارش نمایــد .در آییننامــه توانگــری ،شــرکتهای بیمــه بــه  5گــروه
از باالتریــن ( درجــه  )1تــا پایینتریــن (درجــه  )5تقســیمبندی میشــوند .شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه بــه
جهــت جدیدالتأســیس بــودن دارای باالتریــن ســطح کفایــت ســرمایه ( درجــه  )1میباشــد.
تمــام شــرکتهای فعــال در صنعــت ،در فضــای کســب و کار بــا ریسـکهای مختلفــی روبــرو هســتند .در بیمــه عمــر
اســاس کار شــرکتهای فعــال مربــوط بــه برآوردهــای ســن مــرگ و میــر و یــا طــول عمــر افــراد میباشــد .بنابرایــن
ریســک بیمههــای زندگــی در اختــاف بیــن احتمــال فــوت فــرد در یــک زمــان و زمــان واقعــی فــوت فــرد بــرآورد
میشــود .همیــن رویــه هــم بــرای بیمههــای بــه شــرط حیــات بــه عنــوان مثــال در بیمههــای مســتمری صــادق
اســت .بــه ایــن نــوع ریســک در بیمههــای عمــر ریســک صــدور میگوینــد .بنابرایــن در ریســک صــدور بــه طــور
کلــی شــرکت بیمــه عمــر بــا ریســک مــرگ و میــر و طــول عمــر افــراد مواجـه اســت .ریســک مــرگ و میــر البتــه خــود
تابعــی از عواملــی اســت کــه بــه عنــوان یــک بــرآورد بــه کار میرونــد و عبارتنــد 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.

 -3ریســک فاجعــه آمیــز :ریســک حوادثــی کــه موجــب تشــدید مــرگ و میــر میشــود ماننــد بیماریهــای
واگیــردار و زلزلــه.
اهم سایر ریسکهای شرکت بیمه عمر عبارتند از:

 -1ریســک نوســانات نــرخ بهــره :شــرکتهای بیمــه بایــد حقبیمههــای دریافتــی را در بازارهــای مختلــف
ســرمایهگذاری کننــد .ایــن بازارهــا شــامل بازارهــای ســرمایهگذاری ماننــد بانــک ،بــورس ،اوراق قرضــه ،مســکن و طــا
میباشــند .بــرای شــرکت بیمــه زندگــی بســیار مهــم اســت کــه بتوانــد میــزان دارایــی و بدهــی خــود را در ســالهای
مختلــف را تطابــق دهــد .بــه همیــن علــت از ایــن ریســک بــه عنــوان ریســک نــرخ بهــره یــاد میکننــد.

 -2ریســک صنعــت :ریســک صنعــت ناشــی از تغییــر و اصــاح نظــام تعرفههاســت کــه توســط بیمــه مرکــزی
صــورت میگیــرد .همچنیــن نرخشــکنیهایی کــه توســط شــرکتهای رقیــب صــورت میگیــرد ،مشــکالتی را

بــرای وجــود نرخهــای نظاممنــد بــه وجــودآورده و شــرایط رقابتــی را ســخت میکنــد.

 -3ریســک تجــاری :یکــی از عوامــل بهوجودآمــدن ریســک تجــاری ،ریســک صنعــت میباشــد .تغییــرات در
ســوددهی شــرکت موجــب ضــرر در ســرمایه و یــا کاهــش در بــازده ســاالنه شــرکت خواهــد شــد .بنابرایــن باعــث
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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.

 -4ریســک محصــول :ایــن ریســک برآمــده از داشــتن محصــوالت متنــوع و همچنیــن حــدود مشــتری شــرکت

خواهــد بــود .از آنجایــی کــه محصــوالت بیمــه بــه دو دســته خســارت قطعــی و خســارت احتمالــی تقســیم بنــدی
میشــوند ،شــرکتهای بیمــه زندگــی بایــد درنظــر داشــته باشــند کــه پرتفــوی مناســبی از محصــوالت را تشــکیل
دهنــد .البتــه پرتفــوی محصــول شــرکت بیمــه ارتبــاط مســتقیم بــا ســرمایهگذاری شــرکت بیمــه دارد و هرچــه
محصــوالت بیمــه عمــر بــا خســارت قطعــی بیشــتر باشــد ،شــرکت بایــد از ســرمایهگذاری بــا بــازده بیشــتر اســتقبال
کنــد .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن بــه معنــای ســرمایهگذاری بیشــتر روی دارایــی پرریســک نیســت بلکــه بایــد
پرتفــوی ســرمایهگذاری بهینــه داشــت.

