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شماره:٩٥/٦٠٢/٤٤٣٢٣

تاریخ: ١٣٩٥/٠٩/١٥

پیوست: دارد

جناب آقای دکتر عقیلی کرمانی

نماینده محترم هیئت موسس شرکت بیمه زندگی خاورمیانه(سهامی عام- در شرف تاسیس)

با سالم،

      احتراماً ، پیرو نامه شماره ۹۴/۶۰۲/۴۹۴۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ مبنی بر اعالم موافقت اصولی بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران با تاسیس شرکت بیمه زندگی خاورمیانه و با توجه به اتمام پذیره نویسی ، تشكیل مجمع 

عمومی مؤسس و تایید صالحیت مدیران شرکت از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بدین وسیله  

ضمن ارسال:

دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس  .۱

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس  .۲

دو نسخه اولین صورت جلسه هیئت مدیره  .۳

 ممهور به مهر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به انضمام اعالمیه قبولی مدیران و بازرسان آن شرکت، به 

آگاهی می رساند ثبت شرکت با ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر اساس صورت جلسات فوق، به 

شرح زیر از نظر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع است:

اعضای اصلی:

آقای محمد ابراهیم امین به نمایندگی از بانک خاورمیانه به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره .۱

آقای سید حسین سلیمی به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره .۲

آقای پرویز عقیلی کرمانی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۳

آقای سید احمد احمدی هاشمی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۴

آقای عبدالله فاتح به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۵

آقای خسرواسمعیل زاده به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۶

آقای هومن قویمی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۷
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اعضای علی البدل:

شرکت سرمایه گذاری کارآفرین ماندگار گروه بدر(سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل هیئت  .۸

مدیره

شرکت آسفالت طوس(سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره .۹

مدیر عامل:

آقای خلیل حسن زاده کمند به عنوان مدیر عامل شرکت.

خاطرنشان می سازد حسب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، اساسنامه مصوب شرکت بیمه مذکور و 

آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه، میزان سرمایه، سهام و نیز مدیران 

شرکت موکول به اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد. 
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با سالم،

      احتراماً ، پیرو نامه شماره ۹۴/۶۰۲/۴۹۴۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ مبنی بر اعالم موافقت اصولی بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران با تاسیس شرکت بیمه زندگی خاورمیانه و با توجه به اتمام پذیره نویسی ، تشكیل مجمع 

عمومی مؤسس و تایید صالحیت مدیران شرکت از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بدین وسیله  

ضمن ارسال

دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس  .۱

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس  .۲

دو نسخه اولین صورت جلسه هیئت مدیره  .۳

 ممهور به مهر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به انضمام اعالمیه قبولی مدیران و بازرسان آن شرکت، به 

آگاهی می رساند ثبت شرکت با ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر اساس صورت جلسات فوق، به 

شرح زیر از نظر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع است. 

اعضای اصلی:

آقای محمد ابراهیم امین به نمایندگی از بانک خاورمیانه به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره .۱

آقای سید حسین سلیمی به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره .۲

آقای پرویز عقیلی کرمانی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۳

آقای سید احمد احمدی هاشمی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۴

آقای عبدالله فاتح به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۵

آقای خسرواسمعیل زاده به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۶
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آقای هومن قویمی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۷

اعضای علی البدل:

شرکت سرمایه گذاری کارآفرین ماندگار گروه بدر(سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل هیئت  .۸

مدیره

شرکت آسفالت طوس(سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره .۹

مدیر عامل:

آقای خلیل حسن زاده کمند به عنوان مدیر عامل شرکت.

خاطرنشان می سازد حسب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، اساسنامه مصوب شرکت بیمه مذکور و 

آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه، میزان سرمایه، سهام و نیز مدیران 

شرکت موکول به اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد. 

رونوشت:سازمان بورس و اوراق بهادار
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جناب آقای دکتر عقیلی کرمانی

نماینده محترم هیئت موسس شرکت بیمه زندگی خاورمیانه(سهامی عام- در شرف تاسیس)

با سالم،

      احتراماً ، پیرو نامه شماره ۹۴/۶۰۲/۴۹۴۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ مبنی بر اعالم موافقت اصولی بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران با تاسیس شرکت بیمه زندگی خاورمیانه و با توجه به اتمام پذیره نویسی ، تشكیل مجمع 

عمومی مؤسس و تایید صالحیت مدیران شرکت از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بدین وسیله  

ضمن ارسال

دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس  .۱

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس  .۲

دو نسخه اولین صورت جلسه هیئت مدیره  .۳

 ممهور به مهر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به انضمام اعالمیه قبولی مدیران و بازرسان آن شرکت، به 

آگاهی می رساند ثبت شرکت با ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر اساس صورت جلسات فوق، به 

شرح زیر از نظر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع است. 

اعضای اصلی:

آقای محمد ابراهیم امین به نمایندگی از بانک خاورمیانه به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره .۱

آقای سید حسین سلیمی به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره .۲

آقای پرویز عقیلی کرمانی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۳

آقای سید احمد احمدی هاشمی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۴

آقای عبدالله فاتح به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۵
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آقای خسرواسمعیل زاده به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۶

آقای هومن قویمی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره .۷

اعضای علی البدل:

شرکت سرمایه گذاری کارآفرین ماندگار گروه بدر(سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل  .۸

هیئت مدیره

شرکت آسفالت طوس(سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره .۹

مدیر عامل: 

آقای خلیل حسن زاده کمند به عنوان مدیر عامل شرکت.

خاطرنشان می سازد حسب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، اساسنامه مصوب شرکت بیمه مذکور و 

آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه، میزان سرمایه، سهام و نیز مدیران 

شرکت موکول به اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد. 

رونوشت: اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری


