
   

        

 

 

  

 

  

  

  

 

 

  

 ت مدیره  

  به مجمع عمومی عادي ساالنه صاحبان سهام

  29/12/1392براي عملکرد سال مالی منتهی به 

  )شرکت سهامی عام 

 ا�م ��ف �دا �وده ��تآ��ه �وا���ه

 
 

ت مدیره  أگزارش هی

به مجمع عمومی عادي ساالنه صاحبان سهام

براي عملکرد سال مالی منتهی به 

شرکت سهامی عام ( 

 

آ��ه �وا���ه



 

دراجراي تکالیف موضوع مواد  )شرکت سهامی عام
، گزارش خود در خصوص 29/12/1392هاي مالی مربوط به سال مالی منتهی به 

یابی به اهداف پیش بینی شده و درچارچوب وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذکور را که به منظور دست

امید است سهامداران گرامی با تصویب عملکرد سال مالی مورد گزارش و پیشنهادهاي ارائه شده ، انگیزه و تالش بیشتر 
  

به منظور عرضه خدمات بیمه اي در استانداردهاي جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی و 
 .شدارگاد تأسیس ـالی پاسـتوسط گروه م)  اتکاییبه طور مستقیم و قبولی 

تاریخ  و مؤسسات غیرتجاري تهران به ثبت رسید و در
 در و  دریافت نمود ایرانجمهوري اسالمی  زيـمرک اي از بیمه
 5/8/1386در تاریخ  شرکت توانست .را آغاز کرد تین بیمه نامه ، فعالیت رسمی خود

و با صدور اولین گواهی  کنددریافت ایران جمهوري اسالمی 
  

 انجام عملیات بیمه اي مستقیم درانواع رشته هاي بیمه زندگی و غیرزندگی ،

 

 .گرددمی اعالم ایران اسالمی جمهوري مرکزي بیمه سوي

 �م �داو�د جان و �د

1 

  
  سهامداران گرامی 

شرکت سهامی عام(مدیره بیمه پاسارگاد  تأهیبا عرض سالم و خیرمقدم ، 
هاي مالی مربوط به سال مالی منتهی به قانون تجارت ، ضمن ارائه صورت

وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذکور را که به منظور دست
  : می رساند ، به شرح ذیل به استحضاراساسنامه صورت پذیرفته است 

امید است سهامداران گرامی با تصویب عملکرد سال مالی مورد گزارش و پیشنهادهاي ارائه شده ، انگیزه و تالش بیشتر 
  .نیل به اهداف تعیین شده فراهم آورند برايشرکت را  همکاران

 )شرکت سهامی عام( معرفی بیمه پاسارگاد

 تاریخچه 

به منظور عرضه خدمات بیمه اي در استانداردهاي جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی و 
به طور مستقیم و قبولی ( هاي زندگی و غیرزندگی  فعالیت در زمینه بیمه

و مؤسسات غیرتجاري تهران به ثبت رسید و در هاثبت شرکت در اداره 18/11/1385اریخ ـت
اي از بیمه هاي بیمه هــه رشتـکلی را در ودـپروانه فعالیت خ 

تین بیمه نامه ، فعالیت رسمی خودـدور نخسـبا ص 1385
جمهوري اسالمی از بیمه مرکزي  را مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی

  .ایدنمآغاز نیز  در این بخش راخود، فعالیت 18/9/1386قبولی در تاریخ 

  موضوع فعالیت 

  :ت است از به موجب اساسنامه ، موضوع فعالیت شرکت عبار

انجام عملیات بیمه اي مستقیم درانواع رشته هاي بیمه زندگی و غیرزندگی ،
 ، اتکاییتحصیل پوشش بیمه هاي 

 سرمایه گذاري از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته هاي فنی و قانونی،

سوي از که ضوابطی رعایت با داخلی بیمه مؤسسات از اتکایی هاي

�م �داو�د جان و �د� 

 

سهامداران گرامی    
  

با عرض سالم و خیرمقدم ،       
قانون تجارت ، ضمن ارائه صورت 232و138

وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذکور را که به منظور دستها و فعالیت
اساسنامه صورت پذیرفته است 

  

امید است سهامداران گرامی با تصویب عملکرد سال مالی مورد گزارش و پیشنهادهاي ارائه شده ، انگیزه و تالش بیشتر 
همکارانمدیران و 

  

معرفی بیمه پاسارگاد -1
 

تاریخچه  - 1- 1
به منظور عرضه خدمات بیمه اي در استانداردهاي جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی و  بیمه پاسارگاد

فعالیت در زمینه بیمه
ت ت درــشرک
29/11/1385 
1/12/1385اریخ ـت

مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی
قبولی در تاریخ 

موضوع فعالیت   -2- 1

به موجب اساسنامه ، موضوع فعالیت شرکت عبار

انجام عملیات بیمه اي مستقیم درانواع رشته هاي بیمه زندگی و غیرزندگی ، •
تحصیل پوشش بیمه هاي  •
سرمایه گذاري از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته هاي فنی و قانونی، •
هايبیمه قبول •



 

        درصد آن معادل 50با نام که عادي ریالی 1ر000
درصد دیگر از ارزش  50معادل  1389و  1388 ، 1387

 اردمیلی 630ریال به اردمیلی450سرمایه شرکت از مبلغ

به ثبت  08/06/1390 تاریخو در گردید  تامین سهامداران
 630مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 

سال از محل  2مرحله و به مدت حداکثر  3و مقرر شد طی 
 مذکور افزایش سرمایه و دوم اول احلمر. مین گردد 

  .است  به ثبت رسیده 30/10/1392در تاریخ 

  : می باشد
  

  درصد سهام  تعداد سهام
  نسبت به کل

  20  181ر44
  22/19  174ر327
  99/4  45ر284
  4  36ر288
  73/3  33ر846
  62/3  32ر866
  06/3  27ر783
  46/2  22ر284
  22/2  20ر160
  2  18ر144
  2  18ر144

  55/1  14ر048
  83/1  16ر585
  1  9ر072
  68/8  78ر788
  64/19  178ر138
  100  907ر2
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   سرمایه

000میلیون سهم  450ریال منقسم به  اردیلیم 450شرکت با سرمایه 
1387 هايطی سال و به ثبت رسید بود شدهریال پرداخت 