 -5ریســک اعتبــاری :ایــن ریســک بــه معنــای نکــول در پرداختهــای مســتمر میباشــد .در واقــع بیمهگذارانــی
کــه در پرداختهایشــان قصــور و کوتاهــی میکننــد ،شــرکت را در معــرض ایــن ریســک قــرار میدهنــد .شــرکت

بایــد در صــورت امــکان ،ریســک اعتبــاری مشــتری را تشــخیص داده و از ایــن طریــق روی جریــان ورودی نقــد بــه
شــرکت کنتــرل داشــته باشــد.

فعالیتهای توسعه منابع انسانی
جذب  10نفر نیروی انسانی متخصص در سال  1399برای مشاغل مختلف با استفاده از کانالهای معتبر جذب ( وبسایت
ایرانتلنت ،پورتال شرکت ،لینکدین و )...
تدوین شرح شغل کارکنان بر اساس استاندارد  34000تعالی منابع انسانی شامل شرح وظایف ،شرایط احراز ،معیارهای
ارزیابی ،دورههای آموزشی مورد نیاز و ...
ارزیابی فرآیندهای منابع انسانی بر اساس استاندارد  34000تعالی منابع انسانی
تهیه پیشنویس کدهای رفتاری جهت تنظیم کتابچه کدهای اخالقی
برگزاری دوره آموزشی تکمیلی  officeبرای کلیه کارکنان شرکت
تهیه پیشنویس آییننامه وام پرسنلی
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تعداد کارکنان
به تفکیک سن

 1نفر

( 61تا 70سال)

 2نفر

( 51تا 60سال)

 4نفر

( 41تا 50سال)

 20نفر

(21تا  30سال)

تعداد کارکنان
به تفکیک جنسیت

 21نفر

( 31تا 40سال)

%33
زن

تعداد کارکنان
به تفکیک سطح تحصیالت

 2نفر
کاردانی

%67
مرد

 7نفر
دیپلم
 16نفر
فوق لیسانس
 23نفر
لیسانس
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فعالیتهای مربوط به خدمات پس از فروش
شــرکت بیمــه زندگــی خاورمیانــه بــا توجــه بــه نحــوه فعالیــت تخصصــی ،پاســخگوی خدمــات پــساز فروش ،متناســب
بــا محصــوالت ارائــه شــده میباشــد .ایــن خدمــات در بیمــه نامههــای اندوختــه ســاز شــامل پرداختــی بــه عنــوان وام
و یــا برداشــت از اندوختــه اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه نیازهــای مشــتری در زمانهــای گوناگــون ،امــکان تغییــر در
پوش ـشهای موجــود در بیمــه نامــه و یــا اضافــه و کــم کــردن آنهــا امکانپذیــر اســت .الزم بــه ذکــر اســت بنــا بــه
شــرایط اقتصــادی مشــتریان امــکان ســرمایهگذاری بیشــتر در بیمــه نامــه و یــا کــم کــردن حقبیمــه وجــود دارد.
تمــام ایــن تغییــرات در قالــب الحاقیههــای مالــی قابــل دسترســی میباشــند .در راســتای نحــوه فعالیــت تخصصــی
شــرکت بیمهزندگــی خاورمیانــه ،منابــع مالــی وارد شــده از حقبیمههــا بــه صــورت متنــوع در بازارهــای مختلــف
مالــی ســرمایهگذاری شــده و ایــن شــرکت در ســال  1399موفــق بــه کســب  94/8درصــد ســود در منابــع قابــل
ســرمایهگذاری خــود شــده اســت .در راســتای راحتــی مشــتریان محتــرم ایــن شــرکت ،امکاناتــی از قبیــل یــادآوری
اقســاط قبــل از سررســید و شــیوه الکترونیکــی پرداخــت اقســاط راهانــدازی شــده اســت کــه کمــک بزرگــی بــه ارائــه
یــک بیمــه نامــه کامــل بــه مشــتریان میکنــد .همچنیــن همــگام بــا محصــوالت بیمــهای ،نرمافــزار بیمهگــری
شــرکت بــه منظــور فــروش آســانتر بیمهنامــه مجهــز بــه پرتــال نماینــدگان و اســتعالمهای آنالیــن شــده اســت و
نماینــدگان عــاوه بــر جزئیــات بیمههــای فــروش رفتــه خــود ،میتواننــد اســتعالم بیمههــای مختلــف را بــرای افــراد
بــا شــرایط متفــاوت ارائــه دهنــد .همچنیــن در ســال  1399بخــش برداشــت از اندوختــه آنالیــن راهانــدازی شــد تــا
نیــاز مراجعــه حضــوری بیمهگــذاران محتــرم بــرای انجــام ایــن کار نباشــد.

