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سهامداران گرامی
باعرض سالم و خيرمقدم ؛
هيأت مديره شرکت بيمه اتکائی امين (سهامی عام) در راستای اجرای ماده  81اساسنامه و مفاده ماده 232
اصالحيه قانون تجارت  ،گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به  38شهريور  8317را
بشرح زير به استحضار می رساند:

مقدمه :
"خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار"

به حول و قوه الهی و الطاف خداوندی و درسايه رهنمودهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران با وجود سالی
سخت از نگاه اقتصادی برای صنعت بيمه کشور  ،همدلی  ،تالش و صميميت بين همکاران  ،مديرعامل و اعضای
هيأت مديره شرکت بيمه اتکائی امين( سهامی عام ) به همراه همکاری تعدادی از سهامداران بيمه ای و معاونت
اتکائی بيمه مرکزی جمهوری اسالمی ايران  ،موجب گرديد که پانزدهمين سال مالی شرکت  ،شکوفاترين دوران
شرکت از تاريخ تأسيس تاکنون بوده که حاصل آن به شرح گزارش حاضر تقديم می گردد.

1

گزارش حاضر به عنوان يکی از گزارشهای ساالنه هيأت مديره به مجمع ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورت های
مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هيأت مديره فراهم میآورد.
به نظر اينجانبان اطالعات مندرج در اين گزارش که درباره عمليات و وضع عمومی شرکت میباشد ،با تاکيد بر ارائه
منصفانه نتايج عملکرد هيأت مديره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت
تهيه و ارائه گرديده است.
اين اطالعات هماهنگ با واقعيت های موجود بوده و اثرات آنها در آينده تا حدی که در موقعيت فعلی میتوان
پيشبينی نمود ،به نحو درست و کافی در اينگزارش ارائه گرديده و هيچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی
استفادهکنندگان میشود ،از گزارش حذف نگرديده و در تاريخ  8317/21/22به تاييد هيأت مديره رسيده است.

اعضا هيأت مديره

نماينده

شرکت سهامی بيمه ايران

غالمعلی جهانگيری

شرکت بيمه البرز (سهامی عام)

سيد مصطفی کيائی

سمت
رئيس هيأت مديره
(غير موظف)
نائب رئيس هيأت مديره و
مدير عامل
(موظف)

شرکت سرمايه گذاريهای
خارجی ايران(سهامی خاص)

شرکت مديريت مراکز اقامتی مهر
سياحت سبا (سهامی خاص)

شرکت بيمه آسيا (سهامی عام)

عضو هيأت مديره

احمد توکل مقدم

(غير موظف)
عضو هيأت مديره

-

عضو هيأت مديره

-
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امضا

گزيده اطالعات :
(ارقام به ميليون ريال)

شرکت بیمه اتکائی امین(سهامی عام)
سال مالی منتهی به 1131/00/11

الف) اطالعات عملکرد مالی طی سال مالی:

درآمد حق بیمه سهم نگهداري
هزینه خسارت سهم نگهداري
هزینه کارمزد سهم نگهداري
خالص سایر هزینه هاي بیمه اي
درآمد سرمایه گذاري از محل ذخایر فنی
سود ناخالص فعالیت بیمه اي
در آمد سرمایه گذاري از محل سایر منابع
هزینه هاي اداري و عمومی
سود عملیاتی
سایردرآمدها وهزینه هاي غیر بیمه اي
سود خالص قبل از کسر مالیات
مالیات
سود خالص
تعدیالت سنواتی
وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

8317/20/38

8310/20/38

8311/20/38

403.111
()121.430
()121.503
11.010
161.201
216.511
061.151
()40.215
653.053
10.046
630.101
()0.530
663.111
0
211.101

100.064
()111.341
()102.220
46.016
125.315
113.310
452.100
()12.461
513.643
6.612
546.121
0
546.121
()4.333
()130.003

100.031
)114.141(
)01.014(
12.211
13.650
10.605
403.266
)26.430(
131.001
664
132.541
0
132.541
)11.441(
()202.521

ب) اطالعات وضعيت مالی در پايان سال مالی :

جمع دارایی ها
جمع بدهی ها
سرمایه ثبت شده
جمع حقوق صاحبان سهام

5.403.211
1.150.526
2.500.000
1.116.061

4.161.253
1.101.011
2.010.000
1.064.220

1.146.113
1.241.060
1.550.000
2.101.051

ج) نرخ بازده (درصد) :

نرخ بازده دارایی ها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

16.13
20.15

14.13
21.14

12.33
16.31

د) اطالعات مربوط به هر سهم :

تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع
اولین پیش بینی سود هرسهم  -ریال
آخرین پیش بینی سود هرسهم  -ریال
سود واقعی هرسهم -ریال
سود هرسهم برمبناي میانگین موزون -ریال
آخرین قیمت هرسهم در تاریخ تأیید گزارش  -ریال

2.500.000.000
210
201
150
162
1.426

2.010.000.000
201
201
210
106
1.125

1.550.000.00
243
0
243
251
246
1.413

ه) ساير اطالعات :

تعداد کارکنان  -نفر(پایان سال)

11

5

13

20

کلياتی درباره شرکت:
تاريخچه:
شرکت بيمه اتکائی امين (سهامی عام) با شناسه ملی  82108133820بعنوان اولين شرکت اتکائی کشور در سال
 8312با مجوز بيمه مرکزی ج .ا .ايران در منطقه آزاد کيش ثبت و همزمان با صدور پروانه فعاليت ،با شماره ثبت
 8072در تاريخ  8312/20/88عمليات خود را آغاز کرد و مدت آن نامحدود است.
شرکت در سال 8312اقدام به ايجاد يک دفتر ارتباطی در تهران نموده که تاکنون به طور مستمر در حال فعاليت است.

موضوع فعاليت :
موضوع فعاليت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از :
.8

انجام عمليات بيمه ای اتکايی درانواع رشته های بيمه بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوی بيمه مرکزی ج .ا .ايران.

