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 مجمع عمومی عادي ساالنه صاحبان سهام

 (سهامی عام) بیمه پاسارگادشرکت 

بدینوسیله  ازار اوراق بهاداربقانون  45و مادة  1347نون تجارت، مصوب اسفند ماه اصالحیه قا 232در اجراي مفاد ماده 
ق، مدارك و اطالعات بر پایه سواب 29/12/1397گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت براي سال مالی منتهی به 

 گردد.موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می
هاي ارائه شده در صورت به مجمع، مبتنی بر اطالعات هیأت مدیرههاي ساالنه گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش

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

هیه و تامه شرکت اساسن وو در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی  هیأت مدیرهج عملکرد یمنصفانه نتا
 علی ه تا حدي که در موقعیت فها در آیندهاي موجود بوده و اثرات آنا واقعیتارائه گردیده است. این اطالعات هماهنگ ب

وجب می از آن ه عدم آگاهبینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی کتوان پیشمی
 رسیده است. یأت مدیرههایید ت به 29/02/1398تاریخ شود، از گزارش حذف نگردیده و در کنندگان میگمراهی استفاده

 

 امضاء              سمت    نماینده  هیأت مدیرهاعضاء 

 هیأت مدیرهرئیس       آقاي مجید قاسمی     بانک پاسارگاد

 و مدیرعامل هیأت مدیرهایب رئیس ن                             -آقاي معصوم ضمیري                       

 غیرموظف هیأت مدیرهضو ع                                  -  ی               آقاي احمد شفیعی هنجن

 موظف هیأت مدیرهضو ع                                     -      آقاي ابوالقاسم دباغ                    

 موظفغیر هیأت مدیرهضو ع                                    -پیروز باستانی                          ي آقا
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 اطالعات گزیده
 

 
 تجدید ارائه شده    
     
  1397  1396  1395 

       الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
 11ر388ر798  16ر205ر676  23ر030ر385  حق بیمه صادره
 6ر837ر370  8ر282ر037  10ر613ر869  درآمد حق بیمه

 1ر633ر872  2ر482ر356  4ر270ر537  درآمدهاي سرمایه گذاري
 206ر168  473ر621  2ر075ر158  درآمدها (هزینه هاي ) غیر بیمه اي

 712ر894  841ر015  3ر015ر957  پس از کسر مالیات – سود خالص
       ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

 22ر355ر454  32ر286ر055  50ر097ر381  یهاجمع دارای
 18ر884ر404  28ر305ر530  43ر432ر594  و ذخائر فنی هاجمع بدهی

 2ر041ر200  2ر551ر500  3ر402ر000   سرمایه
 3ر471ر050  3ر980ر525  6ر664ر787  جمع حقوق صاحبان سهام

         ج) نرخ بازده (درصد):
 72/3  08/3  32/7  نرخ بازده داراییها

 79/22  57/22  66/56  (ارزش ویژه) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
        د) اطالعات مربوط به هر سهم:

 2ر551ر500ر000  3ر402ر000ر000  3ر402ر000ر000  تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع
 279  247  887  ریال –سود واقعی هر سهم 
 140  130  150  ریال –سود نقدي هر سهم 

 2ر414  2ر594  6ر419  ریال – در تاریخ تایید گزارشآخرین قیمت هر سهم 
 1ر000  1ر000  1ر000  ریال –ارزش دفتري هر سهم 
 7/8  5/10  2/7   مرتبه – هر سهمواقعی نسبت قیمت به درآمد 

        سایر اطالعات :) ه
 880  935  1ر001  (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 ، گزارش خ29/12/1397هاي مالی مربوط به سال مالی منتهی به قانون تجارت، ضمن ارائه صورت
چوب چار و در ینی شدهبیابی به اهداف پیش لی مذکور را که به منظور دستها و وضع عمومی شرکت طی سال مافعالیت

 .اساسنامه صورت پذیرفته است ، به شرح ذیل به استحضار می رساند
الش بیشتر نگیزه و تاده ، امید است سهامداران گرامی با تصویب عملکرد سال مالی مورد گزارش و پیشنهادهاي ارائه ش

 ا براي نیل به اهداف تعیین شده فراهم آورند.مدیران و همکاران شرکت ر
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 جراهبردهاي کالن اقتصادي کشور می باشد. توسعه و گسترش بیمه می تواند در تأمین سالمت اف
شـویق و مـلی و ت ي ثروتاندازها و در نتیجه رشد بازار سرمایه و همچنین گسترش امنیت اقتصادي و حفظ و نگهدارپس 

