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  مجمع عمومی عادي ساالنه صاحبان سهام

  (سهامی عام)بیمه پاسارگادشرکت

بدینوسیلهازار اوراق بهاداربقانون45و مادة1347نون تجارت، مصوب اسفند ماهاصالحیه قا232در اجراي مفاد ماده
ق، مدارك و اطالعاتبر پایه سواب29/12/1396گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت براي سال مالی منتهی به

  گردد.موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می
هايارائه شده در صورتبه مجمع، مبتنی بر اطالعاتهیأت مدیرههاي ساالنهگزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش

  آورد.یفراهم مهیأت مدیرهمالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد
اشد، با تاکید بر ارائهببه نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می

هیه وتامه شرکتاساسن وو در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونیهیأت مدیرهج عملکردیمنصفانه نتا
علیه تا حدي که در موقعیت فها در آیندهاي موجود بوده و اثرات آنا واقعیتارائه گردیده است. این اطالعات هماهنگ ب

وجبمی از آنه عدم آگاهبینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی کتوان پیشمی
  رسیده است.هیأت مدیرهتاییدبه1397 /23/02شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخکنندگان میگمراهی استفاده

  

  امضاء          سمت     نماینده  هیأت مدیرهاعضاء

  هیأت مدیرهرئیس       آقاي دکتر مجید قاسمی    بانک پاسارگاد

و مدیرعاملهیأت مدیرهایب رئیسن                - آقاي معصوم ضمیري                       

غیرموظفهیأت مدیرهضوع                            -ی هنجنی               آقاي احمد شفیع

موظفهیأت مدیرهضوع                -    آقاي ابوالقاسم دباغ                

  موظفهیأت مدیرهضوع               -پیروز باستانی                          يآقا
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  اطالعات گزیده
  

 تجدید ارائه شده    
  1396  1395  1394 

       الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
 8ر582ر022  11ر388ر798  16ر205ر676  حق بیمه صادره
 5ر989ر549  6ر837ر370  8ر282ر037  درآمد حق بیمه

 1ر123ر023  1ر633ر872  2ر482ر356  مدهاي سرمایه گذاريدرآ
  366ر103   206ر168   473ر621   درآمدها (هزینه هاي ) غیر بیمه اي

 491ر485  712ر894  841ر015  پس از کسر مالیات – سود خالص
       ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

 15ر962ر207  22ر355ر454  32ر286ر054  جمع داراییها
 13ر178ر381  18ر884ر404  28ر305ر530  و ذخائر فنی هاجمع بدهی

 1ر134ر000  2ر041ر200  2ر551ر500   سرمایه
 2ر783ر826  3ر471ر050  3ر980ر525  جمع حقوق صاحبان سهام

         ج) نرخ بازده (درصد):
 53/3  72/3  08/3  نرخ بازده داراییها

 51/20  79/22  57/22  (ارزش ویژه) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
        د) اطالعات مربوط به هر سهم:

 2ر041ر200ر000  2ر551ر500ر000  2ر551ر500ر000  تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع
 310  274  327  ریال –بینی سود هر سهم اولین پیش

 337  275  328  *لریا –بینی سود هر سهم آخرین پیش

 336  279  330  *ریال –سود واقعی هر سهم 
 250  140  150  ریال –سود نقدي هر سهم 

 3ر299   2ر414  2ر594  ریال – در تاریخ تایید گزارشآخرین قیمت هر سهم 
 1ر000  1ر000  1ر000  ریال –ارزش دفتري هر سهم 
 8/9  7/8  9/7   مرتبه – هر سهمواقعی نسبت قیمت به درآمد 

        سایر اطالعات :) ه
 840  880   935  (پایان سال) نفر –تعداد کارکنان 
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  هیأت مدیرهپیام 

  232و138واد مموضوع  اجراي تکالیف بیمه پاسارگاد (شرکت سهامی عام) در هیأت مدیرهبا عرض سالم و خیرمقدم، 
 ود در خصوص خ، گزارش 29/12/1396سال مالی منتهی به هاي مالی مربوط به قانون تجارت، ضمن ارائه صورت

چوب چار و در ینی شدهبیابی به اهداف پیش ها و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذکور را که به منظور دستفعالیت
  .اساسنامه صورت پذیرفته است ، به شرح ذیل به استحضار می رساند

الش بیشتر نگیزه و تاده ، مالی مورد گزارش و پیشنهادهاي ارائه ش امید است سهامداران گرامی با تصویب عملکرد سال
  مدیران و همکاران شرکت را براي نیل به اهداف تعیین شده فراهم آورند.

ت ها و سیاس ر ازم متأثاقتصاد کشور الجر صنعت بیمه یکی از ارکان توسعه اقتصادي کشورهاست و به عنوان بخشی از
زایش       امعه و افراد جور می باشد. توسعه و گسترش بیمه می تواند در تأمین سالمت افراهبردهاي کالن اقتصادي کش

شـویق و تت مـلی و ي ثروپس اندازها و در نتیجه رشد بازار سرمایه و همچنین گسترش امنیت اقتصادي و حفظ و نگهدار
  قش نماید.به کارگیري سرمایه توسط سرمایه گذاران به عنوان یک عامل بی بدیل ایفاي ن

    ر قرا رـثیأترا تحت  فضاي رشد صنعت بیمه گذاري موجودهاي سرمایهساختار بازار پولی و مالی کشور و محدودیت
 قیقتـدر ح مایدـین نا تضمرق بیـمه بقاي خود ـداده است ؛ صنعت بیمه براي رشد و تعالی تنها نمی تواند با دریافت ح

نها ت بنابراین نه ،ی شودمبراي سرمایه گذاري و ایجاد درآمد محسوب  منبع اصلی حق بیمه هاي دریافتی توسط این صنعت
با  رد و تنهات می آودس  بیمه گري خود به اندکی از محل عملیات سودصنعت بیمه  ،در ایران بلکه در اغلب کشورها

  ثري ایجاد نماید. ؤم سودسرمایه گذاري مبالغ حاصل از عملیات بیمه گري می تواند 
  

 وها نظور توسعه همه جانبه فعالیت، اقداماتی را به م 1396هاي انجام شده براي سال ریزيبر مبناي برنامه مه پاسارگادبی
  باشد: ها به شرح زیر میهاي بعد انجام داده است که اهم آناستمرار آن در سال

میلیون  11ر388ر798زان به می 1395ال که در مقایسه با تولید س میلیون ریال 16ر205ر676مبلغ به تولید حق بیمه   ·
 درصد را نشان می دهد ؛ 3/42معادل ، رشدي  ریال

 هاي عمر ؛هاي عمومی و بیمهنماینده جدید در زمینه فروش بیمه 7ر484آموزش و جذب  ·

 :از جمله  1396در سال  افتخارات متعدد کسب ·

ü رکتشهوري اسالمی ایران، توسط بیمه مرکزي جم 1395بق ارزیابی صورت هاي مالی مصوب سال ط         
  ؛درصد شده است 129بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگري مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگري 

ü 1395ال س کرددر بیستمین سال تدوین فهرست شرکت هاي برتر که توسط سازمان مدیریت صنعتی براي عمل 
 ؛نمود را کسب 81پله ارتقاء رتبه  21گاد با شرکت هاي بزرگ ایران صورت گرفت ، بیمه پاسار

ü 1396ال س سانی درالع رکسب عنوان شفاف ترین ناشر فرابورسی با توجه به احراز باالترین امتیاز در شاخص اط 
 ؛از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار
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ü  ه پاس بي کیفیت انجمن حامیان استاندارد و کیفیت در سومین همایش سراسراز سوي تندیس کیفیت دریافت
 ؛تعهد به کیفیت در ارائه خدمات شایسته

 1396در سال  انصنعت بیمه که توسط بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایر 1395به استناد سالنامه آماري سال  ·
بلحاظ تعداد شعب و  شرکت فعال 32) در بین 1395منتشر شده است، بیمه پاسارگاد در دهمین سال فعالیت خود (

هاي یمهبان فروش ایندگومی بعد از شرکت هاي بیمه ایران و آسیا، رتبه سوم و به لحاظ تعداد نمنمایندگان عم
 عمر، رتبه اول را کسب نموده است .

هاي  سعه بیمههاي توبرگزاري اولین همایش بیمه عمر و تامین آتیه با هدف بررسی تجارب، چالش ها و راهکار ·
عامل ان ری از مدیو جمع ل محترم بیمه مرکزي ج.ا.ا و معاونین ایشانزندگی از منظر شبکه فروش با حضور رئیس ک

    گان فروشمایندش و نشرکت هاي بیمه و مسئولین شرکت به همراه جمع کثیري از مدیران ارشد، مدیران فرو
 ؛بیمه هاي عمر

ا به لحاظ میزان رتبه ششم ر، 1شرکت فعال در بازار بیمه 32در بین  1395شرکت بیمه پاسارگاد در پایان سال  ·
محترم س کل ـرئیبا عـنایت به گفتـه  ت .ـدرصد بوده اس 1/4هم بازار آن ـوده و سـسب نمـدي کـفوي تولیـپرت

رشد  ،برگزار شده بود 1397یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که در فروردین ماه سال در ج.ا.ا بیمه مرکزي 
 1396درصدي حق بیمه شرکت در سال  42. که با توجه به رشد استبوده  درصد 21 حدود 1396سال  حق بیمه در

 برآورد نمود. 1396درصد براي سال  5 ًا معادلحدودشرکت را  ، می توان سهم بازار1395نسبت به سال 

دي و اي پیشنهاهی ریسکاي شرکت از طریق حضور در بازارهاي جدید، بررسمدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوي بیمه  ·
 گري و مدیریت ریسک؛ها براساس اصول بیمهنقبول آ

ري گصول بیمهارعایت  هاي زندگی و غیرزندگی با اتکا به توان فنی شرکت وهاي مختلف بیمهحضور موثر در بخش ·
  در انتخاب ریسک؛

 شرکت؛ ر تولیددهاي زندگی ) و افزایش سهم این بخش هاي اشخاص ( به ویژه بیمهکوشش براي گسترش بیمه ·

ز االح شرکت صفه و ري در قراردادهاي اتکایی به منظور افزایش ظرفیت نگهداري از یک طرف و رعایت صربازنگ ·
 طرف دیگر؛

ها و مهوقع حق بیمل به کید بر وصوأگذاران و در عین حال تفراهم آوردن تسهیالت در پرداخت حق بیمه براي بیمه ·
 مطالبات تجاري شرکت؛

زات مـورد ا و تجهیـهاراییها، خریـد دها و بدهیمنظور پرداخت به موقع خسارت مدیریت مؤثر بر وجوه نقد شرکت به ·
 هـاي سـود آور و درآمدساز.در بخشنیـاز و انجام سرمایه گذاري

                                                
 .فاده شده استاست 1395صنعت بیمه، از اطالعات منتشر شده در سالنامه آماري سال  1396به دلیل عدم دستیابی به اطالعات سال  1
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  شرکت بیمه پاسارگاد تاریخچه

منافع  والح ا مصبهمسو  وبیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه اي در استانداردهاي جهانی، کسب سود متوازن 
اسارگاد پروه مالی وسط گتملی و فعالیت در زمینه بیمه هاي زندگی و غیرزندگی ( به طور مستقیم و قبولی اتکایی ) 

ه ثبت رسید و در بها و مؤسسات غیرتجاري تهران در اداره ثبت شرکت 18/11/1385تأسیس شد. شرکت در تـاریخ 
فت ران دریاري اسالمی ایکلیه رشته هاي بیمه اي از بیمه مرکزي جمهوپروانه فعالیت خود را در  29/11/1385تاریخ 

اریخ ترکت توانست در شبا صدور نخستین بیمه نامه، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.  1/12/1385نمود و در تاریخ 
با صدور  کند و افتران دریمجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را از بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ای 5/8/1386

  را در این بخش نیز آغاز نماید.، فعالیت خود18/9/1386اولین گواهی قبولی در تاریخ 
  شرکت عبارت است از : تیبه موجب اساسنامه ، موضوع فعال

  ، یرزندگیو غ یزندگ مهیب يدرانواع رشته ها میمستق يا مهیب اتیانجام عمل  •
  ، ییاتکا يها مهیپوشش ب لیتحص  •
  ،یو قانون یفن يذخائر و اندوخته ها ه،یاز محل سرما يگذار هیسرما  •
 یاسالم يجمهور يمرکز مهیب يکه از سو یضوابط تیبا رعا یداخل مهیاز مؤسسات ب ییاتکا هاي مهیقبول ب  •
  .دی گرداعالم م رانیا

  

  سرمایه و ترکیب سهامداران

       کهریال)  1ر000م، به ارزش اسمی هر سهم سه 450ر000ر000ریال (شامل تعداد ارد میلی 450 با سرمایهشرکت 
     معادل 1389و  1388،  1387هاي به ثبت رسید و طی سال ،ریال پرداخت شده بود اردمیلی 225 درصد آن معادل 50
ه شرح زیر بد مرحله طی چن درصد دیگر از ارزش اسمی سهام از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران تامین گردید و 50

 .افزایش یافت ریال) 1ر000سهم، به ارزش اسمی هر سهم  2ر551ر500ر000ریال (شامل تعداد  اردمیلی2ر5/551مبلغ ه ب
  

 تغییرات سرمایه شرکت

افزایش تصویب تاریخ 
 سرمایه

 همحل افزایش سرمای ریال) اردسرمایه جدید (میلی درصد افزایش سرمایه

 و آورده نقدي مطالبات 630 مرحله 2درصد در  40 30/6/1389

 1ر134 مرحله 3درصد در  80 30/9/1391
 وسود انباشته  مطالبات و آورده نقدي سهامداران،

 اياندوخته سرمایه

 2ر5/551 مرحله 2درصد در  125 1/6/1394
 واي ایهمطالبات و آورده نقدي سهامداران، اندوخته سرم

 اندوخته افزایش سرمایه
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   ه شرح جدول زیر است:ب 29/12/1396در پایان سال مالی منتهی به  تکشرسهام  %1از  ان داراي مالکیت بیشسهامدار
ردیف

 

 نام سهامدار
29/12/1396 

 درصد تعداد سهام
  20  510ر300ر000  بانک پاسارگاد(سهامی عام) 1
  22/19  490ر295ر345  (سهامی خاص) سرمایه گذاري پارس حافظ 2
  96/4  126ر581ر250  نظم آوران شایسته (سهامی خاص ) 3
  02/4  102ر594ر308  ارمغان تجارت پایدار(سهامی خاص ) 4
  84/3  97ر917ر636  توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص ) 5
  73/3  95ر193ر663  )(سهامی خاص توسعه مهرآفرینان ونداد تجارت و 6
  70/3  94ر281ر365  (سهامی خاص ) نسیم تجارت فردا 7
  62/3  92ر436ر931  یرانیان (سهامی خاص )نظم آوران پویاي ا 8
  88/2  73ر435ر975  (سهامی خاص ) نیک اندیشان سروش فجر 9
  86/2  72ر896ر224  (سهامی خاص ) دانش گستران آتی سازپویا 10
  85/2  72ر641ر141  بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام ) 11
  33/2  59ر371ر338 (سهامی خاص) تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد 12
  2  51ر030ر000 فرهنگی مصلی نژاد بنیاد 13
  15/1  29ر451ر630  سهامدار حقیقی  14
  01/1  25ر874ر037 نوآوران دانش پژوه خاورمیانه (سهامی خاص )شرکت  15