  . گردید تامینداران ـاز محل مطالبات و آورده نقدي سهام
سرمایه شرکت از مبلغافزایش مجمع عمومی فوق العاده،30/06/1389به موجب مصوبه مورخ

سهامداران نقدي آورده و مطالبات محل از مرحله2طی و رسید تصویب
مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  30/09/1391چنین به موجب مصوبه مورخ 

و مقرر شد طی  میلیارد ریال به تصویب رسید 1ر134میلیارد ریال به مبلغ 
مین گردد أاي تسهامداران ، سود انباشته و اندوخته سرمایهمطالبات و آورده نقدي 

در تاریخ  میلیارد ریال 907ر2به مبلغ انجام پذیرفته و سرمایه کنونی شرکت 
   سهامداران

می باشد لـرح ذیـبه ش 29/12/1392تاریخ ترکیب کلی سهامداران در 
  

  سهامداران
  

تعداد سهام

440ر000  بانک پاسارگاد
327ر235  سرمایه گذاري پارس حافظ

284ر000  نظم آوران شایسته
88ر000  سرمایه گذاري سامان مجد

846ر637   تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد
66ر466  نظم آوران پویاي ایرانیان

783ر000  بانک تجارت
284ر313   تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد

160ر000  سرمایه گذاري شاهد
144ر000  د فرهنگی مصلی نژاد

144ر000  صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد
048ر405  صنعت و معدنسرمایه گذاري 

85ر052  تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
072ر000  کاري اولنگ

788ر650  )مورد 53( سایراشخاص حقوقی 
138ر242  )نفر 3193( اشخاص حقیقی 

200ر000  )سهامدار 3260( 

 

سرمایه  -3- 1

شرکت با سرمایه  
ریال پرداخت  اردیلیم 225

از محل مطالبات و آورده نقدي سهام اسمی سهام
به موجب مصوبه مورخ

تصویب به ریال
چنین به موجب مصوبه مورخ هم .رسید 

میلیارد ریال به مبلغ 
مطالبات و آورده نقدي 

انجام پذیرفته و سرمایه کنونی شرکت 
  

سهامداران -4- 1
ترکیب کلی سهامداران در 

بانک پاسارگاد
سرمایه گذاري پارس حافظ

نظم آوران شایسته
سرمایه گذاري سامان مجد

تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد
نظم آوران پویاي ایرانیان

بانک تجارت
تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد

سرمایه گذاري شاهد
د فرهنگی مصلی نژادنیاب

صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد
سرمایه گذاري 

تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
کاري اولنگمعدن

سایراشخاص حقوقی 
اشخاص حقیقی 

( جمع 



 

با عضویت ت ـرکـره فعلی شـت مدیأ، هی شد برگزار

          ب رئیس ینا آقاي ضمیري به عنوان ت مدیره وأبه عنوان رئیس هی

  .اندموظف انجام وظیفه نمودهبه صورت 

به عنوان ) حسابداران رسمی( و همکاران  رایمندحسابرسی 
 1392به عنوان بازرس علی البدل براي سال مالی 

  .را هم بر عهده داشته است شرکت لیت حسابرسی

3 

   عاملت مدیره و مدیر

برگزار 30/09/1391در تاریخ  که عـادي به طور فوق العادهمجمع عمومی 
  :سال انتخاب گردید 2زیر براي مدت 

 بانک پاسارگاد با نمایندگی آقاي دکتر مجید قاسمی

 آقاي معصوم ضمیري

 ی ناحمد شفیعی هنج

 آقاي ابوالقاسم دباغ 

 آقاي پیروز باستانی

به عنوان رئیس هی آقاي دکتر قاسمی ، مدیره تأهی جلسه
 . ندت مدیره و مدیرعامل انتخاب شد

به صورت نیز  باستانی و ی، دباغنشفیعی هنج طول دوره مورد گزارش آقایان

  بازرس قانونی و حسابرس مستقل

حسابرسی  موسسه،  24/02/1392 مورخ مجمع عمومی عادي ساالنه
به عنوان بازرس علی البدل براي سال مالی  )حسابداران رسمی( موسسه حسابرسی ایران مشهودبازرس اصلی و 

لیت حسابرسیئومسرایمند و همکاران در سال مالی مذکور، مؤسسه 

 

ت مدیره و مدیرأهی - 5- 1

مجمع عمومی  در 
زیر براي مدت  اشخاص

بانک پاسارگاد با نمایندگی آقاي دکتر مجید قاسمی - 1
آقاي معصوم ضمیري -2
احمد شفیعی هنج آقاي - 3
آقاي ابوالقاسم دباغ  -4
آقاي پیروز باستانی - 5

جلسه اولین در
ت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدأهی
طول دوره مورد گزارش آقایان در

بازرس قانونی و حسابرس مستقل  - 6- 1

مجمع عمومی عادي ساالنه در
بازرس اصلی و 

در سال مالی مذکور، مؤسسه  .انتخاب شدند

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ها ، اقداماتی را به منظور توسعه همه جانبه فعالیت 139
درخصوص برخی اقدامات توضیحات . باشدها به شرح زیر می

 3ر394ر377  به میزان 1391میلیون ریال که در مقایسه با تولید سال 
 .  
 . 1392 درصد در سال  3

هاي ریسک بررسی حضور در بازارهاي جدید ، شرکت از طریق
 . گري و مدیریت ریسک

 رعایت صرفه و صالح شرکت  ونگهداري از یک طرف 

       گذاران و در عین حال تاکید بر وصول به موقعبراي بیمه

ها و دارایید ـخری ،ها بدهی و هاخسارتپرداخت به موقع 
 .سازاي سـود آور و درآمد

 .عمر  هايبیمههاي عمومی و 

 .هاي آموزش عمومی و تخصصی براي همکاران و نمایندگان شرکت

 .ریال  لیاردمی 907ر2 به میزان
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 عملکرد شرکت 

  هااهم فعالیت

1392هاي انجام شده براي سال ریزيبیمه پاسارگاد بر مبناي برنامه
ها به شرح زیر میهاي بعد انجام داده است که اهم آنو استمرار آن در سال