 به کارگیري سرمایه توسط سرمایه گذاران به عنوان یک عامل بی بدیل ایفاي نقش نماید.
    رار ق رـثیأت را تحت عت بیمهفضاي رشد صن ،گذاري موجودهاي سرمایهساختار بازار پولی و مالی کشور و محدودیت

 قیقتـدر ح .یدماـضمین نرا ت ق بیـمه بقاي خودـتنها نمی تواند با دریافت ح ،داده است ؛ صنعت بیمه براي رشد و تعالی
نها ت بنابراین نه ،ی شودمبراي سرمایه گذاري و ایجاد درآمد محسوب  منبع اصلیحق بیمه هاي دریافتی توسط این صنعت 

 ا بد و تنها می آور دست بیمه گري خود به اندکی از محل عملیات سودصنعت بیمه  ،بلکه در اغلب کشورها در ایران
 ثري ایجاد نماید. ؤم سودسرمایه گذاري مبالغ حاصل از عملیات بیمه گري می تواند 

 

 وها ر توسعه همه جانبه فعالیتنظو، اقداماتی را به م 1397هاي انجام شده براي سال ریزيبر مبناي برنامه بیمه پاسارگاد
 باشد: ها به شرح زیر میهاي بعد انجام داده است که اهم آناستمرار آن در سال

میلیون ریال،  16ر205ر676نبه میزا 1396که در مقایسه با تولید سال  ریال میلیون 23ر030ر385مبلغ به تولید حق بیمه  ·
 دهد ؛ درصد را نشان می 1/42معادل رشدي 

 هاي عمر ؛هاي عمومی و بیمهجدید در زمینه فروش بیمه نماینده 9ر881و جذب  آموزش ·

 :از جمله  1397در سال  افتخارات متعدد کسب ·

ü رکتشتوسط بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران،  1396بق ارزیابی صورت هاي مالی مصوب سال ط         
 ؛رصد شده استد 122بیمه با نسبت توانگري بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگري مالی مؤسسات 

ü سال  کردي عملسال تدوین فهرست شرکت هاي برتر که توسط سازمان مدیریت صنعتی برا در بیست و یکمین
 ؛کسب نمود را 61پله ارتقاء رتبه  20شرکت هاي بزرگ ایران صورت گرفت ، بیمه پاسارگاد با  1396
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ü ت و ارتقاي سالمت محصوال"با رویکرد سالمت محور  صنعتملی  دریافت تندیس دومین جشنواره

به  متعهد با چشم انداز بهبود سیستم سالمت کشور و تشویق نشان هاي برتر و سازمان هاي "خدمات
 ؛امر سالمت 

ü  رد با رویک در کنفرانس بین المللی مدیریت دانش "جایزه مدیریت دانش اولین" دریافت گواهینامه
 ؛توسعه 

ü هاي ق نهادبا محور مشارکت بین بخشی و تشوی ایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیردریافت تندیس هم
 ؛اجتماعی و بنگاه هاي اقتصادي براي حضور موثر در جهت ارتقاء سطح کارآفرینی جامعه

ü دریافت لوح تقدیر کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با حمایت از تولید ملی ؛ 
 

 ؛بیمه مرکزي ج.ا.ایران  داخلی توسط موسسات بیمهتمدید مجوز قبولی اتکایی از  ·
 

 1397در سال  انصنعت بیمه که توسط بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایر 1396به استناد سالنامه آماري سال  ·
ال بلحاظ تعداد شعب و شرکت فع 32) در بین 1396همین سال فعالیت خود (یازدمنتشر شده است، بیمه پاسارگاد در 

هاي عمر، یمهن فروش بیندگاکت هاي بیمه ایران و آسیا، رتبه سوم و به لحاظ تعداد نمانمایندگان عمومی بعد از شر
 ؛رتبه اول را کسب نموده است 

 طرح طبقه بندي مشاغل؛ یی نمودن اجرا ·
رس و ازمان بوان و ساساسنامه جدید شرکت که براساس نمونه اساسنامه مورد تایید بیمه مرکزي ج.ا.ایرتصویب  ·

 تهیه شده است؛یران) مرکزي ج.ا.ا بیمه 06/08/1397مورخ  65746/100/97بالغی طی نامه شماره اوراق بهادار (ا
یارد ریال و برگزاري مجمع میل 5ر103میلیارد ریال به مبلغ  2ر5/551تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ  ·

 عمومی فوق العاده و اخذ مصوبه مجمع مذکور در خصوص افزایش سرمایه ؛
 یال ؛رمیلیارد  3ر402مبلغ به  آن براي رسیدنو ثبت مذکور م مرحله اول افزایش سرمایه انجا ·
 ؛برگزاري مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاء هیات مدیره ·
را به لحاظ میزان  هفتمرتبه ، 1شرکت فعال در بازار بیمه 32در بین  6139شرکت بیمه پاسارگاد در پایان سال  ·

  ت .ـدرصد بوده اس 7/4هم بازار آن ـوده و سـسب نمـدي کـفوي تولیـرتپ
هادي و هاي پیشنی ریسکاي شرکت از طریق حضور در بازارهاي جدید، بررسمدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوي بیمه ·

 گري و مدیریت ریسک؛ها براساس اصول بیمهقبول آن
ري گصول بیمهارعایت  غیرزندگی با اتکا به توان فنی شرکت و هاي زندگی وهاي مختلف بیمهحضور موثر در بخش ·

 در انتخاب ریسک؛
                                                

 .استفاده شده است 6139صنعت بیمه، از اطالعات منتشر شده در سالنامه آماري سال  7139به دلیل عدم دستیابی به اطالعات سال  1
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 شرکت؛ ر تولیددهاي زندگی ) و افزایش سهم این بخش هاي اشخاص ( به ویژه بیمهکوشش براي گسترش بیمه ·
ز اح شرکت الصفه و بازنگري در قراردادهاي اتکایی به منظور افزایش ظرفیت نگهداري از یک طرف و رعایت صر ·

 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 بدهیمدیریت مؤثر بر وجوه نقد شرکت به منظور پرداخت به موقع خسارت ·

 ؛هـاي سـود آور و درآمدسازدر بخش و انجام سرمایه گذارينیـاز 
 مین سخت افزارهاي مورد نیاز؛أت نگهداري و مدیریت زیرساخت و ·
 (منابع انسانی)؛ ERPبررسی و هماهنگی با شرکت داتین جهت تهیه سیستم  ·
       به ل اطالعاتارسا تجمیع داده ها و تهیه گزارشات و آمار مورد نیاز مدیریت هاي مختلف در درون سازمان و ·

 و سازمان هاي ذیربط. ج.ا.ایران بیمه مرکزي
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 شرکت بیمه پاسارگاد تاریخچه

 ، کسب سوددولتیبیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه اي در چارچوب قانون تأسیس شرکت هاي بیمه غیر
قبولی اتکایی)  مستقیم و ه طورزمینه بیمه هاي زندگی و غیرزندگی (ب متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی و فعالیت در

یرتجاري تهران به ثبت غها و مؤسسات در اداره ثبت شرکت18/11/1385توسط گروه مالی پاسـارگاد تأسیس و در تاریخ 
رکزي ممه اي از بیمه هاي بی پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته 29/11/1385رسید و پس از طی تشریفات الزم درتاریخ 

د. یت رسمی خود را آغاز کربا صـدور نخسـتین بیمه نامه، فعال01/12/1385جمهوري اسالمی ایران دریافت و در تـاریخ 
سالمی امرکزي جمهوري  مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را از بیمه 05/08/1386در تاریخ شرکت توانست 

 .ایدر این بخش نیز آغاز نمرا د، فعالیت خود 18/09/1386ولین گواهی قبولی در تاریخ و با صدور اکند ایران دریافت 
 شرکت عبارت است از : تیبه موجب اساسنامه ، موضوع فعال

رکزي ه بیمه مکضوابطی  واي بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوي بیمه مرکزي ج.ا.ایران عملیات بیمهانجام  ·
 ج.ا.ایران اعالم می کند،

ابط ارچوب ضوادره در چصدر رابطه با بیمه نامه هاي  از داخل یا خارج از کشور اتکایىهاي تحصیل پوشش بیمه ·
 بیمه مرکزي ج.ا.ایران،

 یمه.بي عالیمصوب شورا فنی و قانونی در چارچوب ضوابطهاي گذاري از محل سرمایه، ذخایر و اندوختهسرمایه ·

غ ن و ابالان تعییدر چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزي ج.ا.ایرمیزان پذیرش و نگهداري ریسک  تبصره :
 می نماید.
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 سرمایه و ترکیب سهامداران

       کهریال)  1ر000سهم، به ارزش اسمی هر سهم  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 مرحله ب طی چند وه تامین گردید محل مطالبات و آورده نقدي سهامداراندرصد دیگر از ارزش اسمی سهام از  50

ه یش یافتافزا ریال) 1ر000هم، به ارزش اسمی هر سهم س 3ر402ر000ر000ریال (شامل تعداد  اردمیلی 3ر402مبلغ زیر به 
 .است

 تغییرات سرمایه شرکت

افزایش تصویب تاریخ 
 سرمایه

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

 مطالبات و آورده نقدي 630 مرحله 2درصد در  40 30/06/1389

 1ر134 مرحله 3درصد در  80 30/09/1391
 وباشته سود ان مطالبات و آورده نقدي سهامداران،

 اياندوخته سرمایه

 2ر552 مرحله 2درصد در  125 1/06/1394
 واي ایهمطالبات و آورده نقدي سهامداران، اندوخته سرم

 اندوخته افزایش سرمایه
 اندوخته سرمایه ايسود انباشته و  3ر402 مرحله 1در  درصد 33/33 04/10/1397

 

  ه شرح جدول زیر است:ب 29/12/1397پایان سال مالی منتهی به  در تکشرسهام  %1ان داراي مالکیت بیش از سهامدار

ردیف
 

 نام سهامدار
29/12/1397 

 درصد تعداد سهام
 20 680ر400ر000 بانک پاسارگاد(سهامی عام) 1
 22/19 653ر727ر126 (سهامی خاص) سرمایه گذاري پارس حافظ 2
 96/4 168ر775ر000 نظم آوران شایسته (سهامی خاص ) 3
 13/4 140ر469ر563 (سهامی خاص ) نسیم تجارت فردا 4
 07/4 138ر532ر615 توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص ) 5
 02/4 136ر792ر410 ارمغان تجارت پایدار(سهامی خاص ) 6
 92/3 133ر197ر637 (سهامی خاص ) دانش گستران آتی سازپویا 7
 73/3 126ر924ر884 )اص(سهامی خ توسعه مهرآفرینان ونداد تجارت و 8
 62/3 123ر249ر241 نظم آوران پویاي ایرانیان (سهامی خاص ) 9
 04/3 103ر311ر515 (سهامی خاص ) نیک اندیشان سروش فجر 10
 97/2 101ر115ر683 همیاري سرمایه انسانی پاسارگادموسسه  11
 29/2 78ر030ر219 (سهامی خاص) تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد 12
 2 68ر040ر000 فرهنگی مصلی نژاد بنیاد 13
 15/1 39ر268ر840 سهامدار حقیقی 14
 1 34ر020ر000 معدنکاري اولنگ (سهامی خاص) 15



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

 1397اسفند  29ی به سال مالی منتهبراي 
 

٨ 
 

 

 

 

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار 
 

 وضعیت معامالت و قیمت سهام ·
 

اجتماعی  مینأت ی به جزشستگصندوق بازن در بورس اوراق بهادار تهران در گروه بیمه و 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  
 معامله شده

ارزش سهام معامله  
 هشد

تعداد  
روزهاي 
باز بودن 

 نماد      

تعداد  
روزهایی که 
نماد معامله 
 شده است

قیمت   ارزش بازار 
 سهم

 سرمایه 

 میلیون ریال  ریال  میلیون ریال      میلیون ریال    
 2ر551ر500  2ر481  6ر2/330  206  213  568ر180  198ر961ر945  30/12/1395
 2ر551ر500  2ر445  6ر4/238  213  225  576ر266  261ر270ر353  29/12/1396
 3ر402ر000  5ر317  18ر4/088  226  243  1ر200ر999  318ر606ر720  29/12/1397
 
 

 
 رتبۀ کیفیت افشاء اطالعات و نقدشوندگی سهام ·

 

 به الی منتهیموضعیت رتبه بندي شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات در سال         
 اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:بر 29/12/1397

 

 1396رتبه در سال  1397رتبه در سال  شرح
 2 * - رسانیافشا و اطالعکیفیت 

 225 243 تعداد روزهاي گشایش نماد
 213 226 تعداد روزهاي معامالتی

 11% % 3/9 هموزون سرمای میانگین معامالت به نسبت حجم

 پذیر نمی باشد. امکان 1397دسترسی به رتبه شرکت در سال اطالعات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، عدم انتشار به دلیل  *

 

 

 

 

 

 



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

 1397اسفند  29ی به سال مالی منتهبراي 
 

٩ 
 

 

 جایگاه شرکت در صنعت
حــق بیمــه تولیــدي  شــرکت بــه لحــاظســهم از بــازار  صــنعت بیمــه، 1397به دلیل عدم دستیابی بــه اطالعــات ســال    

 :محاسبه شده است 1396ته هاي مختلف براساس سالنامه آماري سال در رش
 سهم از بازار ل)(میلیارد ریا 1396حق بیمه تولیدي سال  نام شرکت بیمه ردیف

 3/33 115ر155 ایران 1
 1/10 35ر039 آسیا 2
 1/7 24ر659 دانا 3
 8/6 23ر359 دي 4
 2/6 21ر498 البرز 5
 8/5 19ر998 پارسیان 6
 7/4 16ر206 ارگادپاس 7
 5/3 12ر170 معلم 8
 3/3 11ر239 کوثر 9
 4/2 8ر406 رازي 10
 4/2 8ر359 کارآفرین 11
 2 6ر985 ملت 12
 2 6ر898 ایران معین 13
 9/1 6ر667 سامان 14
 8/1 6ر161 سینا 15
 3/1 4ر465 ما 16
 3/1 4ر429 نوین 17
 1/1 3ر778 سرمد 18
 9/0 3ر003 آرمان 19
 7/0 2ر303 اونتع 20
 4/0 1ر318 میهن 21
 3/0 987 تجارت نو 22
 2/0 587 امید 23
 2/0 572 حکمت صبا 24
 2/0 526 آسماري 25
 1/0 489 حافظ 26
 0 43 موسسه بیمه متقابل کیش 27
 0 10 قشم تحدموسسه بیمه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان م 28
 0 5 خاورمیانه 29

 100 345ر314 صنعت بیمه



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

 1397اسفند  29ی به سال مالی منتهبراي 
 

١٠ 
 

 

 محیط حقوقی شرکت

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

 قانون بیمه شخص ثالث ·
 قانون اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ·
 مصوبات مجمع عمومی ·
 ت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي داخلیأمصوبات هی ·

 
 

                                         وري بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاريمر
 )میلیون ریال(

 افزایشدرصد  1397 1396 شرح
ات
الع
اط

 
نی
زیا

 و 
ود
س

 

 1/42 23ر030ر385 16ر205ر676 حق بیمه صادره 
 72 4ر270ر537 2ر482ر356 درآمد سرمایه گذاري
 8/42 25ر468ر894 17ر839ر024 درآمدهاي بیمه اي

 1/338 2ر075ر158 473ر621 سایر درآمدهاي غیر بیمه اي
 60 10ر186ر470 6ر368ر499 سهم نگهداري افزایش ذخایر فنی

 5/29 8ر392ر598 6ر479ر200 هزینه خسارت
 1/52 3ر555ر382 2ر337ر044 هزینه کارمزد و کارمزد منافع

 4/23 1ر486ر675 1ر204ر614 هزینه اداري و عمومی
 6/258 3ر015ر957 841ر015 سود خالص پس از کسر مالیات

 6/258 452ر394 126ر152 ايهاي قانونی و سرمایهاندوختهافزایش 
 8/53 510ر300 * 331ر695 سود نقدي

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



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

 1397اسفند  29ی به سال مالی منتهبراي 
 

١١ 
 

 
 

)میلیون ریال(   

 درصد افزایش 1397 1396 شرح

رما
 س
تار
ساخ

 و 
 ها
هی
 بد
 در
ات
ییر
تغ

 یه

 9/43 4ر649ر266 3ر231ر624 بدهی هاي جاري
 8/54 38ر429ر581 24ر822ر934 جمع ذخائر فنی

 41 353ر747 250ر972 بدهی هاي بلند مدت
 4/53 43ر432ر594 28ر305ر530 جمع بدهی ها

 حقوق صاحبان سهام    
 3/33 3ر402ر000 2ر551ر500 سرمایه

 7/42 659ر027 461ر783 اندوخته ها
 2/169 2ر603ر760 967ر242 سایر اقالم

 4/67 6ر664ر787 3ر980ر525 جمع حقوق صاحبان سهام
 2/55 50ر097ر381 32ر286ر055 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 
 

                                         مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاري
 

)میلیون ریال(  
 درصد افزایش 1397 1396 شرح

 در
ات
ییر
تغ

 
 

 ها
ري
گذا

یه 
رما
س

 

 24 2ر955ر513 2ر382ر835 دارایی ثابت
 6/54 16ر062ر210 10ر391ر995 ریالی –هاي بانکی سپرده

 6/130 2ر973ر733 1ر289ر474 ارزي –سپرده هاي بانکی 
 4/40 1ر603ر404 1ر141ر625 و فرابورسی بورسیهاي سهام شرکت

 8/31 1ر903ر939 1ر444ر572 هاي غیربورسیسهام شرکت
 4/89 5ر683ر631 3ر001ر087 هاسایر سرمایه گذاري

 

 

 
)میلیون ریال(   

 افزایشدرصد  1397 1396 شرح

ت 
ضعی
ر و
ت د
یرا
تغی

گی
وند
 ش
قد
ن

 

 جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت هاي
 1/179 1ر523ر568 545ر954 عملیاتی

 -3/11 332ر407 374ر876 جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سود سهام 
 جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از 

 2/320 768ر601 182ر910 فعالیت هاي سرمایه گذاري

 
 



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

 1397اسفند  29ی به سال مالی منتهبراي 
 

١٢ 
 

 
 
 

 افزایشدرصد  1397 1396 شرح
اطالعات 
مالی هر 
 سهم

 EPS  ( 21/247 52/886 6/258عایدي هر سهم (
 DPS ( 130 * 150  4/15سود نقدي هر سهم ( 

 6/258 65/88 72/24 درصد –نسبت عایدي هر سهم به مبلغ اسمی 
 *سود نقدي قابل پرداخت به سهامداران (پیشنهادي به مجمع عمومی)          

 
 

 

 

 نسبت هاي مالی
 

 1397 1396 شاخص

 7 6 حق بیمه صادرهسود ناخالص فعالیت بیمه اي به کل 
 13 5 حق بیمه صادرهکل سود خالص بعد از کسر مالیات به 

 56 53 کل سرمایه گذاري ها به کل دارایی ها

 19 18 نرخ بازده سرمایه گذاري ها

 87 88 کل بدهی ها به کل دارایی ها
کائی ان اتگر نسبت مجموع مطالبات از بیمه گذاران، نمایندگان، و بیمه

 6 8 ارایی هابه مجموع د

 15 14 هزینه کارمزد پرداختی به حق بیمه صادره
 45 21 سود خالص بعد از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام

 33 34 نسبت خسارت(خسارت پرداختی به حق بیمه صادره)
 6 7 هزینه هاي اداري و عمومی به حق بیمه صادره
 543 468 نسبت دارایی هاي جاري به بدهی هاي  جاري

 51 65 نسبت خالص نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی به سود خالص
ر دام نسبت خالص نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی به تعداد سه

 44ر784 16ر048 پایان دوره

 



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

 1397اسفند  29ی به سال مالی منتهبراي 
 

١٣ 
 

 

 عملکرد شرکت در بخش فنی

 تولید حق بیمه

یال است.                 ر میلیون 23ر030ر385هاي مالی تنظیمی، تولید شرکت بالغ بر در سال مورد گزارش مطابق صورت
ستقیم و مبلغ         نامه مبیمه فقره 4ر700ر000ریال مربوط به صدور بیش از میلیون 22ر756ر508از مبلغ مذکور 

 ذیلل در جدو لفهاي مختباشد. جزئیات تولید شرکت به تفکیک رشتهریال مربوط به قبولی اتکایی می میلیون 273ر877
 :استآورده شده 

 مبالغ به میلیون ریال)(                                                                                                        

 1397درصدتغییرات سال 1397سال 1396سال نام رشته بیمه
 1396نسبت به سال

 9/43 535ر593 372ر119 آتش سوزي
 2/53 832ر794 543ر764 بدنه اتومبیل

 1/15 4ر508ر251 3ر915ر806 شخص ثالث و حوادث راننده
 4/80 242ر231 134ر266 باربري

 9/52 1ر938ر221 1ر267ر977 حادثه و درمان
 5/30 404ر934 310ر222 مهندسی و ریسک هاي متنوع