 .2تحصيل پوشش بيمه های اتکايی از داخل يا خارج کشور در رابطه با بيمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بيمه
مرکزی ج .ا .ايران .
 .3قبول بيمه های ات کايی از مؤسسات بيمه داخلی يا خارجی درحدود مقررات مربوط ،مشروط به رعايت ظرفيت
نگهداری شرکت و ضوابطی که بيمه مرکزی ج .ا .ايران اعالم می کند.
 .0سرمايه گذاری از محل سرمايه ،ذخاير و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بيمه.
تبصره  :ميزان پذيرش و نگهداری ريسک در چارچوب ضوابطی است که بيمه مرکزی ج .ا .ايران تعيين و ابالغ می نمايد.

اهداف راهبردی شرکت:
اهداف راهبردی شرکت برای تعيين جهت حرکت در کوتاه مدت و بلند مدت و ثبت جايگاه شرکت در بازارهای
بيمه داخلی و خارجی تعيين شده است که عبارتند از :
.8

تالش در جهت حفاظت از سرمايه شرکت و افزودن به ارزش سهام آن با اتخاذ تدابير مناسب

 .2حمايت و پشتيبانی از صنعت بيمه و کمک به توسعه اقتصادی کشور
 .3تالش و مشارکت در افزايش پرتفوی بيمه و بهينه نمودن ميزان نگهداری در بازار داخل کشور و جلوگيری از خروج
ارز از کشور
.0

انتخاب ريسکهای مناسب

 .1برقراری ارتباط مفيد و موثر و سود آور در بازارهای بين المللی بيمه های اتکائی
 .0سرمايه گذاری مناسب با توجه به آئين نامه های مصوب با هدف سود آوری و کمک به اقتصاد کشور
 .7برقراری ارتباط مناسب با شرکتهای بيمه سهامدار و ساير شرکتهای بيمه داخلی
 .1پرداخت به موقع خسارتها
 .1تالش برای استفاده از نيرو های متخصص در افزايش دانش کارکنان شرکت و انتقال دانش فنی به ديگرشرکتها

سرمايه و ترکيب سهامداران:
سرمايه شرکت در بدو تاسيس مبلغ  372.222ميليون ريال (شامل تعداد  372.222.222سهم ،به ارزش اسمی هر
سهم  8.222ريال) بوده که طی چند مرحله به شرح زير به مبلغ  2.122.222ميليون ريال (شامل تعداد 2.122.222.222

0

سهم ،به ارزش اسمی هر سهم  8.222ريال) در پايان سال مالی منتهی به  8317/20/38افزايش يافته که تماماً
پرداخت شده است.
تغييرات سرمايه شرکت
درصد افزايش

سرمايه جديد

سرمايه

(میلیون ریال)

8312/21/88

%872

8.222.222

8310/28/81

%11

8.112.222

مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

8310/22/81

%38

2.232.222

اندوخته سرمايه ای ،مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

8310/88/80

%23

2.122.222

از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

تاريخ افزايش سرمايه

محل افزايش سرمايه
از محل تجديد ارزيابی دارائيها ،سود انباشته ،اندوخته ها ،مطالبات
حال شده و آورده نقدی سهامداران

آخرين وضعيت سهامداران به شرح زير می باشد:
ليست سهامداران عمده شرکت در تاريخ 8317/20/38
8317/20/38

رديف

نام سهامدار

8

شرکت سهامی بيمه ايران

001.721.078

2

شرکت بيمه آسيا (سهامی عام )

371.181.721

81.80

3

شرکت سرمايه گذارهای خارجی ايران (سهامی خاص)

211.117.172

88.00

0

شرکت بيمه دانا (سهامی عام )

218.881.011

82.20

1

شرکت توسعه کسب وکارسبا (سهامی خاص )

201.101.121

1.11

0

شرکت سرمايه گذاری صباتامين (سهامی خاص )

207.318.103

1.11

7

شرکت بيمه ايران معين (سهامی خاص )

222.022.011

1.82

1

شرکت بيمه البرز (سهامی عام )

817.131.000

0.32

1

شرکت اطمينان گستردانا (سهامی خاص )

01.122.130

2.70

82

شرکت بيمه معلم (سهامی عام )

37.021.113

8.12

88

شرکت مديريت سرمايه گذاری ملی ايران (سهامی خاص)

80.830.701

2.01

82

ساير سهامداران حقوقی

12.021.888

3.01

83

ساير سهامداران حقيقی

03.228.133

2.13

80

سهام وثيقه

782.211

2.23

جمع

2.122.222.222

822

تعداد سهام

درصد
87.11

باتوجه به شرایط خاص اقتصادي کشور و نیاز بیمه گران اتکایی به سرمایه بیشتر جهت نگهداري ریسکهاي بیمه اي بزرگ در
داخل کشور  ،بر اساس مصوبه مورخ  1131/05/06هیأت مدیره مقرر گردید تا مبلغ سرمایه شرکت از مبلغ  2.500میلیارد
ریال به  1.000میلیارد ریال افزایش یابد.
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شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:
رتبه بندی شرکت از نظر کيفيت اطالع رسانی
درآخرين رتبه بندی شرکت های پذيرفته شده در فرابورس از نظر وضعيت اطالع رسانی مناسب برای دوره 82
ماهه منتهی به  8310/82/21اين شرکت موفق به کسب رتبه سيزدهم بين شرکت های فرابورسی و رتبه سوم در
شرکت های فعال در صنعت بيمه شده است.

وضعيت معامالت و قيمت سهام
شرکت در تاريخ  8310/82/23در بورس اوراق بهادار تهران در گروه بيمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمين
اجتماعی با نماد اتکام درج شده و سهام آن برای اولين بار در تاريخ  8310/82/23مورد معامله قرار گرفته است.
وضعيت سهام شرکت طی  2سال اخير به شرح زير بوده است:

پايان سال مالی
سال مالی

تعداد سهام

ارزش سهام

منتهی به

معامله شده

معامله شده

1130/00/11
1131/00/11

6.153
12.631

تعداد

تعداد روزهايی

روزهای باز

که نماد معامله

بودن نماد

شده است

میلیون ریال

114.111
206.231

161
221

161
221

6

ارزش بازار

قيمت
سهم

سرمايه

میلیون ریال

ریال

میلیون ریال

2.300.000
1.461.500

1.100
1.135

2.010.000
2.500.000

وضعيت نقد شوندگی سهام و کيفيت افشاء اطالعات شرکت
اطالعات مقايسهای پيشبينیهای درآمد هر سهم و عملکرد واقعی سال مالی منتهی به
8317/20/38
(ارقام به ميليون ريال)

اولين پيش بينی درآمد

دومين پيش بينی درآمد هر

هر سهم سال مالی

سهم سال مالی منتهی به

منتهی به 8317/20/38

( 8317/20/38درتاريخ

(درتاريخ )8310/20/28

)8317/21/21

کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه

018.770
()22.030

182.013
()8.213

112.118
()13.812

درآمد حق بیمه اتکایی قبولی

011.302

121.022

127.311

حق بیمه اتکایی واگذاري

()01.700

()71.208

()13.701

8.120

28.003

21.712

هزینه حق بیمه اتکایی

()03.131

()17.311

()17.111

درآمد حق بیمه سهم نگهداري

311.122

012.222

001.378

خسارت پرداختی

()221.121

()221.121

()223.732

افزایش ذخایر خسارت

()72.722

()102.012

()232.237

()212.021

()712.022

()033.707

خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی

88.813

88.810

7.201

افزایش(کاهش) ذخیره خسارت معوق اتکایی واگذاري

83.172

800.187

11.222

خسارت سهم بیمه گران اتکایی

21.221

817.178

820.278

هزینه خسارت سهم نگهداري

()217.023

()110.021

()327.010

هزینه کارمزد

()821.301

()822.312

()822.001

درآمد کارمزد

8.223

8.823

8.271

هزینه کارمزد سهم نگهداري

()820.301

()888.207

()828.101

سایر ذخایر فنی ) افزایش(

()80.873

()80.012

()80.217

سایر درآمدها و هزینه هاي بیمه اي

82.233

221.021

33.327

خالص سایر هزینه هاي بیمه اي

()3.102

818.881

87.282

درآمد سرمایه گذاري از محل ذخایر فنی

820.018

812.802

818.228

سود ناخالص فعالیت بیمه اي

810.271

17.110

281.187

در آمد سرمایه گذاري از محل سایر منابع

011.117

173.021

017.317

هزینه هاي اداري و عمومی

()31.110

()02.017

()00.281

سود عملیاتی

173.201

022.782

111.011

8.187

37.110

30.001

170.711

011.000

110.327

2

2

()0.112

170.711

011.000

111.787

شرح

حق بیمه اتکایی قبولی

افزایش ذخیره حق بیمه اتکایی واگذاري

هزینه خسارت

سایردرآمدها وهزینه هاي غیر بیمه اي
سود خالص قبل از کسر مالیات
مالیات
سود خالص

3

عملکرد واقعی سال
مالی منتهی به
8317/20/38

محيط حقوقی شرکت:
مهمترين قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت شرکت عبارتند از:
 -8قانون تجارت
 -2قانون ماليات های مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده
 -3قانون تأسيس بيمه مرکزی ج.ا.ايران و بيمه گری مصوب 8312
 -0مصوبات شماره  01 ،08 ،02 ،11و  12شورای عالی بيمه
 -1قانون کار
 -0مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
 -7استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 -1بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره توسط مراجع ذيربط

-3

مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

بازار بيمه اتکائی بين الملل:
عملکرد بيمه اتکايی

8

حق بيمه اتکائی
به طور کلی تا پايان سال  2280صنعت بيمه اتکائی جهان روند افزايشی در توليد حق بيمه ناخالص را تجربه کرده
است .حق بيمه اتکائی در بخش زندگی از رقم  00ميليارد دالر به  71ميليارد دالر افزايش يافت ،در حاليکه در
بخش غير زندگی با افزايش اندک  82درصدی همراه بوده است.
در بخش بيمه اتکائی غير زندگی  ،رشته مسئوليت با افزايش  22درصدی (  82ميليارد دالر ) بيشترين تغيير را در
طول دوره داشته است .هم چنين حق بيمه اتکايی در بخش اموال رشدی  82درصدی داشته است .

 0منبع IAIS Global Reinsurance Market Report (GIMAR) 4101 :
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نمودار مقايسه ای حق بيمه اتکائی خالص و نا خالص از سال  2223تا 2280
( ميليارد دالر)

همانگونه که در نمودار فوق نمايش داده شده است افزايش حق بيمه اتکائی ناخالص در سال  2280منجر به افزايش
بيشتر حق بيمه اتکائی خالص گرديده است.
به طور کلی در سال  2280شرکتهای مشمول اين گزارش  21 ،درصد از حق بيمه ناخالص خود (  03ميليارد دالر )
را واگذار نموده اند .عمده واگذاری ها مربوط به بخش غير زندگی بوده است که ميزان آن  00درصد (  02ميليارد
دالر ) از کل واگذاری ها در پايان دوره مذکور بوده است.

بازار بيمه داخل کشور :
عملکرد صنعت بيمه کشور
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حق بيمه توليدی طی ساليان اخير هم در رشته زندگی و هم در رشته غير زندگی همواره رو به افزايش بوده است .بر اساس
آمار منتشره ،کشور ايران به لحاظ رتبهبندی جهانی حقبيمه توليدی توانسته است که روند نسبتاً ثابتی را در بازه زمانی ياد
شده به دست آورد و توانسته در سال  2287در جايگاه چهل و دومی جهان بايستد.
ضريب نفوذ بيمه يکی از مهمترين شاخصهائی است که برای ارزيابی عملکرد صنعت بيمه يک کشور مورد استفاده قرار میگيرد.
همچنين بعنوان معياری برای مقايسه عملکرد صنعت بيمه در بين کشورهای مختلف بکار میرود .اين ضريب در سال 2287
( )8310به باالترين ميزان خود در طی ساليان اخير رسيد و رقم  % 2/3را تجربه کرد.
شاخصهای ذيل به بررسی اجمالی صنعت بيمه کشور طی پنج سال اخير میپردازد:

2013

2014

2015

2016

2017

عنوان

6,456

7,453

7,554

8,926

10,093

رتبه جهانی صنعت بيمه (بر اساس حق بيمه توليدی)

42

45

42

42

42

حق بيمه سرانه (دالر)

84

96

96

112

125

ضريب نفوذ بيمه (درصد)

1/7

1/9

2/1

2/2

2/3

حق بيمه توليدی (ميليون دالر)

 1بر اساس سالنامه آماری صنعت بیمه سال 1316
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نمودارهای ذيل روند نوسانات حقبيمه توليدی ايران و جهان را از سال  2282به  2280نشان میدهند :
( ميليون دالر )

( ميليارد ريال )
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خسارت های پرداختی صنعت بيمه کشور از سال 8310-8310
( ميليارد ريال)

14

ضريب خسارت صنعت بيمه کشور طی شش سال اخير

وضعيت بيمه اتکائی کشور
در حال حاضر  38شرکت در صنعت بيمه کشورمان فعاليت میکنند که در اين ميان شرکت بيمه اتکائی امين
(سهامی عام) بعنوان تنها شرکت بيمه اتکائی ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ،در حوزه سرزمين اصلی و مناطق
آزاد در زمينه اتکائی فعاليت میکند.

شرکتهای بيمهای منطقه آزاد
منطقه آزاد تجاری ،قلمرو معينی است که غالبا در داخل يا مجاورت يک بندر واقع گرديده است و در آن تجارت
آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته می شود .هدف از تشکيل چنين مناطقی افزايش صادرات ،افزايش
درآمدهای ارزی ،جذب سرمايههای خارجی ،انتقال تکنولوژی و افزايش اشتغال است  .جمهوری اسالمی ايران نيز
با توجه به موقعيت ويژه جغرافيايی خود در طی ساليان گذشته اقدام به ايجاد چنين مناطقی نموده است.
درحال حاضر مناطق آزاد کيش ،ارس ،اروند ،انزلی ،چابهار و قشم مناطقآزادتجاری-صنعتی ايران محسوب میشوند.
اين مناطق نقش الگو را در امور اقتصادی و صنعتی برای اقتصاد ملی به ويژه در پيوند با اقتصاد جهانی بر عهده
دارند ،ازاينرو بر اساس قوانين و مقررات مناطق آزاد ،اين مناطق با تسهيالت و مزايای فراوان اداره میشوند.
البته با نگاهی گذرا به جايگاه نهاد بيمه در اقتصاد کشور و مقايسه آن با ساير نهادهای مالی ،همچون بازار سرمايه و
پول متوجه ميشويم ،صنعت بيمه نسبت به بازارهای مالی ديگر چنانکه بايد نتوانسته حضور فعالی در سرمايهگذاری
بخشهای اقتصادی داشته باشد .از جمله تمايزات شرکتهای بيمهای در مناطق آزاد نسبت به شرکتهای بيمهای که
در سرزمين اصلی به ثبت ميرسند ،اين است که شرکتهای مناطق آزاد تنها اجازه فعاليت در رشتههايی دارند که
بيمه مرکزی ج.ا.ا اعالم کرده است و مجاز به فعاليت در سرزمينهای اصلی نيستند( .پژوهشکده بيمه ،تازههای
جهان بيمه ،شماره )810
15

شرکت بيمه اتکائی امين (سهامی عام) يکی از آن شرکتهايی است که میتواند هم در اين قلمرو و هم در
سرزمين اصلی فعاليتهای اتکائی را داشته باشد.

ظرفيت مجاز قبولی اتکائی
در حال حاضر از  38شرکت فعال در صنعت بيمه کشور  ،بيمه مرکزی و  0شرکت ديگر مجاز به انجام قبولی اتکائی
هستند .بر اساس آخرين اطالعات موجود ،ميزان ظرفيت قبولی اتکائی در هر ريسک واحد در بين شرکتهای بيمه
دولتی و خصوصی مجموعا  81،201ميليارد ريال است که شرکت بيمه اتکائی امين (سهامی عام) با ظرفيت 181
ميليارد ريالی  1/8درصد ظرفيت مجاز قبولی اتکايی را در اختيار

دارد8.

نمودار مربوط به ظرفيت مجاز قبولی اتکائی

 1ظرفیت قبولی بیمه مرکزي بر مبناي سالنامه آماري سال  1131می باشد.
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جايگاه بيمه اتکايی امين (سهامی عام) در بين شرکتهای مجاز به قبولی اتکايی در سال 8317
(ارقام به ميليون ريال )

رتبه

نام شرکت بيمه

ظرفيت مجاز قبولی اتکايی

اول

ايران

1،117،102

دوم

بيمه مرکزی

1،701،870

سوم

اتکائی امين

180،111

چهارم

پاسارگاد

781،818

پنجم

ملت

011،370

ششم

اتکائی ايرانيان

022،021

هفتم

ايران معين

002،020

اهم اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف شرکت
حوزه فنی و عمليات اتکائی:
عملکرد قبولی و واگذاری اتکائی :
الف – حق بيمه
حق بيمه کسب شده در سال مالی منتهی به  8317/20/38مبلغ  112،118ميليون ريال بوده است که با در نظر
گرفتن جنبه های فنی ارزيابی ريسک و تقاضای پوشش اتکايی شرکتهای واگذارنده ريسک ،ميزان حق بيمه
نسبت به دوره مشابه سال گذشته  ،مبلغ  821،271ميليون ريال(حدود ) % 23رشد در برداشته است.متناسب با
اين ميزان ،ذخيره حق بيمه قبولی  13،812ميليون ريال افزايش يافته است.
حق بيمه واگذاری در اين دوره مالی مبلغی معادل  13،701ميليون ريال می باشد که عمدتاً مربوط به حق بيمه
قرارداد مازاد خسارت سال  17-10بوده است .علت افزايش  11درصدی حق بيمه واگذاری نسبت به دوره مشابه
سال قبل عمدت ًا به دليل افزايش نرخ برابری ارز يورو و افزايش حق بيمه قبولی اتکايی نسبت به سال گذشته بوده
است.
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حق بيمه قبولی طی سه سال اخير
(ارقام به ميليون ريال)

ترکيب پرتفوی حق بيمه در سال مالی منتهی به 8317/20/38
ارقام به ميليون ريال

رشته

حق بيمه

آتش سوزی

811،111

انرژی

802،270

مهندسی

78،001

مسئوليت

08،122

کشتی

3،200

هواپيما

20،273

باربری

11،102

تمام رشته ها

0،732
112،118

جمع

16

ب – کارمزد
کل کارمزد پرداختی بابت حق بيمه قبولی در سال مالی  ،17به ميزان  822،001ميليون ريال بوده است که در
مقايسه با دوره متناظر سال گذشته  % 81رشد داشته است .الزم به ذکر است که افزايش ميزان کارمزد پرداختی
متناسب با افزايش ميزان حق بيمه قبولی بوده است.
از کل کارمزد پرداختی ذکر شده ،طی قراردادهای واگذاری مجدد مبلغی معادل  8،271ميليون ريال بازيافت
گرديده است که در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته حدود  %1رشد داشته است.

کارمزد پرداختی طی سه سال اخير
(ارقام به ميليون ريال)
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ج  -خسارت
خسارت پرداختی در سال مالی  17مبلغ  223،732ميليون ريال بوده است که در مقايسه با خسارت پرداختی دوره
متناظر سال گذشته به ميزان  312ميليون ريال کاهش داشته است.
همچنين خسارتهای دريافتی از بابت قراردادهای اتکائی واگذاری مجدد شرکت در سال مالی  ،17معادل 7،201
ميليون ريال است که نسبت به سال  10کاهش قابل مالحظه ای داشته است الزم به ذکر است که در سال مالی 10
مبلغ  01،170ميليون ريال خسارت از بيمه گران اتکايی بازيافت شده است .علت کاهش خسارت دريافتی در
سال مالی  17نسبت به سال مالی  ، 10بعلت بازيافت خسارت پتروشيمی بوعلی سينا به مبلغ  08،102ميليون
ريال از بيمه گران اتکايی قرارداد مازاد خسارت در سال مذکور می باشد.

خسارت پرداختی طی سه سال اخير
(ارقام به ميليون ريال)

خسارتهای پرداختی در سال مالی منتهی به  8317/0/38به تفکيک سال صدور
(ارقام به ميليون ريال)
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* خسارت عمده پرداختی در سال مالی  17شامل خسارت زلزله کرمانشاه ،ساختمان پالسکو ،شرکت صنايع
توليدی کروز و خسارتهای مربوط به کشتيرانی ج .ا.ا و شرکتهای تابعه بوده است.

خسارتهای بزرگ پرداختی در سال مالی منتهی به 8317/20/38
بيمه گذار

شرکت واگذارنده

قرارداد مازاد خسارت ريسک بازار /صنايع کروز

آسيا

قرارداد مازاد خسارت خطرات فاجعه آميز بازار و قراردادهای مشارکت /زلزله کرمانشاه

شرکت های بيمه طرف قرارداد

قرارداد مازاد خسارت ريسک بازار/ساختمان پالسکو

بيمه ايران

قرارداد ظرفيت مشترک

بيمه مرکزی

قرارداد مشارکت رشته آتش سوزی

بيمه کوثر

قرارداد مشارکت رشته مسوليت

بيمه معلم

کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران و شرکتهای تابعه

بيمه معلم

مقايسه نسبتهای خسارت طی سه سال اخير
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حق بيمه قبولی ،خسارت پرداختی و نسبت خسارت به تفکيک رشته در سال مالی منتهی به 8317/0/38
( ارقام به ميليون ريال)

رشته

حق بيمه

خسارت پرداختی

نسبت خسارت

نفت و انرژی

802،270

22،833

% 82

آتش سوزی

811،111

823،711

% 13

مهندسی

78،001

80،200

% 22

مسئوليت

08،122

21،708

% 01

کشتی

3،200

8،110

% 01

باربری

11،102

21،087

% 00

هواپيما

20،273

1،312

% 28

تمام رشته ها

0،732

3،202

% 01

جمع کل

112،118

223،732

%31

قبولی

مقايسه ذخيره خسارتهای معوق از ابتدای فعاليت تاکنون
(ارقام به ميليون ريال)

افزايش ذخاير خسارت معوق :
نمودار فوق ميزان ذخايرخسارتهای معوق از سال  12تاکنون را نشان می دهد .الزم به توضيح است که با توجه به
افزايش تعدد خسارات صنعت بيمه و به منظور برخورداری از پشتوانه ذخاير ،خسارت معوق سال مالی  17با در نظر
22

گرفتن  % 01 IBNRبر اساس مجوز واصله از بيمه مرکزی ج .ا .ا محاسبه و در حسابها منظور گرديده است .شايان
ذکر است از مبلغ  117.102ميليون ريال ذخيره خسارت معوق ،مبلغ  28.131ميليون ريال آن مربوط به ذخيره
ريسکهای منقضی نشده می باشد .ذخيره خسارت معوق به مبلغ  101،020ميليون ريال شامل  320،801ميليون
ريال ذخيره خسارت معوق ريالی و  131،011ميليون ريال به شرح ذيل مربوط به ذخيره خسارت معوق ارزی
می باشد.
معادل ريالی

شرح

مبلغ ارزی

نرخ تسعير

معادل يورويی ذخيره خسارت معوق ارزی داخلی

2،821،100

01،330

820،277

ذخيره خسارت معوق دالری داخلی

2،223،113

02،222

13،311

معادل يورويی ذخيره خسارت معوق ارزی خارجی

2،232،072

18،212

223،122

ذخيره خسارت معوق دالری خارجی

8،770،772

77،700

831،801

( ميليون ريال )

131،011

مجموع

اخذ پوشش اتکائی واگذاری مجدد :
شرکت بيمه اتکايی امين در سال مالی منتهی به  8317/0/38با توجه به نياز شرکت به اخذ پوشش اتکايی اقدام به انعقاد
قرارداد مازاد خسارت ريسک و خطرات فاجعه آميز با راهبری بيمه مرکزی ج.ا.ا نموده است .در خصوص واگذاری سعی
گرديد که عمده آن به شرکتهای داخلی واگذار شود و درخصوص واگذاری به خارج به علت جلوگيری از خروج ارز از کشور
حق بيمه شرکتهای خارجی مربوطه در داخل کشور پرداخت شده است و بدين لحاظ موجب صرفه جويی بسياری برای
شرکت گرديده است.