برنامههای 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 متنوعتــری کــه باتوجــه بــه فاکتورهــای اقتصــادی تعریــف میشــوند را
بــه بهرهبــرداری برســانیم .از آنجایــی کــه هــر کــدام از ایــن محصــوالت ،بازارهــای هــدف خــاص خــود را دارنــد ،آمــوزش
تخصصــی نماینــدگان از اهمیــت ویــژهای برخــوردار خواهــد بــود .هــر چنــد در حــال حاضــر آمــوزش نماینــدگان هــم
بــه صــورت حضــوری و هــم مجــازی در حــال انجــام اســت ،شــرکت تصمیــم دارد بــا ارائــه آموزشهــای حرفهایتــر
بــا مفاهیــم مالــی و اقتصــادی بــه نماینــدگان ،بتوانــد بــرای مشــتریان بــا توجــه بــه ویژگیهــای خــاص ایشــان،
محصــوالت متناظــر نیــاز هــر یــک را ارائــه نمایــد .همچنیــن شــرکت در حــال برنامهریــزی و ایجــاد زیرســاختهای
الزم بــه منظــور عرضــه الکترونیــک بیمههــای زندگــی بــه صــورت مســتقیم و همچنیــن همــکاری بــا اســتارتآپهای
بیمــهای میباشــد.

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 ۱۳۱۶
قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 1350
قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386
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 1384/9/1
آییننامهها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار
استانداردهای حسابداری ایران

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
برخی از اقدامات انجام شده توسط شرکت در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی ،به شرح ذیل میباشد:
به منظور حمایت از قشر کارگری در جامعه ،محصول مستمری و بازنشستگی تکمیلی برای کارگران زحمتکش
طراحی گردید که این افراد با پرداخت حق بیمهای به صورت ماهانه میتوانند 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
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
بیمه عمر زمانی بخشی از پرسنل بيمارستان هفت تير دورود
بسترسازی و تمرکز بر صدور آنالین بیمه نامهها جهت صرفهجویی در وقت بیمهگذاران و کاهش ترددهای غیر ضروری
آموزش و ایجاد زمینه اشتغال برای بیش از  8000نماینده فروش بیمه
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پیشنهاد هیأتمدیره برای تقسیم سود

سود حاصله:
شرح

سال مالی منتهی به 1399/12/30
میلیون ريال

سود خالص
سود انباشته در ابتدای سال
سود قابل تخصيص

سال مالی منتهی به

1398/12/29

میلیون ريال

1,135,223

260,952

230,139

104,330

1,365,362

365,282

تخصيص سود:
شرح

سال مالی منتهی به 1399/12/30
میلیون ريال

1398/12/29

میلیون ريال

اندوخته قانونی

56,761

13,048

اندوخته سرمايهای

113,522

26,095

کسر سهام خزانه

7,191

0

132,000

96,000

1,055,888

230,139

120,000

132,000

سود سهام مصوب سال قبل
حد اکثر سود قابل تقسیم
پیشنهاد تقسیم سود
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اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته
کلیه معامالت با اشخاص وابسته با رعایت ماده  129قانون تجارت انجام پذیرفته است که جزئیات آن در یادداشتهای
پیوست صورتهای مالی افشا شدهاست .این معامالت به بازرس قانونی نیز اعالم شده و کلیه این معامالت در روال عادی
فعالیت شرکت صورت گرفتهاست.

اطالعات تعهدات مالی
شرکت فاقد هرگونه تعهدات مالی آتی میباشد.

اطالعات تماس با شرکت
آدرس :خیابان خالد اسالمبولی (وزرا) ،خیابان هفتم ،شماره 10

کد پستی:

تلفن تماس:

فکس دبیرخانه:

سایت اینترنتی:

پست الکترونیک:

1513715511
41363000

88716020
www.melico.ir
info@melico.ir

روزنامه منتخب جهت درج آگهیها :روزنامه سراسری دنیایاقتصاد

27

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

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
الف) اقالم عمده صورت سود و زیان (مبالغ به میلیون ریال)
درآمدها
سال 1399

سال 1398

درصد تغییرات

شرح

753,235

197,059

%282

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی

37,867

9,428

%302

درآمد سرمایهگذاری از محل ذخایر فنی

324,242

23,675

%1270

درآمد سرمایهگذاری از محل سایر منابع

1,125,413

277,219

%308

سایر درآمدها

0

0

0

جمع درآمدها

2,240,757

507,391

%342

درآمد حقبیمه سهم نگهداری

هزینهها
سال 1399

سال 1398

درصد تغییرات

شرح
افزایش ذخایر نگهداری

467,064

77,003

%507

هزینه خسارت سهم نگهداری

88,159

26,453

%233

هزینه کارمزد و کارمزد منافع

205,355

38,354

%435

سایر هزینههای بیمهای

175,936

8,088

%2075

هزینههای اداری و عمومی

173,776

113,833

%53

5,456

17,292

()%68

1,104,834

246,439

%348

سایر درآمدها و هزینههای غیر بیمهای
جمع هزینهها
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سود پیش از مالیات
سال 1399

سال 1398

درصد تغییرات

شرح
سود پیش از مالیات

1,135,923

260,952

%335

سود خالص

1,135,223

260,952

%335

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان

دوره (مبالغ به میلیون ریال )

داراییها
سال 1399

سال 1398

درصد تغییرات

شرح

201,611

17,292

%1066

2,754,593

1,208,858

%128

مطالبات از بیمهگذاران و نمایندگان

16,908

32,543

()%48

مطالبات از بیمهگران و بیمهگران اتکایی

84,056

20,864

%303

سهم بیمهگران اتکایی از ذخایر فنی

170,520

40,528

%321

سایر حسابهای دریافتنی

167,749

82,299

%104

0

143,601

()%100

داراییهای ثابت

204,667

179,612

%14

سایر داراییها

26,407

32,643

()%19

جمع داراییها

3,626,511

1,758,240

%107

موجودی نقد
سرمایهگذاری های کوتاه مدت

سرمایهگذاری های بلند مدت
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بدهیها
سال 1399

سال 1398

درصد تغییرات

شرح
بدهی به بیمهگذاران و نمایندگان

18,622

4,904

%280

بدهی به بیمهگران و بیمهگران اتکایی

141,656

44,696

%217

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

71,172

20,515

%247

سود سهام پرداختنی

18,321

3,220

%469

ذخایر حقبیمه

758,492

164,438

%361

ذخیره خسارت معوق

20,937

3,941

%431

سایر ذخایر فنی

185,909

11,103

%1574

0

19

()%100

10,273

6,697

%53

1,225,382

259,533

%372

حقبیمه سالهای آتی
ذخیره مزایای پایان خدمت
جمع بدهیها

جمع بدهیها ،ذخایر و حقوق صاحبان سهام
سال 1399

سال 1398

درصد تغییرات

شرح

1,200,000

1,200,000

%0

سهام خزانه

93,610

0

%100

اندوخته قانونی

79,617

22,856

%250

اندوخته سرمایهای

159,234

45,712

%250

سود انباشته

1,055,888

230,139

%361

جمع حقوق صاحبان سهام

2,401,129

1,498,707

%61

جمع بدهیها ،ذخایر و

3,626,511

1,758,240

%107

سرمایه

حقوق صاحبان سهام
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ج) نرخ بازده (درصد):
سال 1399

سال 1398

شرح
نرخ بازده دارایی ها

42%

%17

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( ارزش ویژه )

58%

%19

نسبتهای مالی
نسبت های مالی
نسبت جاری

روش محاسبه

سال 1399

سال 1398

داراییهای جاری

%1291

%2050

بدهیهای جاری

نسبت بدهی

جمع بدهیها

%34

%15

مجموع داراییها

نسبت پوشش بدهی و

مجموع داراییها

تعهدات بیمهای

خالص ذخائر فنی

نسبت مجموع گردش
داراییها
نسبت درآمد سرمایهگذاریها
به مجموع سرمایهگذاریها
نسبت هزینه بیمهگری

حق بیمه عاید شده

%456
%25

%1266
%13

مجموع داراییها
درآمد سرمایهگذاری

%71

%26

مانده سرمایهگذاریها
هزینههای عمومی+مالیاتها+کارمزد پرداختی-سایر درآمدها

%39

%56

حق بیمه

بازده حقوق صاحبان سهام

سود خالص قبل از کسر مالیات

%58

%19

حقوق صاحبان سهام

نسبت مالکانه

حقوق صاحبان سهام

%66

%85

کل داراییها

سرانه پرسنل به حقبیمه

کل حقبیمه صادره

19,918

5,066

تعداد کل پرسنل

ذخائر فنی به حقوق صاحبان
سهام
داراییهای سریعالمعامله به
ذخائر
خسارت سهم نگهداری به درآمد
حقبیمه سهم نگهداری
حاشیه سود عملیاتی

مجموع ذخائر سهم نگهداری

%33

%12

حقوق صاحبان سهام
مجموع وجه نقد و سرمایهگذاری ها

%372

%985

ذخائر سهم نگهداری
خسارت سهم نگهداری

%10

%13

درآمد حقبیمه سهم نگهداری
سود عملیاتی

%118

%96

درآمد حقبیمه

حاشیه سود خالص

سود خالص

%119

%103

درآمد حقبیمه
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