  :بیشتري نیز در ادامه ارائه خواهد شد 
میلیون ریال که در مقایسه با تولید سال  5ر068ر093حق بیمه به مبلغ  تولید
 را نشان می دهد درصد 3/49 معادل ، رشدي ریال یونمیل

3به بیش از  1391درصد در سال  5/2افزایش سهم بازار از 
شرکت از طریقاي بر ترکیب پرتفوي بیمه آگاهانهمدیریت 

گري و مدیریت ریسکبراساس اصول بیمهها و قبول آنپیشنهادي 
نگهداري از یک طرف  به منظور افزایش ظرفیت اتکاییبازنگري در قراردادهاي 

 .از طرف دیگر

براي بیمه پرداخت حق بیمه در فراهم آوردن تسهیالت
 .ها و مطالبات تجاري شرکتحق بیمه

پرداخت به موقع  منظورشرکت به نقد بر وجوه  ثرؤممدیریت 
اي سـود آور و درآمدـهدر بخشسرمایه گذاري و انجاماز ـورد نیـزات مـتجهی
هاي عمومی و نماینده جدید در زمینه فروش بیمه 1360 جذب

هاي آموزش عمومی و تخصصی براي همکاران و نمایندگان شرکتدوره نفر ساعت 174ر000برگزاري بیش از 
به میزان سرمایهافزایش سرمایه و ثبت  دوماول و  احلانجام مر

  

  

  

 

  

عملکرد شرکت  -2

اهم فعالیت  -2-1
  

بیمه پاسارگاد بر مبناي برنامه
و استمرار آن در سال

بیشتري نیز در ادامه ارائه خواهد شد 
تولید •

میل
افزایش سهم بازار از  •
مدیریت  •

پیشنهادي 
بازنگري در قراردادهاي  •

از طرف دیگر
فراهم آوردن تسهیالت •

حق بیمه
مدیریت  •

تجهی
جذب •
برگزاري بیش از  •
انجام مر •

 

 



 

                                           

  ) مبالغ به میلیون ریال  (                                                                                                       

  )پیشنهادي به مجمع عمومی

  درصد   1392  1391
  افزایش 

  3/49  5ر068ر093  3ر394ر377

  4/52  6ر682ر360  4ر384ر820

  9/62  1ر494ر446  917ر430

  9/78  485ر456  271ر232

 9/78 72ر818 40ر685

 25  226ر800*  181ر440

  1/66  3ر524ر652  2ر122ر405

  6/52  5ر859ر708  3ر839ر294

  3/86  3ر225ر244  1ر730ر798

  7/5  1ر092ر579  1ر033ر570

  4/43  1ر541ر886  1ر074ر925

  20  907ر200  756ر000

5 

                                                           خالصه اطالعات مالی

                                                                                                       

پیشنهادي به مجمع عمومی(سود نقدي قابل پرداخت به سهامداران 

  رحـش

  حق بیمه صادره سال
  

  جمع درآمدها
  

  سهم نگهداري افزایش ذخایر فنی

  مالیات کسر سود خالص پس از
  

  1392 سال براي ايسرمایههاي قانونی و اندوخته

  سود نقدي 

  ي بلند مدتهاگذاريسرمایهسپرده هاي بانکی و جمع 

  )بدون احتساب ذخایر فنی سهم اتکایی( ها داراییجمع 

  سهم نگهداري فنی جمع ذخایر

  ) بدون احتساب ذخایر فنی(  هاجمع بدهی

  جمع حقوق صاحبان سهام 

  هسرمای

 

خالصه اطالعات مالی-2-2

                                                                                                       

سود نقدي قابل پرداخت به سهامداران * 

  

  

  

نی
زیا

د و 
سو

ت 
العا
اط

  
 اي
امه
رازن
ت ت
العا
اط

  



 

                                                                   

  

1391  
  

1392  
درصد 
  افزایش

77/358  11/535  1/49  

240 *250  2/4  

88/35  51/53  1/49  

  )پیشنهادي به مجمع عمومی
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                                                                  اطالعات مالی هرسهم 

  

  رحـش

  ریال –)   EPS(عایدي هر سهم 

  ریال –)  DPS( سود نقدي هر سهم 

  درصد – اسمینسبت عایدي هر سهم به مبلغ 

پیشنهادي به مجمع عمومی(سود نقدي قابل پرداخت به سهامداران * 

 

اطالعات مالی هرسهم - 2-3

عایدي هر سهم 

سود نقدي هر سهم 

نسبت عایدي هر سهم به مبلغ 
  

 *
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

                . است میلیون ریال 5ر068ر093هاي مالی تنظیمی، تولید شرکت بالغ بر 
        مستقیم و مبلغ نامهفقره بیمه 966ر281 بیش از

هاي مختلف در جزئیات تولید مستقیم شرکت به تفکیک رشته

 مقایسهبررسی و  .است  پرتفوي شرکت داشته اي به حفظ ترکیب مطلوب
  .     باشداطالعات مندرج در جدول زیر نشان دهنده توفیق شرکت در این خصوص می

 سهم هر رشته نسبت به تولید مستقیم 

 1392شرکت در سال  1392سال 

3/3 

9/5 

4/38 

8/2 

9/2 

7/5 

41 

100 

 ،شده است منظور اشخاص هايبیمه ءجز فوق جدول
  .است درصد 3/28 معادل ،گزارش مورد سال براي 

 :است 

گري به توان فنی شرکت و رعایت اصول بیمه با اتکا 

 .تولید شرکت در بخش این سهم افزایش و )هاي زندگی 

واحدهاي صدور با توجه به آزادسازي تهیه و اجراي مبانی تعیین نرخ حق بیمه با رعایت اصول مدیریت ریسک در 
 . هاي حق بیمه از طرف بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران
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 عملکرد شرکت در بخش فنی 

 تولید حق بیمه

هاي مالی تنظیمی، تولید شرکت بالغ بر در سال مورد گزارش مطابق صورت
بیش ازمربوط به صدور  میلیون ریال 4ر979ر217از مبلغ مذکور 

جزئیات تولید مستقیم شرکت به تفکیک رشته. باشد می اتکاییمربوط به قبولی  میلیون ریال
  .شده است آورده  9

اي به حفظ ترکیب مطلوبویژه مدیره عالوه بر توسعه کمی تولید، توجه
اطالعات مندرج در جدول زیر نشان دهنده توفیق شرکت در این خصوص می

 هاي بیمهرشته
سهم هر رشته نسبت به تولید مستقیم 

سال اول ماهه  9بازار در 
 4/4 آتش سوزي

 7/6 بدنه اتومبیل

 46 شخص ثالث و حوادث سرنشین

 1 باربري

 4/4 مهندسی،انرژي و سایر بیمه هاي اموال

 5/5 مسئولیت

 32 اشخاص*

 100 جمع

جدول در که 1392 سال ماهه نه در کشور بیمه در بازار زندگی هاي
 پاسارگاد بیمه تولید در نسبت این که درحالی ، باشدمی درصـد

است  شدهنیل به موفقیت در ترکیب مناسب تولید شرکت از طرق زیر حاصل 

 و غیرزندگی زندگیهاي بیمه مختلف هايبخش در حضور موثر
  .در انتخاب ریسک 

هاي زندگی به ویژه بیمه ( اشخاص هايبیمه گسترش براي کوشش
تهیه و اجراي مبانی تعیین نرخ حق بیمه با رعایت اصول مدیریت ریسک در 

هاي حق بیمه از طرف بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 

عملکرد شرکت در بخش فنی  -2-4

تولید حق بیمه -2-4-1

در سال مورد گزارش مطابق صورت
از مبلغ مذکور 

میلیون ریال 88ر876
9جدول صفحه 

مدیره عالوه بر توسعه کمی تولید، توجهت أهی
اطالعات مندرج در جدول زیر نشان دهنده توفیق شرکت در این خصوص می

    

شخص ثالث و حوادث سرنشین

مهندسی،انرژي و سایر بیمه هاي اموال

  

هايبیمه سهم *  
درصـد 9 حدود

نیل به موفقیت در ترکیب مناسب تولید شرکت از طرق زیر حاصل 

حضور موثر - 
در انتخاب ریسک 

کوشش - 
تهیه و اجراي مبانی تعیین نرخ حق بیمه با رعایت اصول مدیریت ریسک در  - 

هاي حق بیمه از طرف بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایرانتعرفه



 

ر ـال مورد گزارش، بالغ بـدر س) با احتساب موارد مربوط به قبولی ها
برآورد  میلیون ریال 990ر289مبلغ 1392 پایان سال

  )هاي عمر و تامین آتیه

  درصد    7/54         )                             
  درصد  5/79                      )یافته به حق بیمه عاید شده

، ضریب  شده منتشر ایران اسالمی جمهوري مرکزي
  .استبوده درصد  40/83  معادل

با توجه به ادامه مشکالت جاري درخصوص روابط اقتصادي با کشورهاي دیگر و مالحظات محدودکننده بیمه گران 
منعقده با راهبري بیمه مرکزي جمهوري  اتکاییطرف و رضایت بخش بودن قراردادهاي 
، این قراردادها را با انجام تغییراتی در هاي گذشتههمانند سال
بخش قابل توجهی از قراردادهاي منعقده به شرکت  

با  اتکاییهاي بیمه ی برايکیل حساب مشترکدر تش
 مشارکت و در سال مورد گزارش ، ضمن اینبر مدیریت بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران مشارکت نموده و عالوه 

    اختیاري اتکاییاز پیشنهادهاي واگذاري  مورد 602
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  خسارت

با احتساب موارد مربوط به قبولی ها(تی شرکت ـهاي پرداخمجموع خسارت
پایان سالهاي معوق در باشد و جمع خسارتمی میلیون ریال

هاي عمر و تامین آتیهبیمه بدون احتساب( و ضریب خسارتخسارت نسبت 

)                             خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شده(نسبت خسارت 
یافته به حق بیمه عاید شدهنسبت خسارت تحقق (ضریب خسارت 

مرکزي بیمـهصنعت بیمه که توسط  1391سال  به استناد سالنامه آماري
معادل، براي بیمه هاي غیر زندگی مذکور در سال خسارت بازار بیمه کشور 

 اتکاییامور 

با توجه به ادامه مشکالت جاري درخصوص روابط اقتصادي با کشورهاي دیگر و مالحظات محدودکننده بیمه گران 
طرف و رضایت بخش بودن قراردادهاي خارجی از یک اتکایی

همانند سالیگر، شرکت تصمیم گرفت اسالمی ایران از طرف د
 به علت روابط کاري مطلوب ، چنینهم. شرایط آن، تمدید نماید

 .ه است ایرانیان واگذار گردید اتکایی

در تش،  کشورداخلی  نگهداري شرکت در راستاي افزایش ظرفیت
مدیریت بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران مشارکت نموده و عالوه 

602 ، هاي بیمهسایر شرکت اتکاییقبول درصدي از قراردادهاي 
 .پذیرفته است ها را نیز 

 

خسارت - 2-4-2

مجموع خسارت
میلیون ریال 1ر888ر616

  .شده است

نسبت - 2-4-3

نسبت خسارت  •
ضریب خسارت  •

 

به استناد سالنامه آماري
خسارت بازار بیمه کشور 

 

امور  - 2-4-4
با توجه به ادامه مشکالت جاري درخصوص روابط اقتصادي با کشورهاي دیگر و مالحظات محدودکننده بیمه گران  •

اتکایی
اسالمی ایران از طرف د
شرایط آن، تمدید نماید

اتکاییبیمه 
شرکت در راستاي افزایش ظرفیت •

مدیریت بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران مشارکت نموده و عالوه 
قبول درصدي از قراردادهاي 

ها را نیز آن
  
  
  
  
 

  

  



 

                                                           1392در سال 

  ) هاموارد مربوط به قبولی

                                

  )میلیون ریالمبالغ به (                                    

    

 خسـارت

درصد   جمع  معوق پرداخت شده
 ازکل

 6/1 43ر582 12ر693 30ر8

 4/8 239ر186 49ر186 190ر

 7/58 1ر669ر779 637ر580 1ر032

 5/2 71ر541 60ر167 11ر374

 1/1 31ر872 25ر215 6ر657

 1/8 229ر481 119ر178 110ر303

 6/19 557ر447 55ر583 501ر

 100 2ر842ر888 959ر602 1ر883
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در سال  خالصه عملکرد فنی
موارد مربوط به قبولی بدون احتساب (    

  لغ 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

  

 هاي بیمهنام رشـتـه

 تولـیـد

  مبلغ
 

درصد 
 کلاز 

پرداخت شده

889 3/3 162ر507 آتش سوزي

ر000 9/5 292ر473 بدنه اتومبیل

032ر199 4/38 1ر913ر358 شخص ثالث و حوادث سرنشین

374 8/2 141ر878 باربري

657 9/2 144ر061 مهندسی،انرژي و سایر  بیمه هاي اموال

303 7/5 283ر317 مسئولیت

ر864 41 2ر041ر623 اشخاص

3ر286 100 4ر979ر217 جمع

 

  

                                                                                                   

                                                                                                          

    
  
  
  
  
  
  

نام رشـتـه

آتش سوزي

بدنه اتومبیل

شخص ثالث و حوادث سرنشین

باربري

مهندسی،انرژي و سایر  بیمه هاي اموال

مسئولیت

اشخاص

جمع



 

ادامـه داشـت و از    در سال مورد گـزارش  جامعه از بیمه عمر و تامین آتیه شرکت
بـه بـیش از    1391پایان سال  تابیمه نامه صادره 

  

 60شرکت با استفاده از منابع مربوط به ذخایر فنی، ارزش ویژه و سایر منابع مالی خود و با رعایت مفاد آئیــن نامه شماره 
نکته ضروري  توضیح این. نموده است  ه گذاري در زمینه هائی به شرح جدول زیر

 :شرکت قرار داشته است

 گروه مالی پاسارگاد

  )میلیون ریالمبالغ به (                 1392ها در پایان سال 

  سال قبل به نسبت تفاوت  1392سال 
  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ

  4/54  746ر077  5/53  2ر116
  3/149  276ر727  7/11 462
  8/162  266ر608  9/10 430
  2/69  164ر108  1/10 401
  3/65  215ر334  8/13 544
  73  1ر668ر854  100  3ر955
                                           ارزي

  نسبت به سال قبل تفاوت   1392سال
  815ر918  5ر595ر000
  1ر665ر000  10ر620ر000
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  بیمه عمر و تأمین آتیه 
جامعه از بیمه عمر و تامین آتیه شرکتآحاد مختلف استقبال بسیار خوب 

بیمه نامه صادره  353ر000 که از تعداد به نحوي،  بسیار خوبی برخوردار بود
  .بالغ گردیده است 1392پایان سال  تاصادره بیمه نامه 

  هاي سرمایه گذاري فعالیت
شرکت با استفاده از منابع مربوط به ذخایر فنی، ارزش ویژه و سایر منابع مالی خود و با رعایت مفاد آئیــن نامه شماره 

ه گذاري در زمینه هائی به شرح جدول زیرعالی بیمه، اقدام به سرمای 
شرکت قرار داشته است ویژه موارد زیر مورد توجه ، شده انجام هايکه در سرمایه گذاري

 حفظ منافع بیمه گذاران

 هاپرهیز از سوداگري در سرمایه گذاري

گروه مالی پاسارگادسرمایه گذاري در  هاياستفاده مطلوب از ظرفیت
 با حداقل ریسک ممکن کسب سود متعارف

 سهامداران فعحفظ منا

ها در پایان سال ترکیب سرمایه گذاري                                              

سال   1391سال   شرح
مبلغ  درصد  مبلغ

116ر400  9/59  1ر370ر323  ریالی –هاي بانکی 
462ر106  1/8 185ر379  ارزي –سپرده هاي بانکی 
430ر376  2/7 163ر768  هاي بورسی

401ر147  4/10 237ر039  هاي غیربورسی
544ر998  4/14 329ر664  هاي ساختمانی
955ر027  100  2ر286ر173  جمع

ارزي بانکی هايسپردهجزئیات                                                                 
   1391 سال  شرح

000  4ر779ر082  یورو - بانکی  هاي
000  8ر955ر000  دالر - هاي بانکی 

 

  
بیمه عمر و تأمین آتیه  -5- 2-4 

استقبال بسیار خوب 
بسیار خوبی برخوردار بود رشد
بیمه نامه  580ر000

فعالیت -5- 2 
شرکت با استفاده از منابع مربوط به ذخایر فنی، ارزش ویژه و سایر منابع مالی خود و با رعایت مفاد آئیــن نامه شماره 

 مصوب شوراي
که در سرمایه گذاري است

حفظ منافع بیمه گذاران - 
پرهیز از سوداگري در سرمایه گذاري - 
استفاده مطلوب از ظرفیت - 
کسب سود متعارف - 
حفظ منا - 

                                           

شرح

هاي بانکی سپرده
سپرده هاي بانکی 

هاي بورسیشرکت
هاي غیربورسیشرکت
هاي ساختمانیپروژه

جمع
                                                                

هايسپرده
هاي بانکی سپرده

  



 

کار بیمه گري که با  ت کسب وابه دلیل ماهیت و خصوصی
ه منظور ارتقاء سطح براي همکاران جوان ب، اي همراه می باشد، آموزش مستمر ضمن خدمت 
سرمـایه انســانی شـرکت تربیت و پرورش  هاي اصلی

 خود اجرایــی هايصـص و مجـرب شـرکت بـه مـوازات مسئولیت

         .اندداشتــه

  :است 

  1392سال 
  درصد  جمع  مرد  زن
13  12  25  7/3  
166  334  500  5/73  
21  112  133  6/19  
1  21  22  2/3  

201  479  680  100  
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  سرمایه انسانی 

به دلیل ماهیت و خصوصی. جوان تشکیل می دهد همکارانسرمایه انسانی شرکت را 
اي همراه می باشد، آموزش مستمر ضمن خدمت هاي ویژهپیچیدگی و ظرافت

هاي اصلیهاي فنی و رفتاري آنان به یکی از سیاستتارـها و مه
صـص و مجـرب شـرکت بـه مـوازات مسئولیتـخــمت مـکارانـدرایـن راستـا ه. تـل شده اس
داشتــه ، برعهــده خود جــوان مستمــر همکــاران آمــوزش در

است  در مقایسه با سال قبل به شرح جدول زیرشرکت ترکیب سرمایه انسانی 

  1391سال   تحصیالت
  درصد  جمع  مرد  زن

  6/3  19  8  11  فوق لیسانس و باالتر
144  254  398  5/74  
18  80  98  3/18  
2  17  19  6/3  