  

  شرکت از منظر بورس اوراق بهادار 

  وضعیت معامالت و قیمت سهام ·
 

اجتماعی  مینأت گی به جزصندوق بازنشست ران در گروه بیمه ودر بورس اوراق بهادار ته 04/08/1390شرکت در تاریخ 
  رار گرفت.مورد معامله ق 02/02/1391و سهام آن براي اولین بار در تاریخ  هدرج شد "بپاس"با نماد 

  سال اخیر به شرح زیر بوده است: 3وضعیت سهام شرکت طی 
  
 پایان سال مالی          

سال مالی 
 منتهی به

تعداد سهام  
 امله شدهمع

ارزش سهام معامله  
 شده

تعداد  
روزهاي 
باز بودن 

 نماد      

تعداد  
روزهایی که 
نماد معامله 
 شده است

قیمت   ارزش بازار 
 سهم

 سرمایه 

 میلیون ریال  ریال  میلیون ریال      میلیون ریال    
 2ر041ر200  3ر090  6ر3/307  209  215   341ر318  118ر113ر413  29/12/1394
 2ر551ر500  2ر481  6ر2/330  206  213  568ر180  198ر961ر945  30/12/1395
 2ر551ر500  2ر445  6ر4/238  213  225  576ر266  261ر270ر353  29/12/1396



  (سهامی عام) بیمه پاسارگادشرکت 
  و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 

 1396اسفند  29سال مالی منتهی به براي 
 

٧ 
 

  
 

  

  
  وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت ·

  عیهاي درآمد هر سهم و عملکرد واقبینیاي پیشاطالعات مقایسه - 1
 

 کرد عملو  29/12/1396براي سال مالی منتهی به  درآمد هر سهم شرکت يبینی هااطالعات مربوط به پیش       
  واقعی آن به شرح زیر بوده است:

  
سود هر 
 سهم

  اولین پیش بینی درآمد هر سهم
  (ریال)

  دومین پیش بینی درآمد هر سهم 
 (ریال)

  عملکرد واقعی
 (ریال)

 336 337 310 1394سال 
 279 275 274 1395سال 
 330 328 327 1396سال 

  
  
  
 

  رتبۀ کیفیت افشاء اطالعات و نقدشوندگی سهام  - 2
 الی منتهی بهموضعیت رتبه بندي شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات در سال         

  ر بوده است:اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیبر 29/12/1396
  

  

 1395رتبه در سال  1396رتبه در سال  شرح
 20 2 رسانیافشا و اطالعکیفیت 

 213 225 تعداد روزهاي گشایش نماد
 245 241 تعداد روزهاي معامالتی

 %8 %11 موزون سرمایه میانگین معامالت به نسبت حجم

  
  

  

  

  

  

  

  



  (سهامی عام) بیمه پاسارگادشرکت 
  و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 

 1396اسفند  29سال مالی منتهی به براي 
 

٨ 
 

  

  

  

  جایگاه شرکت در صنعت

حــق بیمــه تولیــدي  شــرکت بــه لحــاظســهم از بــازار  صــنعت بیمــه، 1396اطالعــات ســال  به دلیل عــدم دســتیابی بــه   
  :محاسبه شده است 1395در رشته هاي مختلف براساس سالنامه آماري سال 

 

  نوع محصول

سال مالی منتهی به 
  30/12/1395سال مالی منتهی به   29/12/1396

  حق بیمه تولیدي 
  ریال)ارد (میلی

کل بازار داخلی 
  ارد ریال)(میلی

  سهم شرکت از بازار داخلی
  درصد  ریال اردمیلی

  35/2  281  11ر934  372 آتش سوزي
  93/2  432  14ر742  544 بدنه اتومبیل

  47/2  2ر957  119ر543  3ر916  شخص ثالث و حوادث راننده
  15/4  113  2ر720  134  باربري

  12/2  1ر444  68ر151  1ر268  حادثه و درمان
  41/2  280  11ر633  310  تنوعمهندسی و ریسک هاي م

  39/3  458  13ر492  570  مسئولیت
  29/14  5ر424  37ر961  9ر092  زندگی
  1/4  11ر389  280ر176  16ر206  جمع

  

  محیط حقوقی شرکت

  مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
  قانون بیمه ·
  و بیمه گري ایرانقانون تاسیس بیمه مرکزي  ·
  سسات بیمه غیردولتیقانون تاسیس مو ·
  آیین نامه هاي مصوب شوراي عالی بیمه ·
  قانون تجارت ·
  یقانون کار و تأمین اجتماع ·
  قوانین مالیاتی ·
  قانون مبارزه با پولشویی ·
 ، مقررات و بخشنامه هاي سازمان بورس و اوراق بهادارقوانین  ·
 مصوبات هیات دولت ·
 شرکت اساسنامه ·



  (سهامی عام) بیمه پاسارگادشرکت 
  و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 

 1396اسفند  29سال مالی منتهی به براي 
 

٩ 
 

  
  

                                          در سال جاري مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

  )میلیون ریال(
  افزایشدرصد   1396  1395  شرح

ات
الع
اط

 
نی
زیا

 و 
سود

  

  3/42  16ر205ر676  11ر388ر798  حق بیمه صادره 
  9/51  2ر482ر356  1ر633ر872  درآمد سرمایه گذاري
  8/40  17ر839ر024  12ر668ر964  درآمدهاي بیمه اي

  7/129  473ر621  206ر168  رآمدهاي غیر بیمه ايسایر د
  7/86  6ر368ر499  3ر410ر281  سهم نگهداري افزایش ذخایر فنی

  3/35  6ر479ر201  4ر788ر940  هزینه خسارت
  9/52  2ر337ر044  1ر528ر525  هزینه کارمزد و کارمزد منافع

  5/40  1ر204ر614  857ر454  هزینه اداري و عمومی
  18  841ر015  712ر894  ر مالیاتسود خالص پس از کس

  18  126ر152 106ر934  ايهاي قانونی و سرمایهاندوختهافزایش 
  1/7  382ر725 *  357ر210  سود نقدي

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

  
  
  

)میلیون ریال(   

  درصد افزایش  1396  1395  شرح
سا

 و 
 ها
هی
 بد
 در
ات
ییر
تغ

رما
 س
تار
خ

  یه
  18  3ر231ر624  2ر738ر587  بدهی هاي جاري
  6/55  24ر822ر934  15ر956ر878  جمع ذخائر فنی

  8/32  250ر972  188ر939  بدهی هاي بلند مدت
  9/49  28ر305ر530  18ر884ر404  جمع بدهی ها

  حقوق صاحبان سهام    
  25  2ر551ر500  2ر041ر200  سرمایه

  6/37  461ر783  335ر631  اندوخته ها
  )6/11(  967ر242  1ر094ر219  سایر اقالم

  7/14  3ر980ر525  3ر471ر050  جمع حقوق صاحبان سهام
  4/44  32ر286ر055  22ر355ر454  جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

  
  
  
  
  



  (سهامی عام) بیمه پاسارگادشرکت 
  و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 

 1396اسفند  29سال مالی منتهی به براي 
 

١٠ 
 

  
  

                                          مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاري

  
  

)ون ریالمیلی(  
  درصد افزایش  1396  1395  شرح

 در
ات
ییر
تغ

 
 

 ها
ري
گذا

یه 
رما
س

  

  4/7  2ر382ر835  2ر219ر588  دارایی ثابت
  7/77  10ر391ر995  5ر848ر790  ریالی –هاي بانکی سپرده

  1/55  1ر289ر475 831ر162  ارزي –سپرده هاي بانکی 
  1/41  1ر141ر625 809ر067  و فرابورسی هاي بورسیسهام شرکت

  5/48  1ر444ر571 972ر867  هاي غیربورسیسهام شرکت
  8/36  3ر001ر087 2ر193ر484  هاسایر سرمایه گذاري

  

 
 

)میلیون ریال(   
  افزایشدرصد   1396  1395  شرح

ت 
ضعی
ر و
ت د
یرا
تغی

گی
وند
 ش
قد
ن

  

 جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت هاي
  7/76  6ر830ر995  3ر865ر815  عملیاتی

  2/8290  374ر876  4ر468  لص خروج وجه نقد ناشی از سود سهام جریان خا
  از ناشی جریان خالص خروج وجه نقد 

  9/67  6ر467ر951  3ر851ر156  سرمایه گذاريفعالیت هاي 

  
  
  

)میلیون ریال(  
  افزایشدرصد   1396  1395  شرح

اطالعات 
مالی هر 
  سهم

  EPS  (  40/279  62/329  97/17عایدي هر سهم (
  DPS (  140 * 150  1/7هر سهم ( سود نقدي 

  97/17  96/32  94/27  درصد –نسبت عایدي هر سهم به مبلغ اسمی 
  *سود نقدي قابل پرداخت به سهامداران (پیشنهادي به مجمع عمومی)          

  
  
  
  



  (سهامی عام) بیمه پاسارگادشرکت 
  و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 

 1396اسفند  29سال مالی منتهی به براي 
 

١١ 
 

  
  
  
  

  
  

  

  نسبت هاي مالی
  

  1396  1395  شاخص

  6  8  سود ناخالص فعالیت بیمه اي به کل حق بیمه صادره
  5  6  حق بیمه صادرهکل الص بعد از کسر مالیات به سود خ

  53  48  کل سرمایه گذاري ها به کل دارایی ها
  18  19  نرخ بازده سرمایه گذاري ها

  88  84  کل بدهی ها به کل دارایی ها
کائی ان اتگر نسبت مجموع مطالبات از بیمه گذاران، نمایندگان، و بیمه

  8  10  به مجموع دارایی ها

  14  13  زد پرداختی به حق بیمه صادرههزینه کارم
  21  21  سود خالص بعد از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام
  34  41  نسبت خسارت(خسارت پرداختی به حق بیمه صادره)

  7  8  هزینه هاي اداري و عمومی به حق بیمه صادره
 468  407  جارينسبت دارایی هاي جاري به بدهی هاي  

  812  542  عالیت هاي عملیاتی به سود خالصنسبت خالص نقد حاصل از ف
ر دام نسبت خالص نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی به تعداد سه

  267ر725  151ر511  پایان دوره

  

  

  

  

  



  (سهامی عام) بیمه پاسارگادشرکت 
  و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 

 1396اسفند  29سال مالی منتهی به براي 
 

١٢ 
 

  

  

  عملکرد شرکت در بخش فنی
  

  تولید حق بیمه

ل است.                 یارمیلیون  16ر205ر676هاي مالی تنظیمی، تولید شرکت بالغ بر در سال مورد گزارش مطابق صورت
ستقیم و مبلغ         منامه فقره بیمه 3ر381ر000میلیون ریال مربوط به صدور بیش از  16ر015ر948از مبلغ مذکور 

 ذیلل در جدو لفهاي مختباشد. جزئیات تولید شرکت به تفکیک رشتهمیلیون ریال مربوط به قبولی اتکایی می 189ر728
  :آورده شده است
  مبالغ به میلیون ریال)(                                                                                                        

 1396درصدتغییرات سال  1396سال  1395سال  نام رشته بیمه
  1395نسبت به سال

  32  372ر120  280ر766  آتش سوزي
  26  543ر764  432ر350  بدنه اتومبیل

  32  3ر915ر807  2ر956ر492  و حوادث راننده شخص ثالث
  19  134ر266  113ر122  باربري

  )12(  1ر267ر977  1ر443ر417  حادثه و درمان
  11  310ر221  279ر998  مهندسی و ریسک هاي متنوع

  24  570ر010  458ر487  مسئولیت
  15  43ر645  38ر070  عمر

  68  9ر047ر866  5ر386ر096  عمر و تامین آتیه
  42  16ر205ر676  11ر388ر798  جمع

  

  

  

  

  



  (سهامی عام) بیمه پاسارگادشرکت 
  و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 

 1396اسفند  29سال مالی منتهی به براي 
 

١٣ 
 

  

  خسارت

الغ بـر ارش، بهاي پرداخـتی شرکت (با احتساب موارد مربوط به قبولی ها) در سـال مورد گزمجموع خسارت
یلیون ریال برآورد م 2ر362ر279مبلغ 1396هاي معوق در پایان سال باشد و جمع خسارتمیلیون ریال می 5ر562ر264

  شده است.
  مبالغ به میلیون ریال)(                                                                                                           

 1396درصد تغییرات سال   1396سال  1395سال  نام رشته بیمه
  1395نسبت به سال 

  37  102ر236  74ر886  آتش سوزي
  30  316ر030  242ر608  بدنه اتومبیل

  4  2ر910ر511  2ر791ر005  رانندهشخص ثالث و حوادث 
  )64(  6ر515  18ر180  باربري

  25  1ر147ر248  914ر989  حادثه و درمان
  70  51ر491  30ر214  مهندسی و ریسک هاي متنوع

  30  213ر791  164ر121  مسئولیت
  39  16ر031  11ر520  عمر

  102  798ر411  395ر940  عمر و تامین آتیه
  20  5ر562ر264  4ر643ر463  جمع

  
  هاي عمر و تامین آتیه)خسارت و ضریب خسارت (بدون احتساب بیمهنسبت 
  

  درصد  9/66 نسبت خسارت (خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شده)           ·
  درصد  5/82    ضریب خسارت (خسارت تحقق یافته به حق بیمه عاید شده) ·

، ضریب  شده نتشرم ایران اسالمی جمهوري يمرکز صنعت بیمه که توسط بیمـه 1395به استناد سالنامه آماري سال 
  .ستادرصد بوده  6/83  خسارت بازار بیمه کشور در سال مذکور براي بیمه هاي غیر زندگی ، معادل

  بیمه عمر و تأمین آتیه 

ار ز رشــد بســیامــه داشــت و استقبال بسیار خوب آحاد مختلف جامعه از بیمه عمر و تامین آتیه شرکت در سال مــورد گــزارش ادا
      2ر490ر000یش از بــه بــ 1395صــادره تــا پایــان ســال  بیمــه نامــه 1ر725ر000خوبی برخوردار بود، به نحــوي کــه از تعــداد 