مقايسه ی عمليات فنی بيمه اتکائی امين در سالهای  8310 ، 8311و 8317
(ارقام به ميليون ريال)

سال مالی 8311

سال مالی 8310

سال مالی 8317

حق بيمه قبولی

110،010

411،412

560،551

حق بيمه واگذاری

()41،120

()52،562

()61،106

کارمزد پرداختی

()03،101

()101،212

()122،046

کارمزد دريافتی

2،031

332

1،013

خسارت پرداختی

()111،164

()204،122

()201،110

خسارت دريافتی

16،511

45،614

1،043

مانده عمليات فنی

822،201

811،022

871،133

21

مانده عمليات قبولی و واگذاری از شروع فعاليت شرکت تا سال 8317
(ارقام به ميليون ريال )

حوزه مالی و سرمايه گذاری:
بازار سرمايه در سال  8310در حالی وارد فصل سوم سال شد که پس از پايان انتخابات رياست جمهوری مسيری صعودی ولی
بی رمق را طی می کرد ،مسيری که در دوره چهار ساله دولت دهم ،بازار به آن عادت کرده بود .اما در فصل پاييز با رشد
قيمت نفت به کانال  02دالر و افزايش قيمت ساير کاالهای اساسی (از جمله محصوالت معدنی و پتروشيمی) شاخص بازار هم
به کانال  12هزار وارد شد که در تاريخ بورس باالترين حد شاخص بود .ولی با نزديک شدن روزهای پايانی سال و متالطم
شدن بازار ارز بازار بورس هم بی تاثير نماند.
اصرار دولت به اعمال نرخ  02.222ريالی دالر در صورتهای مالی شرکت ها ،بازار سرمايه به جای جذب سرمايه ،جذابيت خود
برای سرمايه گذاری را به بازارهای جايگزين واگذار کرد .ولی در اوايل تير ماه با جدی شدن زمزمه آزاد سازی نرخ ارز
صادرات شرکت ها ،ابتدا شرکت های کوچکتری که صادرات به کشورهای عراق و افغانستان داشتند با دريافت مجوز فروش
ارز به نرخ آزاد با اقبال رو به رو شدند و اين روند در مرداد به صادرکنندگان بزرگ هم تسری پيدا کرد .با ايجاد ارز ثانويه در
سامانه نيما و اتخاذ سياست ارزی جديد بانک مرکزی و تعيين نرخ ارز نيمايی برای صادرات ،شاخص هم به شدت رشد کرد و
به  802هزار واحد رسيد.
در نهايت با آزادسازی فروش داخلی در بورس کاال بسياری از شرکتهای بزرگ بورسی که عموماً توليدکننده محصوالت
باالدستی صنعتی مثل فوالد و پليمرها هستند ،به پيک قيمتی خود رسيدند و شاخص نيز به  811هزار رسيد .با نزديک شدن
سررسيد بازگشت تحريم های آمريکا در  83آبان شاخص هم روندی نزولی گرفت ،ولی در نهايت اعالم معافيت های آمريکا
برای خريداران نفت ايران به روند کاهشی بازار سهام پايان نداد .با توجه به سقوط شديد قيمت نفت و کاالهای اساسی (که
قسمت بزرگی از صادرات و توليد شرکت های بورسی را تشکيل می دهد) مفروضات درآمدی شرکت های صادر کننده ايران
هم تغيير پيدا کرد که در نهايت ختم به کاهش  22.222واحدی شاخص کل و رسيدن به  807.222شده است.

سرمايه گذاری های شرکت :
جدول زير ترکيب سرمايه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت در سال مالی منتهی به  8317/20/38را
نشان می دهد:
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(ارقام به ميليون ريال)

8317/20/38
نوع سرمايه گذاری

8310/20/38

بهای تمام

درصد

شده

ازکل

سپرده های بانکی ريالی

2.255.000

%54

2.255.000

سپرده های بانکی ارزی

1.040.064

%25

1.040.064

141.426

شرکت های سرمايه پذير بورسی

612.115

%20

330.056

151.101

%5

اوراق مرابحه

11.110

%1

11.110

0

0

0

جمع کل

0.811.121

%822

%822

3.000.003

ارزش روز

بهای تمام

درصد

شده

ازکل

2.505.000

%14

2.505.000

%21

141.426
116.015

3.011.718 0.323.212

ارزش روز

درآمد سرمايه گذاری های شرکت:
(ارقام به ميليون ريال)

شرح

8310/20/38 8317/20/38

سود حاصل از سپرده بانکی و صندوق های سرمايه گذاری
سود اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالمی
سود سهام دريافتنی شرکتهای پذيرفته شده بورسی
سود (زيان) حاصل از فروش سهام
درآمد (هزينه) تغيير ارزش روز سرمايه گذاری ها
جمع
کسر ميشود  :درآمد سرمايه گذاری از محل ذخاير فنی
درآمد سرمايه گذاری از محل ساير منابع

112.103
14.061
11.661
()11.110
111.651
606.556
()161.201
061.151

500.461
1.146
11.162
5.302
()1.016
516.115
()125 ،315
452.100

عليرغم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و شرايط حاکم بر بازار سرمايه ،درآمد سرمايه گذاری های شرکت در
سال مالی منتهی به  8317/20/38نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  %12افزايش را در برداشته است .باتوجه
به شرايط بوجود آمده در شهريورماه  17و افزايش شاخص بازار بورس  ،ارزش پرتفوی سهام شرکت باال رفته که
منجر به شناسايی درآمدی باالتر از آخرين برآوردشرکت گرديد .شايان ذکر است روش حسابداری سرمايه گذاری
های جاری سريع المعامله در بازار به روش ارزش بازار می باشد.