  100  534  359  175  جمع
 

  

 

سرمایه انسانی  -2-6

سرمایه انسانی شرکت را اکثریت 
پیچیدگی و ظرافت

ها و مهیدانش ، توانای
ل شده اسـتبـدی
در اساسی نقشی

ترکیب سرمایه انسانی 

تحصیالت

فوق لیسانس و باالتر
  لیسانس

  فوق دیپلم
  دیپلم 

جمع

  

  

  

  

  

  

  

  



 

از مبلغ شرکت  افزایش سرمایهدر خصوص مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
با تفویض اجرایی نمودن موافقت  و سال 2مرحله و ظرف حداکثر 

آغاز  1391من ماه سال بهمیلیارد ریال در  756براي رسیدن به مبلغ 
، همچنین مرحله دوم   به ثبت رسید  1392بهشت ماه 

کمیل عملیات مربوطه ، در آغاز شد و با ت 1392میلیارد ریال در مرداد ماه سال 
                                                                                                   

  هاو سرمایه گذاري

آماده سازي و تغییر کاربري امالك به  ،اي را درخصوص خرید ، تکمیل ، تجهیز 
امالك و ساختمان انجام داده است که خالصه آن چنین سرمایه گذاري در 

  )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                     

  تفاوت 1392سال 

 159ر975 650ر727

 215ر334 544ر998

 375ر309 1ر195

واحد آن خاتمه یافته و مورد  7 واحد ساختمانی در دست اقدام قرار داشت که عملیات مربوط به
واحد باقیمانده تا پایان  2و  جاريسال  واحد دیگر تا پایان

12 

  افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام  30/09/1391مصوبه مورخ 
مرحله و ظرف حداکثر  3میلیارد ریال طی  1ر134میلیارد ریال به مبلغ 

براي رسیدن به مبلغ  افزایش سرمایهمرحله اول ، ت مدیرهأبه هی
بهشت ماه  ارديشد و با تکمیل عملیات مربوطه ، افزایش سرمایه مذکور در 

میلیارد ریال در مرداد ماه سال  907ر2افزایش سرمایه براي رسیدن به مبلغ 
                                                                                       .به ثبت رسید  1392پایان دي ماه سال 

و سرمایه گذاري ي جاريهاتحصیل امالك به منظور استفاده در فعالیت

اي را درخصوص خرید ، تکمیل ، تجهیز فعالیت گسترده 1392شرکت در سال 
چنین سرمایه گذاري در هاي جاري شرکت و هممنظور استفاده در فعالیت
  :شود طبق جدول ذیل ارائه می

                                                                                                     

سال  1391سال  شرح

727 490ر752 هاي ثابت و در جریان تکمیل

998 329ر664 ايهاي سرمایه

195ر725 820ر416 جمع

واحد ساختمانی در دست اقدام قرار داشت که عملیات مربوط به 20 اًجمع 139
واحد دیگر تا پایان 11 امید است عملیات مربوط به. برداري قرار گرفته است 

  .خاتمه یابد 

 

افزایش سرمایه -2-7

مصوبه مورخ با عنایت به 
میلیارد ریال به مبلغ  630

به هیمراحل آن 
شد و با تکمیل عملیات مربوطه ، افزایش سرمایه مذکور در 

افزایش سرمایه براي رسیدن به مبلغ 
پایان دي ماه سال 

تحصیل امالك به منظور استفاده در فعالیت  - 8 -2

شرکت در سال 
منظور استفاده در فعالیت
طبق جدول ذیل ارائه می

                                                                                                     

هاي ثابت و در جریان تکمیلدارایی

هاي سرمایهپروژه

  

1392طی سال 
برداري قرار گرفته است بهره

خاتمه یابد  1394سال 

  

  

  



 

  :باشدشرح زیر می

ساختمان در ید و استقرار مدیریت مناطق با خر
مدیریت منطقه ( یزد  ،) مدیریت منطقه و شعبه دوم

در  و تربت حیدریه به عمل آورد ، آبادان ، دامغان ، خرم آباد و
دو شعبه که به ساختمان به جز . یافت شعبه افزایش

 .شعبه دیگر متعلق به شرکت می باشد 

مشغول به فعالیت  هاهاي تهران و شهرستانشرکت در شعبه

، بیمه مرکزي جمهوري اسالمی و فراهم آوردن امکانات الزم 
ندگی رابه شرکت مجوز برگزاري آزمون متقاضیان نمای

جذب و به آموزش و آزمون، را پس از طی مراحل گزینش، 
 .اند داشتهبا شرکت همکاري  عمومی نمایـنده
 31 از خدمات شرکت را در قابل توجهیبخش 

 بیش از ،و ارتقاي دانش فنی آنان عمومی  

 اینده فروش بیمه عمر را پس ازمن 1,103 تعداد
 نماینده 2,388جمعاً  گزارشدر پایان سال مورد 

بیش از ، آخرین آمار بیمه مرکزي براساس  .
 .در شرکت بیمه پاسارگاد فعالیت داشته اند 

آموزش  نفر ساعت 55,000عمر نیز بیش از  هاي

منتشر شده است،  بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران
شرکت فعال بلحاظ تعداد شعب و نمایندگان 

 .عمومی بعد از شرکت هاي بیمه ایران و بیمه آسیا رتبه سوم را کسب نموده است 
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  شبکه فروش

شرح زیر میبه 1392طی سـال  شبکه فروش بخشقدامات انجام شده در 

  و نمایندگان هاهشعب

و استقرار مدیریت مناطق با خرتکمیل  ،اقدامات الزم را جهت توسعه شعب شرکت 139
مدیریت منطقه و شعبه دوم(، شیراز ) مدیریت منطقه و شعبه دوم(شهرستان هاي گرگان

، آبادان ، دامغان ، خرم آباد و، پارس آباد مغان ) شعبه دوم ( ، آمل ) و شعبه دوم 
شعبه افزایش 70شرکت به  دازيانفعال و در جریان راه تعداد شعب

شعبه دیگر متعلق به شرکت می باشد  68ساختمان صورت استیجاري مورد استفاده قرار می گیرد ، 
شرکت در شعبه همکاراناز  نفر 427 گزارش جمعاًدر پایان سال مورد 

و فراهم آوردن امکانات الزم  یبا توجه به عملکرد مناسب شرکت در بخش نمایندگ
مجوز برگزاري آزمون متقاضیان نمای24/09/1392مورخ41647/400/92ایران طی نامه شماره

 .اعطاء نموده است

را پس از طی مراحل گزینش، عمومی  ایندهنم 257 تعداد،1392شرکت در سال
نمایـنده 2,168جمعاً  در پایان سال مورد گزارش.همکاري دعوت نمود

بخش  بازاریاب و متصدي نمایندگی، 1,346همراه به گان عمومی
 . اندنمودهگذاران ارائه به بیمه شهرستان 361

 نمایندگان متقاضیان نمایندگی و به منظور آموزش نظري و عملی
 .گردیده است ارائه 1392در سال  ، آموزش نفر ساعت 

تعداد ،عمر هايشرکت در بخش بیمه، عمومی بر جذب نمایندگان 
در پایان سال مورد .است به همکاري دعوت نموده، هاي نظري و عملیطی آموزش

.اندبودهفعالیت  مشغول به هاتهران و شهرستان دربیمه عمر 
در شرکت بیمه پاسارگاد فعالیت داشته اند  ،صنعت بیمه کشوردر نیمی از نمایندگان فروش بیمه هاي عمر 

هايآموزش نظري و عملی متقاضیان نمایندگی فروش بیمه
 .است شده برگزار 139

بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران صنعت بیمه که توسط 1391به استناد سالنامه آماري سال 
شرکت فعال بلحاظ تعداد شعب و نمایندگان  27در بین ) 1391( خودشمین سال فعالیت بیمه پاسارگاد در ش

عمومی بعد از شرکت هاي بیمه ایران و بیمه آسیا رتبه سوم را کسب نموده است 

 

شبکه فروش -2-9

قدامات انجام شده در ااهم 

شعب  -2-9-1

92ر سال د •
شهرستان هاي گرگان

و شعبه دوم 
تعداد شعب نتیجه

صورت استیجاري مورد استفاده قرار می گیرد ، 
در پایان سال مورد  •

 .اند بوده

با توجه به عملکرد مناسب شرکت در بخش نمایندگ •
ایران طی نامه شماره

اعطاء نموده است
شرکت در سال •

همکاري دعوت نمود
گان عمومینمایند

361استان و 
به منظور آموزش نظري و عملی •

113,000  
بر جذب نمایندگان عالوه •

طی آموزش
بیمه عمر  فروش

نیمی از نمایندگان فروش بیمه هاي عمر 
آموزش نظري و عملی متقاضیان نمایندگی فروش بیمه به منظور •

1392در سال 
به استناد سالنامه آماري سال  •

بیمه پاسارگاد در ش
عمومی بعد از شرکت هاي بیمه ایران و بیمه آسیا رتبه سوم را کسب نموده است 



 

ها و نیز تعدد بیمه گذاران ، ضرورت ارتقاي کیفیت 
عرضه خدمات به مشتریان و زیاندیدگان و همچنین پشتیبانی به موقع فنی و اداري از نمایندگان شرکت ، همواره 
راحی تشکیالت مدیریتی مناسب براي مناطق در سال 

نسبت به سازماندهی و افزایش اختیارات  1392
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 مدیریت مناطق

ها و نیز تعدد بیمه گذاران ، ضرورت ارتقاي کیفیت و افزایش تعداد شعبه هایعنایت به گسترش شبکه نمایندگ
عرضه خدمات به مشتریان و زیاندیدگان و همچنین پشتیبانی به موقع فنی و اداري از نمایندگان شرکت ، همواره 

راحی تشکیالت مدیریتی مناسب براي مناطق در سال موردتوجه مدیریت شرکت قرار داشته و در این راستا پس از ط
2 و 1391هاي طی سال، و با فراهم شدن پیش نیازهاي الزم 

  .ه است آمددر مناطق پانزده گانه شرکت اقدام الزم به عمل 

 

  
مدیریت مناطق - 2-9-2

عنایت به گسترش شبکه نمایندگبا 
عرضه خدمات به مشتریان و زیاندیدگان و همچنین پشتیبانی به موقع فنی و اداري از نمایندگان شرکت ، همواره 

موردتوجه مدیریت شرکت قرار داشته و در این راستا پس از ط
و با فراهم شدن پیش نیازهاي الزم  1390

در مناطق پانزده گانه شرکت اقدام الزم به عمل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : باشدبه شرح ذیل می
 سیستم جامع بیمه گري فناپ ؛

 مکاتبات،  بیمه هاي اموالروابط عمومی ،  در بخش هاي

وب و انتقال سیستم تحت عمر و تأمین آتیه به هاي 

 1391توسط سازمان مدیریت صنعتی براي عملکرد سال 
ومین سرا کسب نمود و براي  164رتبه  صعود ،

 

با نشان  3 گردیدموفق  ،، صنعت و تجارت ایران
 .دریافت نماید» نوآوري در خدمات بیمه
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  فناوري اطالعات

به شرح ذیل می 1392انجام شده در بخش فناوري اطالعات طی سال 
سیستم جامع بیمه گري فناپ ؛بخش هاي عمده نصب و راه اندازي 

در بخش هاي پورتال سازمانی هاينصب و راه اندازي سیستم
 ؛ و همکاراننمایندگان  ،شعب ارتباط با اداري و

  پشتیبانی سیستم هاي موجود ؛

هاي بیمه اطالعاتمحاسبات و  ،صدورسیستم تبدیل ارتقاء و 
  .به سیستم جدید  موجود اطالعات

  از نظر رشد سریعبیمه پاسارگاد ، بیمه برتر 

توسط سازمان مدیریت صنعتی براي عملکرد سال هاي برتر که سال تدوین فهرست شرکت انزدهمین
صعود ، پله 32با صورت گرفت ، بیمه پاسارگاد  ي بزرگ ایران

 .سال پیاپی عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع را به دست آورد 

، صنعت و تجارت ایرانبیمه پاسارگاد در بزرگ ترین اجالس سران و مدیران اقتصاد 
نوآوري در خدمات بیمه«و » اعتماد مشتریان«،  »مدیریت مدرن و شایسته«

 