  بالغ گردیده است. 1396بیمه نامه صادره تا پایان سال 
  



  (سهامی عام) بیمه پاسارگادشرکت 
  و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 

 1396اسفند  29سال مالی منتهی به براي 
 

١٤ 
 

  

  

  شبکه فروش

  باشد:شرح زیر میبه 1396اهم اقدامات انجام شده در بخش شبکه فروش طی سـال      
  
  ها و نمایندگانعبهش  
  

اك، اشان، ارکمیل شعب کتهاي قبل، به منظور توسعه و نیز در ادامه اقدامات انجام شده در سال  1396در سال  ·
عب شرکت ش 1396ال یان ستهران، شیراز، کرج و قم ، عملیات مربوط به نوسازي، تکمیل و بازسازي آغاز و در پا

  رسید .شعبه  81به 

ها مشغول به ستانهاي تهران و شهرنفر از همکاران شرکت در شعبه 612گزارش جمعًا در پایان سال مورد  ·
 اند .فعالیت بوده

ا شرکت همکاري ب شهرستان 413استان و  31ر دنمایـنده عمومی  2،489پایان سال مورد گزارش تعداد در  ·
ستردگی محل فعالیت گهمچنین  . درصد رشد داشته است 13نسبت به سال قبل بیش از  انکه تعداد آن اندداشته

  درصد همراه بوده است. 8نمایندگان در شهرهاي کشور با رشد بیش از 

ش از نان ، بیآفنی  به منظور آموزش نظري و عملی متقاضیان نمایندگی و نمایندگان عمومی و ارتقاي دانش ·
 ارائه گردیده است. 1396نفر ساعت آموزش ، در سال  90،000

 انددهها مشغول فعالیت بونماینده فروش بیمه عمر در تهران و شهرستان 16،569گزارش تعداد  در پایان سال مورد ·
 تعداد کل د ازدرص 85از تعداد بیش  ایندرصد را نسبت به سال قبل نشان می دهد.  67بیش از  يکه رشد

 را تشکیل می دهد.صنعت بیمه کشور در نمایندگان فروش بیمه عمر 

نفر ساعت  000,101هاي عمر نیز بیش از و عملی متقاضیان نمایندگی فروش بیمه به منظور آموزش نظري ·
 برگزار شده است. 1396آموزش در سال 

  
  
  
  
  
  
  



  (سهامی عام) بیمه پاسارگادشرکت 
  و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 

 1396اسفند  29سال مالی منتهی به براي 
 

١٥ 
 

   

  

  

  هاي مربوط به خدمات پس از فروشفعالیت

 ؛اريون سپتوسعه شبکه ارزیابی خسارت وسایل نقلیه زمینی توسط واحد سیار کارشناسی از طریق بر ·

 ؛یارات مدیران مناطق شعب در پرداخت خسارت به خصوص دیه بازماندگانافزایش حدود اخت ·

 ؛فویض شدهت اراتارزیابی خسارت هاي خارج از حدود اختی براياعزام سریع کارشناسان حرفه اي و متخصص  ·

 ؛افزایش تعداد مراکز و شعب مرتبط با شبکه ارزیابی خسارت اتومبیل در تهران ·

به  ابالغ آن وربوط مه پرونده هاي خسارت مسئولیت و یکسان سازي فرم هاي تهیه و تنظیم راهنماي رسیدگی ب ·
یع شور و تسرکراسر سکلیه مناطق و شعب به منظور ارتقاي سطح اطالعات همکاران، ایجاد وحدت رویه در شعب 

 ؛رسیدگی به پرونده هاي خسارتدر 

 ؛یهتأمین آت مر وع بیمه گذاران راياز طریق موبایل ب تهیه و راه اندازي سیستم پرداخت اقساط حق بیمه ·

  .نجام اموراع در ایجاد امکان پرداخت غیر حضوري حق بیمه توسط بیمه گذاران جهت کاهش مراجعات و تسری ·
  

  

  

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

فشاي ال اجرایی ر العمتوت با اشخاص وابسته نیز مطابق با دسسیاست و رویه شرکت در خصوص بررسی و تایید معامال   

ستاندارد ار و اه شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادتاطالعات و تصویب معامالت اشخاص وابس

در  ابسته راوت با اشخاص اطالعات مربوط به معامالبر این اساس بیمه پاسارگاد،  انجام می گیرد. 12حسابداري شماره 

 افشاء نموده است. 29/12/1396منتهی به صورت هاي مالی  45یادداشت شماره 
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  نظام راهبري شرکت

  :هیأت مدیرهاطالعات مربوط به اعضاء 
  

  خانوادگینام و نام
 

 هاي سوابق کاريزمینه ايتحصیالت/مدارك حرفه  توضیحات سمت
تاریخ عضویت 

  در
 هیأت مدیره

میزان مالکیت 
در سهام 
 شرکت

 دکتراي اقتصاد  بانک پاسارگاده نمایند هیأت مدیرهرئیس  مجید قاسمی
 ،یرانلی امدیرعامل بانک م ،رئیس کل بانک مرکزي،مدیرعامل بانک پاسارگاد

 شرکت هاي مختلف هیأت مدیرهرئیس  ،قائم مقام وزیر نیرو
18/11/1385   %20 

 معصوم ضمیري
 هیأت مدیرهنایب رئیس 

 و مدیرعامل
-  

کارشناسی ارشد حسابداري و 

 مالی علوم
 1/1%  01/03/1387 شرکت هاي بیمهل مدیر عام

 پیروز باستانی
 هیأت مدیرهعضو 

 موظف
-  

و  کارشناسی ارشد حسابداري
 علوم مالی

 وورتی مش ،آموزشی ،مشاغل مدیریتی بیمه پاسارگاد، معاون مالی و اداري
 پژوهشی

18/11/1385  %14/0  

 احمد شفیعی هنجنی
  هیأت مدیرهعضو 

 غیر موظف
-  

ي ها کارشناسی بیمه

 بازرگانی
 33/0%  18/11/1385  هیأت مدیرهرئیس  ،هیأت مدیرهعضو  ،مدیرعامل شرکت هاي بیمه

 ابوالقاسم دباغ
 هیأت مدیرهعضو 

 موظف
 اقتصاد و کارشناسی بیمه  -

   سیمهند ، مدیرعامل بیمه امید، مدیر بیمه هايبیمه پاسارگادمعاون فنی 

  بیمه آسیا
18/11/1385  %15/0 

  عضو علی البدل  مهدي شاکرین
شرکت تامین آتیه نماینده 

  سرمایه انسانی پاسارگاد

کارشناسی بیمه هاي 

  بازرگانی
 1/0%  07/10/1395  معاون فنی بیمه پاسارگاد ، عضو هیأت مدیره در شرکت هاي بیمه

  عضو علی البدل  اسعد نیازمند
شرکت تامین نماینده 

  مسکن گروه مالی پاسارگاد
 2/0%  07/10/1395   ضو هیأت مدیرهع -عاون پشتیبانیم -یستم هادیر برنامه ریزي سم  کارشناسی ارشد مدیریت
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  هیأت مدیرههاي تخصصی میتهک
    جید قاسمی شرکت، ترکیب جدید کمیته حسابرسی متشکل از آقاي دکتر م هیأت مدیره 03/05/1395در جلسه مورخ 

ضاي مستقل ه عنوان اعاحدي ب، آقاي حمید احمد زاده کاشانی و سرکار خانم ناهید و) به عنوان رئیس کمیته هیأت مدیره( رئیس 
  ه است. گرفت کمیته حسابرسی تعیین گردیدند. اسامی و سوابق تجربی و تخصصی اعضاي کمیته در سامانه کدال قرار

یت هاي فاي مسئولور ایی به منظکمیته حسابرسی طی جلسات خود نسبت به تدوین منشور کمیته ، اهم وظایف و برنامه هاي آت
  .خود اقدام نموده است

v  یمــه) اقــدام بــه مصوب شــوراي عــالی بیمــه (آیــین نامــه حاکمیــت شــرکتی در موسســات ب 93شماره شرکت در اجراي آیین نامه
  .خواهد نمودنیز  تشکیل سایرکمیته هاي مقرر در آیین نامه فوق الذکر 

  
 ر جلسات و حضور اعضاء د هیأت مدیرهتعداد جلسات 

  شکیل گردید.ت اکثریت اعضاءحضوره بوده است که با جلس 21 بالغ بر 1396در طول سال  هیأت مدیرهجلسات  تعداد 

  
  هیأت مدیرهحقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاي 

  

  می گردد. عیینت شرکت ریاست هیأت مدیره توسط ،هیأت مدیرهو اعضاي موظف  حقوق و مزایاي مدیرعامل ·
  می باشد. صاحبان سهامبه عهده مجمع عمومی عادي حق حضور اعضاء غیر موظف و  هیأت مدیرهپاداش اعضاي   تعیین ·
 

  مدیران اجرایی شرکت  مدیرعامل و اطالعات مربوط به
  

 سمت خانوادگینام و نام
تحصیالت/مدارك 

 ايحرفه
سابقه اجرایی در 

 شرکت
 سوابق مهم اجرایی

میزان مالکیت در 
 سهام شرکت

 مدیرعامل عصوم ضمیريم
کارشناسی ارشد 

 مالیعلوم حسابداري و 
 مدیرعامل

مدیرعامل شرکت هاي 
 بیمه

 %1/1 

 مهدي شاکرین
معاون فنی بیمه هاي 

 اشخاص
کارشناسی بیمه هاي 

 بازرگانی
معاون امورمناطق، شعب 

 و نمایندگان

هیأت عضو ،معاون فنی
در شرکت هاي  مدیره

 بیمه 
 %02/0 

 فرامرز روحانی
معاون امور مناطق، 
 شعب و نمایندگان

 بیمهکارشناسی 
بیمه هاي  معاون فنی

 اشخاص

عاون مالی م ،معاون فنی
در  مدیرمالی ،و اداري

شرکت هاي بیمه ، 
هیأت مدیرعامل و رئیس 

در شرکت امین  مدیره
 پارسیان

 %03/0 

  دیره انجام می گیرد.هیأت مریاست توسط  ،مدیران اجرایی شرکت تعیین حقوق و مزایاي مدیرعامل و ·
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  سابرس مستقل و بازرس قانونی شاملاطالعات مربوط به ح
س سمی) به عنوان بازر، موسسه حسابرسی مختار و همکاران ( حسابداران ر18/04/1396در مجمع عمومی عادي ساالنه مورخ 

 یز بر عهدهرسی شرکت را نمسئولیت حساب. در سال مالی مذکور، مؤسسه مختار و همکاران انتخاب شد 1396براي سال مالی اصلی 
 ینتعی أت مدیرههیتوسط  با شرکتدادهاي حسابرسی منعقده رموسسه مذکور براساس قرا الزحمه و هزینه حسابرسیحق .داشته است

  میلیون ریال بوده است. 3ر300 بالغ بر 1396سال  ، که این مبلغ درگرددمی
  

  البدلبازرس علی
   )داز ایران مشهود (حسابداران رسمیموسسه حسابرسی آزمون پر

 
  

  

  شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

  هاي بیمه براي انجام عملیات خود اعم از بیمه گري و یا سرمایه گذاري مستلزم پذیرش ریسک می باشند.شرکت 
مالی  توانگري بر و نظارتمحاسبه  نحوه آیین نامه"مصوب شوراي عالی بیمه  69آیین نامه شماره  1براساس ماده 

  ریسک هاي مترتب بر عملکرد شرکت هاي بیمه عبارتند از:، "بیمه موسسات
  گريبیمهریسک

ثیرگذار در أکه عوامل مهم و ت.ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل صدور بیمه نامه و قبولی اتکائی با آن مواجه است
، ذخایر حق بیمه سهم نگهداري، خسارت پرداختی سهم نگهداري محاسبه این ریسک عبارتند از: حق بیمه سهم نگهداري

  و ذخایر خسارت معوق سهم نگهداري. 
  شرکت بیمه پاسارگاد براي کاهش این ریسک همواره اقدامات و کنترل هاي زیر را انجام می دهد:

و رعایت اصول بیمه گري  به توان فنی شرکت ءاتکا بافعالیت و حضور موثر در بخش بیمه هاي زندگی و غیر زندگی،  - 1
 ؛در انتخاب ریسک

 ؛به بیمه گران اتکائی انتقال بخشی از ریسک بیمه نامه هاي صادره از طریق واگذاري - 2
  ؛اجراي مبانی تعیین نرخ حق بیمه با رعایت اصول مدیریت ریسک - 3
 ؛نظارت مستمر در فرآیند برآورد و پرداخت خسارت و احتساب ذخیره خسارت معوق - 4
  انجام محاسبات مربوط به ذخایر فنی با رعایت آیین نامه هاي مصوب بیمه مرکزي ج.ا.ا. - 5

  

  بازارریسک 
که در این ریسک ارزش پرتفوي سهام  .ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل نوسان قیمت در بازار با آن مواجه است

  شرکت و ارزش کل امالك و مستغالت تاثیر گذار است.
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  اعتبارریسک 

ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل احتمال عدم انجام تعهدات مالی توسط طرف هاي معامله خود با آن مواجه است. در 
محاسبه این ریسک مطالبات شرکت عامل تاثیرگذار می باشد که شرکت بیمه پاسارگاد براي کاهش این ریسک به صورت 

  مستمر وصول مطالبات خود را پیگیري می کند.
  دینگینقریسک

ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل عدم کفایت دارایی هاي جاري جهت ایفاي تعهداتش با آن مواجه است. در شرایطی 
    که شرکت نقدینگی کافی نداشته باشد قادر به پاسخگویی و پرداخت تعهدات خود نمی باشد و این امر در سودآوري

  ل زیر ریسک نقدینگی شرکت صفر می باشد.با توجه به جدو بیمه تأثیرگذار است. هاي شرکت
  

  

  :1396توانگري شرکت بیمه پاسارگاد براي سال مالی نسبت محاسبه 
  

  

  مقدار ریسک (میلیون ریال) نوع ریسک 
4ر522ر431  ریسک صدور بیمه نامه   

946ر064 ریسک بازاري  
19ر271 ریسک اعتباري  
 0 ریسک نقدینگی

4ر206ر367 ریسک کل (سرمایه الزامی)   
5ر714ر979 مازاد بیمه گر (سرمایه موجود)  

124% نسبت توانگري مالی  
  

  ریسک هاي مهم دیگري که شرکت هاي بیمه در انجام فعالیت خود با آن مواجه می باشند عبارتند از:
ر ت دغییراتمترین شرکت بیمه پاسارگاد از زمان تأسیس سعی بر آن داشته تا با ک:ریسک تغییر هیأت مدیره شرکت 

  داقل برساند.به حرا  مدیره تأثیرات احتمالی تغییرات هیأتحفظ نموده و یره خودثبات مدیریتی درشرکت راترکیب هیئت مد
ه منظور بود را از آنجایی که شرکت هاي بیمه منابع حاصل از عملیات بیمه گري خ : ریسک کاهش نرخ سود بانکی

سود  خلذا کاهش نر ،دناید در زمینه هاي مختلف سرمایه گذاري می نمدریافت بازدهی مناسب جهت ایفاي تعهدات آتی خو
جاد تنوع در سبد اد با ایاسارگبانکی می تواند شرکت ها را در ایفاي تعهدات آتی خود با مشکل مواجه نماید. شرکت بیمه پ

 رکتش د بانکینرخ سو توانسته ریسک کاهش، سرمایه گذاري خود و انتخاب زمینه هاي مناسب سرمایه گذاري جایگزین 
 .را به حداقل برساند

نجایی که آازد، از مشکل س تغییرات نرخ ارز می تواند شرکت ها را در انجام عملیات خود دچار ریسک تغییرات نرخ ارز : 
تاثیر  1396ر سال دارز  شرکت بیمه پاسارگاد دارایی هاي ارزي بیشتري نسبت به بدهی هاي ارزي دارد ، تغییرات نرخ

 است. ت داشته و شرکت دچار مشکل نقدینگی نشدهمثب
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  گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

  بیمه پاسارگاد در حوزه مسئولیت هاي زیست محیطی متعهد به رعایت موارد زیر می باشد :
ضوري حدمات غیر ت و خفرهنگ سازي در زمینه استفاده از بیمه بین اقشار مختلف جامعه و بهره مندي از اینترن ·

ونیک یمه الکتربدمات ام امور بیمه اي و عدم مراجعه حضوري به شعبه ها، ارائه طرح انگیزشی گسترش خجهت انج
سرعت در  فزایشابراي تشویق مشتریان که از جمله آثار زیست محیطی آن می توان به کاهش مراجعه حضوري، 

غذ، اده از کااستف هوا، کاهش بیمه اي، صرفه جویی در زمان و کاهش ترافیک شهري، کاهش آلودگی ارائه خدمات
  و...یل، وسا شعبه ها و ساختمان هاي کاهش استفاده از تجهیزات برقی و کاهش مصرف برق، کاهش استهالك

  ؛اشاره کرد
 و ترنتیاینرداخت پ صورت گذاران بهبیمه توسطپرداخت غیرحضوري حق بیمه  الزم برايفراهم آوردن تسهیالت  ·

  ؛و تلفن همراه  ردازخودپ دستگاه طریق از پرداخت

       نجاما در بهره گیري از سیستم هاي اطالع رسانی آنالین جهت اطالع رسانی سریع و کاهش مصرف کاغذ ·
  ؛اداري فعالیت هاي 

 ؛شعب ستادي و  هاي در ساختمان هابا هوشمند سازي سیستم  صرفه جویی در مصرف انرژي ·

 ؛ رراسر کشوسن هاي فرماندهی انتظامی استاهور با پلیس را ارتقاي فرهنگ رانندگی با انجام تبلیغات مشترك  ·

 ستان ها؛وکی در اون کرساماندهی و ایجاد تسهیالت خدمات بیمه پاسارگاد در زمینه ارزیابی و پرداخت خسارت بد  ·

ي بیمه ها ت سیاربه راه اندازي خسار در راستاي مسئولیت اجتماعی خود در جامعه و محیط زیست اقدامشرکت  ·
، شعب به مراجعات و ده هاکاستن از حجم پرون عالوه برنموده است که این امر مبیل از طریق برون سپاري آن ها اتو

   گردیده است.کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز  موجب
  

  گزارش فعالیت هاي عام المنفعه و همکاري با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه
  

  ؛شرکت  يعوارض قانونی بر مجموعه فعالیت ها پرداخت به موقع مالیات ها و ·
وشش هاي مات و  پاز خد رسانی و تشویق و ترغیب آحاد مردم به استفادهشرکت بیمه پاسارگاد در راستاي اطالع  ·

مینارها س و نمایشگاه ها بیمه اي و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، اقدام به برپایی و مشارکت در همایش ها،
  نموده است ؛
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 ،قومیتی ونسیتی جشرکت بیمه پاسارگاد در راستاي مسئولیت اجتماعی خود در محیط کار و سیاست عدم تبعیض  ·
  ی را فراهم نموده است.فرصت هاي عادالنه استخدام

    امش فکريین آرشرکت بیمه پاسارگاد در جهت کمک به تأمین سالمت روحی جامعه و کمک به محرومین و تأم ·
  :ر نموده استه شرح زیفعه بزمانی مختلف اقدام به انجام برخی از فعالیت هاي اجتماعی و عام المن آنان در مقاطع

ü  ؛کمک هاي نقدي به موسسه هاي خیریهپرداخت 

ü  ؛کمک رسانی به حادثه دیدگان بالیاي طبیعی و حوادث غیرمترقبه 

ü  ه ب اران شرکتهمک غیرنقديکمک هاي نقدي و جمع آوري ارائه کمک هاي نقدي توسط شرکت و      
 .غرب کشور بویژه استان کرمانشاهمناطق زلزله زدگان 

مختلف  می اقشارشرکت بیمه پاسارگاد در جهت تعمیم و گسترش فرهنگ ورزش و به منظور تأمین سالمت جس    ·
االن، هرزشی نونهاي و حمایت ازتیم کهجامعه به اشکال مستقیم و غیرمستقیم به تقویت تشکل هاي ورزشی پرداخته 

 ؛ت استین اقداماامله جاز  نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در سطح کشور جهت رشد و ارتقاء فرهنگ ورزش در کشور

  
  

  بهداشتی و آموزشی کارکنان   گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی،
 

 ؛ برگزاري دوره هاي آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت براي همکاران ·

 ؛تسهیالت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروري همکارانمسکن و خرید  التاعطاي تسهی ·

 ؛ اعطاي هدیه ازدواج ·

 ؛ هدایاي مناسبتیاعطاي  ·

تیم هاي  ناي میاهمسابقات دور برگزاريو  شرکتنوردي توسط همکاران هاي ورزشی فوتسال و کوهتشکیل تیم ·
 .متشکل از همکاران

  

  

  



  (سهامی عام) بیمه پاسارگادشرکت 
  و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 

 1396اسفند  29سال مالی منتهی به براي 
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  هاي توسعه منابع انسانیفعالیت

ري گار بیمه کسب و ثریت سرمایه انسانی شرکت را همکاران جوان تشکیل می دهد. به دلیل ماهیت و خصوصیات کاک
ر ارتقاء به منظو ان جواناي همراه می باشد، آموزش مستمر ضمن خدمت، براي همکارهاي ویژهکه با پیچیدگی و ظرافت

انسانی  ش سرمایهت و پرورهاي اصلی تربییکی از سیاست هاي فنی و رفتاري آنان بهها و مهـارتسطح دانش، توانایی
ود نقشی خجرایی هاي ااین راستا همکاران متخصص و مجرب شرکت به موازات مسئولیت شرکت تبدیل شده است. در

  اند.   اساسی در آموزش مستمر همکاران جوان خود ، برعهده داشته
  

      برگزاري دوره هاي آموزشی
ردي ی و کاربت تخصصسازمانی براي ارتقا سطح کیفی اطالعای و برونمانموزشی درون سازرگزاري کالس هاي آب ·

  ؛ کارکنان شرکت
 ؛ مجازي به صورتعمومی  متقاضیان نمایندگیآموزش  هاي دورهبرگزاري  ·

 آموزش نمایندگان عمومی و عمر؛ هاي برگزاري دوره ·

 .ایندگان شرکتتخصصی براي همکاران و نم هاي آموزش عمومی وساعت دوره نفر 197ر000برگزاري بیش از  ·