توانگری مالی:
طبق آئين نامه شماره  01شورايعالی بيمه ،توانگری مالی ،توانايی مالی موسسه بيمه برای پوشش ريسکهای
پذيرفته شده خود است و نسبت توانگری مالی نسبتی است که مقدار توانگری مالی موسسه بيمه را اندازه می گيرد
و از تقسيم مبلغ سرمايه موجود بر مبلغ سرمايه الزامی به دست می آيد.
بيمه مرکزی با عنايت به توانگری مالی شرکتهای بيمه و آئيننامه  01اقدام به سطحبندی شرکتهای بيمه و
انتشار آنها نموده است .در اين راستا و بر اساس آخرين وضعيت توانگری مالی شرکتهای بيمه  ،شرکت بيمه اتکائی
امين (سهامی عام) باالترين رتبه توانگری مالی را در ميان شرکتهای صنعت بيمه کشور به دست آورده است .در
راستای اجرای آيين نامه توانگری مالی و طبق اعالم بيمه مرکزی ،سطح توانگری مالی شرکتهای بيمه که توسط
بيمه مرکزی تائيد و اطالع رسانی شده به عنوان معيار اصلی انتخاب بيمه گر محسوب می گردد.
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نسبت توانگری مالی شرکت بيمه اتکايی امين (سهامی عام) طی پنج سال اخير

حوزه حسابرسی :
الف  :اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:
حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت بيمه اتکايی امين (سهامی عام) در سال مالی منتهی به  8317/20/38سازمان
حسابرسی بوده است.

ب  :اطالعات مربوط به حسابرس داخلی و کميته حسابرسی:
حس ابرسی داخلی يک فعاليت مستقل ،اطمينان بخش واقع بينانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزايی و بهبود
عمليات سازمان طراحی شده است .حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رويکردی سيستماتيک و روش مند برای
ارزيابی و بهبود اثربخشی فرآيندهای راهبری ،مديريت ري سک و کنترل ،سازمان را در دستيابی به هدف هايش
ياری می کند.
اهم اقدامات صورت گرفته دراين حوزه به شرح ذيل می باشد:
 -8استقرار حسابرسی داخلی
 -2تشکيل کميته حسابرسی

دامنه عمليات واحد حسابرسی داخلی بايد به نحوی تعيين شود که شبکه فرآيندهای راهبری ،مديريت ريسک و
کنترل که توسط مديريت شرکت 8طراحی و ارايه شده است ،در موارد زير اطمينان فراهم آورد:
 -1ريسکها به نحو مناسب شناسايی و مديريت میشوند.
 -2در مواقع لزوم ،تعامل با گروههای مختلف راهبری شرکت به نحو مناسب وجود دارد.
 -1اطالعات مالی ،مديريتی و عملياتی با اهميت شرکت ،درست ،قابل اعتماد و به موقع میباشد.
 -4فعاليتهای کارکنان مطابق با خط مشیها ،استانداردها ،رويهها ،قوانين و مقررات میباشد.
 -5تحصيل منابع به صرفه میباشد ،از منابع کارا و اثربخش استفاده میشود ،و منابع به نحو مناسب حفاظت میشود.
 . 1منظور از "مدیریت شرکت" در این منشور" ،هیئت مدیره و مدیرعامل" میباشد.
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 -0برنامهها ،طرحها و اهداف شرکت قابل تحقق است.
 -1کيفيت و بهبود مستمر در فرآيندهای کنترلی شرکت ترويج میشود.
 -6موضوعات قانونی و حقوقی با اهميت موثر بر شرکت ،به نحو مناسب شناسايی میشود و مورد توجه قرار میگيرند.

اهم اقدامات انجام شده درکميته حسابرسی به شرح زير می باشد:
 -8تصويب برنامه و نظارت بر فعاليت واحد حسابرسی داخلی
 -2بررسی  ،اصالح و تأييد چک ليست های کنترل های داخلی تهيه شده توسط واحد حسابرسی داخلی
 -3بررسی صورتهای مالی و ساير گزارشات مالی و ارائه رهنمودهای الزم
 -0تدوين آئين نامه و خطی مشی های الزم جهت اداره امور شرکت
 -1بررسی گزارشات ارائه شده توسط واحد حسابرسی داخلی و ارائه رهنمودهای الزم

نظام راهبری شرکت
اطالعات مربوط به هيأت مديره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هيأت مديره
ميزان

نام و نامخانوادگی
(نماينده شخصيت

سمت

تحصيالت

زمينههای سوابق کاری

حقوقی)

تاريخ عضويت در

مالکيت در

هيأت مديره

سهام
شرکت

غالمعلی جهانگيری

رئيس هيأت

فوق ليسانس

مديره

علوم اقتصادی

هيأت مديره و

فوق ليسانس

نائب رئيس
سيدمصطفی کيائی

مديرعامل

 22سال در بيمه ايران
مديريت اتکايی -سرپرست مديريت

8311/21/28

808.211

عضويت همزمان
در هيأت مديره
ساير شرکتها

ندارد

عضويت قبلی در
هيأت مديره
ساير شرکتها
در  1سال اخير

ندارد

اتکايی بيمه مرکزی ج.ا.ايران
بيمه ايران – بيمه ايران معين – بيمه
حافظ – بيمه معلم

8311/27/80

822.222

کارشناس حوزه اقتصادی به مدت  82سال
در سازمان بازرسی کل کشور
معاون بازرسی امور اقتصادی به مدت 0
احمد توکل مقدم

عضو هيأت

فوق ليسانس

سال درسازمان بازرسی کل کشور

مديره

مديريت

مديرکل بازرسی امور اقتصادی به مدت 0

8310/23/32

820.081

ندارد

ندارد

سال در سازمان بازرسی کل کشور
مشاور مديرعامل شرکت سرمايه گذاری
خارجی ايران به مدت يکسال

فعاليتهای توسعه منابع انسانی و آموزش :
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی جهت کارکنان
 -8اعزام کارشناسان واحد فنی و مالی به شرکت ميلی ری ترکيه جهت بازديد و آشنائی با عمليات فنی و مالی آن
شرکت در حوزه عمليات اتکائی
 -2حضور کارشناسان فنی در دوره های آموزشی برگزارشده توسط پژوهشکده بيمه
 -3حضور کارشناسان فنی در بازديد از شناورها به منظور آشنايی بيشتر با ريسکهای دريايی
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ترکيب کارکنان برحسب ميزان تحصيالت و جنسيت در پايان سال مالی منتهی به 8317/20/38
سرمايه انسانی شرکت در ابتدای سال مالی منتهی به  8317/ 20/ 38تعداد  81نفر بوده است که در انتهای سال
مالی مزبور به  87نفر تقليل يافته است  .ترتيب پرسنل به لحاظ سطح تحصيالت به شرح جدول ذيل می باشد .
ميزان تحصيالت

جمع

جنسيت
زن

مرد

درصد

فوق ليسانس و باالتر

4

1

1

%41

ليسانس

5

2

1

%41

ديپلم

0

1

1

%0

زير ديپلم

0

2

2

%12

جمع

3

6

11

%100

نمودار تعداد کارکنان

نمودار ميانگين سنی کارکنان
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برنامه های شرکت برای سال مالی آتی :
.8

حفظ و گسترش ارتباط و همکاری مناسب با بيمه گران معتبر خارجی

 .2پيش بينی افزايش سود فنی و مالی شرکت
 .3گسترش همکاری با بيمه مرکزی ج .ا .ايران و شرکتهای بيمه داخلی در زمينه های فنی ،تخصصی و آموزشی
 .0اعزام کارشناسان به دوره های آموزشی خارجی و استفاده از دوره های آموزشی داخلی به منظور ارتقاء دانش و
بهره گيری از دانش حرفه ای روز صنعت بيمه در دنيا .
 .1برگزاری سمينارهای تخصصی اتکائی به منظور بازاريابی از شرکتهای بازار هدف و بوجود آوردن زمينه همکاری های
بيشتر با ديگر شرکتهای بيمه مستقيم.
 .0حضور در سمينارها و کنفرانسهای بين المللی در جهت شناخت هر چه بيشتر بازار بيمه اتکايی و معرفی شرکت
 .7تهيه صورت های مالی براساس استانداردهای بين المللی گزارشگری ( )IFRSدر راستای افزايش شفافيت اطالعاتی
 .1افزايش سرمايه از مبلغ  2.122ميليارد ريال به مبلغ  3.222ميليارد ريال

فرصتها و چالشها :
فرصتهای پيش روی شرکت بيمه اتکايی امين (سهامی عام)
.8

اولين شرکت بيمه اتکايی کشور با سابقه  81سال فعاليت در قبولی و واگذاری از داخل و خارج از کشور

 .2برخورداری از نيروی انسانی متخصص و جوان
 .3ارتباط مستمر با بروکرها و شرکتهای بيمه خارجی
 .0برخورداری از سهامداران بزرگ بيمه ای و غير بيمه ای
 .1مورد اعتماد بودن نزد شرکتهای بيمه ای کشور در ارائه خدمات
 .0ذخاير فنی قابل اتکاء
 .7سطح باالی نقدينگی منابع مالی
 .1اخذ رتبه توانگری مالی فراتر از سطح عالی با استناد به گزارش بيمه مرکزی جمهوری اسالمی ايران
 .1امکان سهيم نمودن بيمه گران و بروکرهای اتکايی خارجی در سهام شرکت
 .82توانمندی بيشتر شرکت در دوران تحريم
 .88وجود دفتر مرکزی شرکت در جزيره کيش با توجه به مزيتهای مناطق آزاد و عدم نياز به اخذ رواديد توسط اتباع
خارجی و تسهيل در رفت و آمد آنها

چالشهای موجود در شرکت بيمه اتکايی امين (سهامی عام)
.8

کمبود ميزان سرمايه پرداخت شده

 .2عدم اخذ رتبه بندی بين المللی در شرکت
 .3عدم توانايی انجام مراودات بانکی بين المللی
 .0عدم وجود د فتر ارتباطی يا شعبه در خارج از کشور جهت تسهيل در برقراری ارتباطات موثر خارجی در زمينه
قبولی و واگذاری
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پيشنهاد هيأت مديره برای تقسيم سود:
.8

تصويب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 8317/20/38

 .2ميزان سود قابل تخصيص شرکت برای سال مالی منتهی به  8317/20/38مبلغ  101.111ميليون ريال می باشد.
 .3تخصيص مبلغ  00.010ميليون ريال از سود خالص دوره به حساب اندوخته قانونی به موجب مفاد ماده 802
اصالحيه قانون تجارت و مبلغ  11.172ميليون ريال به حساب اندوخته سرمايه ای به استناد مواد  2و 3آئين نامه
شماره  08مصوب شورای عالی بيمه
 .0ميزان سود قابل تقسيم شرکت برای سال مالی منتهی به  8317/20/38مبلغ  132.838ميليون ريال می باشد .
 .1پيشنهاد تقسيم سود نقدی به مبلغ  133.132ميليون ريال
 .0تصويب پاداش هيأت مديره
 .7تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيأت مديره برای سال مالی منتهی به 8311/20/38
 .1انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 8311/20/38
 .1تعيين روزنامه جهت درج اطالعيه های شرکت

اطالعات تماس با شرکت:
-

دفتر مرکزي  :جزیره کیش -خیابان سنائی – بلوار اندیشه – قطعه NBO10

-

دفتر ارتباطی  :تهران – خیابان نلسون ماندال(بلوار آفریقا) – خیابان قبادیان شرقی – شماره یک کد پستی دفتر ارتباطی :
1311015111

-

تلفن دفترارتباطی  02166611010 -11 :فاکس 66166304 :
اطالعات مربوط به امور روابط سرمایهگذاران با شرکت شامل:

-

الف) دفتر ارتباطی  :تهران – خیابان نلسون ماندال(بلوار آفریقا) – خیابان قبادیان شرقی – شماره یک کد پستی دفتر ارتباطی :
1311015111

-

تلفن دفترارتباطی  02166611010 -11 :فاکس 66166304 :

-

ب) مسئول پاسخگویی به سواالت سهامداران  :آقایان جعفر رحمانی فیروزجائی  ،علی اصغر اخوان آریج
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تلفن دفترمرکزي01044420165 -1 :

