
بیمه البرزگزارش مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%5،77220گروه توسعه مالی مهر آیندگانشرکت 

%3،76713موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

%19،30967سایر سهامداران

%28،848100جمع

ثبتادارهدر1338سالدرالبرزبیمهشرکت

پروانهشرکت،1387سالدر.رسیدثبتبهشرکت ها

رکزیمبیمهازبیمهرشته هایکلیه یدرراخودفعالیت

.نموددریافت

پرداختیخسارتبیشترینوصادرهبیمهحقبیشترین

.دمی باشدرمانبیمهبهمربوطشرکت،اینتوسط

حالدربورساولبازاردرهم اکنونشرکتسهام

.استمعامله

معرفی شرکت

پرتفوی حق بیمه

34%

21%
9%

7%

7%

22%

درمان

ثالث اجباری

آتش سوزی

بدنه

مسئولیت

سایر
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صورت و سود و زیان
1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال واحددوره مالی

درامد حق بیمه

میلیون ریال

19,463,366 22,938,154 27,756,036 36,485,315 56,763,444 
(7,882,561)(5,629,054)(4,793,700)(4,167,956)(3,609,524)هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری
 48,880,883 30,856,261 22,962,336 18,770,198 15,853,842درامد حق بیمه سهم نگهداری

 7,396,476 9,121,918 2,801,023 1,517,863 602,792درامد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
 1,357,633 952,292---سایر درآمدهای بیمه ای

 57,634,992 40,930,471---درآمدهای بیمه ای
(39,440,795)(25,067,437)(25,383,065)(20,672,411)(15,072,173)هزینه خسارت

 5,131,679 3,744,707 4,028,499 3,732,680 2,942,896خسارت سهم بیمه گران اتکایی
(34,309,116)(21,322,730)(21,354,566)(16,939,731)(12,129,277)هزینه خسارت سهم نگهداری
(39,570)(156,129)---هزینه سهم مشارکت در منافع

(2,308,861)(1,202,304)(263,111)(528,062)(620,394)کاهش سایر ذخایر فنی( افزایش)
(7,609,984)(5,336,917)---سایر هزینه های بیمه ای

(9,958,415)(6,695,350)---هزینه های بیمه ای
 13,367,461 12,912,391---ناخالص فعالیتهای بیمه ای( زیان)سود 

(4,997,681)(3,337,498)(2,390,853)(1,793,110)(1,471,073)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی
 2,830,259 6,418,539---سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

 11,200,039 15,993,432 677,973 628,890 566,019عملیاتی( زیان)سود 
 0 0 0 0 0هزینه های مالی

(153,422) 841,892 345,020 12,255 12,176خالص سایر درامدها و هزینه های غیر بیمه ای
 11,046,617 16,835,324 1,022,993 641,145 578,195قبل از کسر مالیات( زیان)سود 

 0 0 0 0 0مالیات
 11,046,617 16,835,324 1,022,993 641,145 578,195خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 28,848,856 28,848,856 14,424,428 4,000,000 4,000,000میلیون ریالسرمایه
 383 584 35 22 20ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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1400عملکرد ماهانه شرکت در سال 
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747،472

1،157،800 1،143،864 1،134،211 1،109،376 1،221،093
1،059،852 1،145،398

1،313،904 1،390،874

1،944،098

2،831،756

2،294،549

845،643

2،279،774

4،311،956

832،576 681،294 750،350

2،459،337

1،720،750

3،381،311

1،780،228

2،312،161

1،781،549

2،724،695

1،778،868

2،786،150

2،251،934
2،416،638

2،697،220

3،187،446

4،326،769

500،000
1،000،000
1،500،000
2،000،000
2،500،000
3،000،000
3،500،000
4،000،000
4،500،000
5،000،000

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

مبلغ حق بیمه صادره

(میلیون ریال)مبلغ حق بیمه ثالث صادره  (میلیون ریال)مبلغ حق بیمه درمان صادره  (میلیون ریال)مبلغ سایر حق بیمه های صادره 

132،077
316،562 347،117 374،026 356،907

560،454 476،921 511،418
661،936

1،043،308

2،010،185

663،713
792،749

1،170،958
1،268،471

1،389،403
1،572،215

1،731،797

2،248،207
2،458،726 2،472،523

1،668،533

274،600

591،154 683،022 642،492
537،950

683،401 764،132
872،063 958،437

845،950

1،486،385

500،000

1،000،000

1،500،000

2،000،000

2،500،000

3،000،000

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

مبلغ خسارت پرداختی

(میلیون ریال)مبلغ خسارت ثالث پرداختی  (میلیون ریال)مبلغ خسارت درمان پرداختی  (میلیون ریال)مبلغ سایر خسارت پرداختی 
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:مجمعدرشدهعنوانمطالباهم

.بیفزایدعمربیمهبروکردهکمراخودبیمه یپرتفویدردرمانبیمهسهمداردبرنامهشرکت❖

.می باشددرصد56صنعتخسارتنسبتکهحالیدراستدرصد53شرکتخسارتنسبت❖

نمایندگاناینبهکارمزدعنوانبهشرکتبیمهحقدرصد7وشدهجذبکارگزارانیانمایندگانتوسطشرکتبیمه هایحقازدرصد76❖

.استشدهداده

.شداعالمدرصد5.6صنعتخساراتازودرصد6صنعتبیمه هایحقازشرکتسهم❖

.می شودمنتقلبعدسالبهبیمه هاحقاینخسارتواستسالدومماهه6درصادرهبیمه هایحقبیشتر❖

.داردانباشتهسودمحلازسرمایهافزایشقصدنگهداریسهمافزایشدلیلبهشرکت❖

.کردنخواهدشناساییارزتسعیرمحلازسودیاحتماالآیندهسالدرشرکت❖

.شدتقسیمسهامدارانبین(خالصسوددرصد34معادل)ریال130سهمهرازایبهمجمعپایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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