  
  ترکیب نیروي انسانی

  

 تحصیالت همکاران
 زن مرد

ستاد  جمع کل
 مرکزي

شعب 
 تهران

شعب 
 شهرستانها

ستاد 
 مرکزي

شعب 
 تهران

شعب 
 شهرستانها

 117 16 3 32 35 3 28 و باالتر فوق لیسانس
 729 87 15 86 330 60 151 لیسانس

 75 2 1 6 48 7 11 فوق دیپلم
 14 0 0 1 5 0 8 دیپلم

 جمع کل
198 70 418 125 19 105 

935 
686 249 
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  اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

است، از جمله  دیدهاجرایی گربرگزار شد،  18/04/1396مجمع عمومی عادي صاحبان سهام که در تاریخ  مصوباتکلیه 
 اني قابل تقسیم به سهامداربه عنوان سود نقد) به ازاي هر سهم ریال  140عادل (میال رمیلیون  357ر 210مبلغ پرداخت 

  واریز شده است. یاشخاص حقوقبه حساب  22/08/1396و در تاریخ  به حساب اشخاص حقیقی 20/06/1396در تاریخ  که
  
  

  براي تقسیم سود هیأت مدیرهپیشنهاد 

  میلیون ریال  شرح
  841ر015  سال خالصسود 

  42ر051  اندوخته قانونیودن به منظور نم
  84ر101  اندوخته سرمایه ايمنظور نمودن به 

  382ر725  حداکثر سود قابل تقسیم
  382ر725  پیشنهادي  نقدي سود

  
  

  هاي توسعه شرکتاطالعات طرح

هران ت رمن افشادا یابانخدر  یشرکت بیمه پاسارگاد جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات رسانی خود اقدام به خرید ملک - 1
گردیده  اخذ ترمربعم 20ر000ت حدود براي ساخ از شهرداريپروانه ساخت  ،ه استجهت احداث دفتر مرکزي شرکت نمود

زینه هاي مرتبط و سایر ه ه ساختبا پیمانکار اصلی در شرف انجام می باشد. هزینه هاي خرید و اخذ پروان و انعقاد قرارداد
        مبلغبه زینه ساخت ه و سال 3 بالغ برتکمیل پروژه  زمان ساخت و .ه استبودریال  میلیارد 799بالغ بر  تاکنون

  .پیش بینی گردیده استمیلیارد ریال  1ر193
ه مســاحت یــک واحــد ملــک بــ اقــدام بــه خریــد ،هت استفاده بهینه از منابع قابل سرمایه گــذاريجشرکت بیمه پاسارگاد  -2

تمان بــق پروانــه ســاخارومیه با پروانه ســاخت نمــوده اســت. کــاربري ملــک ط متر مربع درخیابان مولوي شهر 2ر500تقریبی 
میلیــارد ریــال بــوده اســت  348متر مربع مفید اداري می باشد. هزینه ابتیاع ملک مبلغ  4ر950متر مربع مفید تجاري و  2ر598

 گردد.میلیارد ریال برآورد می 670و هزینه تکمیل آن مبلغ 
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   کتهاي آینده  شربرنامه

  
 ا تأکید بربدگی و غیر زندگی میلیارد ریال حق بیمه در انواع رشته هاي بیمه زن 21ر036دستیابی به تولید حداقل  ·

  ؛اي و ورود به بازارهاي نوینطراحی و عرضه محصوالت جدید بیمه
سیدن به ري از براورد نیمهاي فعلی و راه اندازي شعبه هاي جدید افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت خدمات شعبه ·

 ؛1397شعبه فعال در پایان سال  86حداقل 

 نها؛نماینده  جدید در تهران و شهرستا 4ر661اعطاي نمایندگی و اجازه فعالیت به حدود  ·

 نفر همکار کارآزموده و جوان؛ 65دعوت به همکاري از بیش از   ·

 ؛نفر ساعت 310ر000میزان برگزاري دوره هاي آموزشی براي همکاران، نمایندگان و بازاریابان حداقل به  ·

      خذاس از بررسی و امکان سنجی براي افزایش سرمایه به منظور حفظ نسبت توانگري مالی شرکت پ ·
 سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزي ج.ا.ا ؛ از مجوزهاي الزم

 ؛گري  هبیم برنامه ریزي و مدرن سازي سیستم هاي نرم افزاري جهت یکپارچه سازي سیستم هاي غیر ·

 ؛طراحی و برنامه نویسی صدور احکام جهت راه اندازي طرح طبقه بندي مشاغل ·

 ؛رح مشاغلراساس شبآموزشی جهت مدیریت هدفمند و بهینه دوره هاي آموزشی جامع راه اندازي نرم افزار  ·

 ؛ایجاد مرکز مجازي مدیریت دانش جهت حفظ و نشر دانش درون سازمانی ·

به  دستیابی براي رمایه گذاري به منظور سرمایه گذاري در بخش هاي مختلفایجاد تنوع بیشتر در سبد س ·
 بازدهی مناسب جهت ایفاي تعهدات آتی.
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   پیشنهادها

عادي  مع عمومیدر مج سهامداران محترم  بیمه پاسارگاد ضمن تشکر و قدردانی مجدد از حضور هیأت مدیره درخاتمه

  ماید : می ن ساالنه شرکت و با تقدیر و سپاس از همکاران و نمایندگان شرکت ، موارد زیر را پیشنهاد

 ؛  29/12/1396هاي مالی شرکت براي سال مالی منتهی به تصویب صورت ) 1

 هاي مالی ؛ قانون تجارت به شرح مندرج در صورت 129عامالت مشمول ماده تنفیذ م ) 2

 وختــه قانــونی ودرصد) از ســود خالـــص به حســاب اند 5ریال (معادل  42ر050ر768ر914تخصیص مبلغ   ) 3

د اي به استنا رمایهدرصد) از سود خالص به حساب اندوخته س 10ریال (معادل  84ر101ر537ر829تخصیص مبلغ  

 مصوب شوراي عالی بیمه ؛ 61آئین نامه شماره  3و  2مواد 

 مداران ؛یال به عنوان سـود نقدي سهام، قابل پرداخت به سهار 382ر725ر000ر 000تخصیص مبلغ   ) 4

 ؛ هیأت مدیرهو تعیین پاداش  1397براي سال  هیأت مدیرهتعیین حق حضور اعضاي غیرموظف  ) 5

 ؛ انونیبازرس ق الزحمه و علی البدل و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین حقانتخاب و معرفی بازرسان قانونی اصلی  ) 6

  . انتخاب روزنامه کثیراالنتشار به عنوان روزنامه رسمی شرکت ) 7
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  اطالعات تماس با شرکت

 :دفتر مرکزي

 021-88981146:  دورنگار  021- 82489تلفن : شماره       2خیابان دکتر فاطمی، خیابان هشت بهشت شماره  تهران ، 

     www.pasargadinsurance.irسایت اینترنتی شرکت:   
  info@pasargadinsurance.irپست الکترونیکی: 

  

 امور سهام:

 021-88981214:  دورنگار  021-  88950562تلفن : شماره     2شماره خیابان دکتر فاطمی، خیابان هشت بهشت  تهران،

 د.نباش مسئول پاسخگویی به سواالت سهامداران آقاي مهدي امامی رئوف و خانم زهرا فتحی ادیب می
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