فناوري اطالعات -2-10

انجام شده در بخش فناوري اطالعات طی سال اهم اقدامات 
نصب و راه اندازي  •
نصب و راه اندازي سیستم •

اداري و
پشتیبانی سیستم هاي موجود ؛ •
ارتقاء و  •

اطالعات
  
 

بیمه پاسارگاد ، بیمه برتر  -2-11

انزدهمینشدر  •
ي بزرگ ایرانهاشرکت

سال پیاپی عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع را به دست آورد 
بیمه پاسارگاد در بزرگ ترین اجالس سران و مدیران اقتصاد  •

« عناوین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 بامیلیون ریال حق بیمه در انواع رشته هاي بیمه زندگی و غیر زندگی 

 .و ورود به بازارهاي نوین 

هاي فعلی و راه اندازي شعبه هاي جدید مورد نیاز براي رسیدن به 

 .تهران و شهرستانها در  جدید حقوقی

 

 .ساعتنفر  208ر000نمایندگان و بازاریابان حداقل به میزان 

 1ر300 مبلغ به حداقل نیاز مورد ثابت هايیدارای خرید

 .میلیارد ریال 1ر134وم افزایش سرمایه براي رساندن سرمایه به مبلغ 

هر سهـم  ایجاد عایدي براي نتیجه  میلیون ریال و در

    با تاکید بر استقرار کامل نرم افزار جامع هاي عملیاتی و اطالعاتی شرکت
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  3913 اهداف کمی و رئوس برنامه هاي شرکت در سال

میلیون ریال حق بیمه در انواع رشته هاي بیمه زندگی و غیر زندگی  7ر025ر000حداقل تولید دستیابی به 

و ورود به بازارهاي نوین  ايبیمه محصوالت جدید بر طراحی و عرضهتأکید 

هاي فعلی و راه اندازي شعبه هاي جدید مورد نیاز براي رسیدن به افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت خدمات شعبه

 .1393 ایان سالشعبه فعال در پ 76حداقل 

حقوقی و  حقیقی نماینده 790حدود  به اجازه فعالیت و اعطاي نمایندگی

 .کارآزموده و جوان همکارنفر   90بیش از  دعوت به همکاري از

نمایندگان و بازاریابان حداقل به میزان  ،هاي آموزشی براي همکاران برگزاري دوره

خرید و شرکت هايگذاري سرمایه حجم افزایشایجاد تنوع بیشتر و 

 . هاي مربوطآئین نامه ریال در چارچوب میلیارد

وم افزایش سرمایه براي رساندن سرمایه به مبلغ ساجرائی نمودن مرحله 

میلیون ریال و در 476ر722دست یابی به سود خالص دوره، حداقل به مبلغ 

EPS  ( ریال 49/525به مبلغ. 

هاي عملیاتی و اطالعاتی شرکتتوسعه ، تکمیل و ارتقاء سیستم

 . گري با همکاري شرکت فناپ

 

اهداف کمی و رئوس برنامه هاي شرکت در سال - 3

دستیابی به  •

تأکید 

افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت خدمات شعبه •

حداقل 

اعطاي نمایندگی •

دعوت به همکاري از •

برگزاري دوره •

ایجاد تنوع بیشتر و  •

میلیارد

اجرائی نمودن مرحله  •

دست یابی به سود خالص دوره، حداقل به مبلغ  •

)EPS

توسعه ، تکمیل و ارتقاء سیستم •

گري با همکاري شرکت فناپبیمه

  

  

  

  

  

  



 

مجمع عمومی عادي ساالنه سهامداران محترم در   مدیره بیمه پاسارگاد ضمن تشکر و قدردانی از حضور
  : هاد می نماید ـشنـیـرکت ، موارد زیر را پ

  ؛ 12/1392

  ؛ هاي مالیت به شرح مندرج در صورت

ــاب اندوختــه قانــونی و از ســود خالـــص به حس
اي به  به حساب اندوخته سرمایه از سود خالص) درصد
 ؛ عالی بیمه

 ریال از سود خالص به حساب اندوخته افزایش سرمایه ؛

 ؛ قابل پــرداخت به سهامداران ،سهــامریال به عنــوان ســود نقــدي 

 ؛ ت مدیرهأتعیین پاداش هی و 139

   . اصلی و علی البدل و حسابرس

  پیروز باستانی
 ت مدیرهأعضو هی

  معصوم ضمیري
 ت مدیره و مدیرعاملأرئیس هینایب 
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  پیشنهادها

مدیره بیمه پاسارگاد ضمن تشکر و قدردانی از حضور تأهی
رکت ، موارد زیر را پـپاس از همکاران و نمایندگان شـشرکت و با تقدیر و س

29/12هاي مالی شرکت براي سال مالی منتهی به تصویب صورت
ت به شرح مندرج در صورتقانون تجار 129تنفیذ معامالت مشمول ماده 

از ســود خالـــص به حس )درصد 5معادل ( ریال  24ر272ر800ر683 تخصیص مبلغ 
درصد 10معادل (یال ر  48ر545ر601ر366  ص مبلغ

عالی بیمه مصوب شوراي 61آئین نامه شماره  3و  2استناد مواد 
ریال از سود خالص به حساب اندوخته افزایش سرمایه ؛ 113ر400ر000ر000تخصیص مبلغ 
ریال به عنــوان ســود نقــدي  226ر800ر000ر000  تخصیص مبلغ

1393ت مدیره براي سال أتعیین حق حضور اعضاي غیرموظف هی
و حسابرس بازرساتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب و تعیین حق الزحمه 

 

                                               
  مجید قاسمی

 ت مدیرهأرئیس هی

  احمد شفیعی هنجنی
 ت مدیره

نایب 

  ابوالقاسم دباغ
  ت مدیرهأعضو هی

 

پیشنهادها -4

هیدرخاتمه 
شرکت و با تقدیر و س

تصویب صورت )1
تنفیذ معامالت مشمول ماده  )2
تخصیص مبلغ  )3

ص مبلغتخصی
استناد مواد 

تخصیص مبلغ   )4
تخصیص مبلغ )5
تعیین حق حضور اعضاي غیرموظف هی )6
اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب و تعیین حق الزحمه  )7

  
  
  

                   

 

                                             
  
  

احمد شفیعی هنجنی
ت مدیرهأعضو هی