 7/26 722ر430 570ر011 مسئولیت
 4/50 65ر652 43ر645 عمر

 3/52 13ر780ر279 9ر047ر866 عمر و تامین آتیه
 1/42 23ر030ر385 16ر205ر676 جمع

 

 

 

 

 

 

 



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

 1397اسفند  29ی به سال مالی منتهبراي 
 

١٤ 
 

 

 هاي پرداختی خسارت

لغ بـر ارش، بااحتساب موارد مربوط به قبولی ها) در سـال مورد گز هاي پرداخـتی شرکت (بامجموع خسارت
ریال برآورد  ونیلیم 3ر118ر227مبلغ 1397هاي معوق در پایان سال باشد و جمع خسارتریال می میلیون 7ر515ر985

 شده است.
 مبالغ به میلیون ریال)(                                                                                                           

 1397درصد تغییرات سال  1397سال 1396سال نام رشته بیمه
 1396نسبت به سال 

 3/162 268ر146 102ر236 آتش سوزي
 9/43 454ر646 316ر030 بدنه اتومبیل

 4/30 3ر796ر337 2ر910ر511 شخص ثالث و حوادث راننده
 -5/3 6ر289 6ر515 باربري

 -6/2 1ر117ر465 1ر147ر248 حادثه و درمان
 8/268 189ر875 51ر491 مهندسی و ریسک هاي متنوع

 4/13 242ر420 213ر791 مسئولیت
 -6/1 15ر778 16ر031 عمر

 5/78 1ر425ر029 798ر411 تامین آتیهعمر و 
 1/35 7ر515ر985 5ر562ر264 جمع

 
 هاي عمر و تامین آتیه)نسبت خسارت و ضریب خسارت (بدون احتساب بیمه

 
 درصد 3/72       نسبت خسارت (خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شده)      ·
 درصد 5/90   ضریب خسارت (خسارت تحقق یافته به حق بیمه عاید شده) ·

، ضریب  شده نتشرم ایران اسالمی جمهوري مرکزي صنعت بیمه که توسط بیمـه 1396به استناد سالنامه آماري سال 
 .ستابوده  درصد 4/48  معادلخسارت بازار بیمه کشور در سال مذکور براي بیمه هاي غیر زندگی ، 

 بیمه عمر و تأمین آتیه 

ز رشــد بســیار امه داشــت و ز بیمه عمر و تامین آتیه شرکت در سال مورد گزارش ادااستقبال بسیار خوب آحاد مختلف جامعه ا
      3ر523ر000یش از بــه بــ 1396صــادره تــا پایــان ســال  بیمــه نامــه 2ر490ر000خوبی برخوردار بود، به نحوي که از تعــداد 

 بالغ گردیده است. 1397بیمه نامه صادره تا پایان سال 
 



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

 1397اسفند  29ی به سال مالی منتهبراي 
 

١٥ 
 

 

 

 شبکه فروش

 باشد:شرح زیر میبه 1397اهم اقدامات انجام شده در بخش شبکه فروش طی سـال      
 
 ها و نمایندگانشعبه  

 

 شعبهروش، فشبکه کمیل تهاي قبل، به منظور توسعه و نیز در ادامه اقدامات انجام شده در سال  1397در سال  ·
  سید .ر شعبه 82ب شرکت به شع 1397در پایان سال راه اندازي و تعداد شعب   مشهد (احمد آباد)

ها مشغول به ستانهاي تهران و شهراز همکاران شرکت در شعبه نفر 671در پایان سال مورد گزارش جمعاً  ·
 اند .فعالیت بوده

ا شرکت همکاري ب شهرستان 440استان و  31در نمایـنده عمومی  2،716پایان سال مورد گزارش تعداد در  ·
ستردگی محل فعالیت همچنین گ . داشته است درصد رشد 9بت به سال قبل بیش از نس انکه تعداد آن اندداشته

  همراه بوده است. درصد 6از نمایندگان در شهرهاي کشور با رشد بیش 
 ساعتنفر  000,21به منظور آموزش نظري و عملی نمایندگان عمومی و ارتقاي دانش فنی آنان ، بیش از  ·

 است. ارائه گردیده 1397آموزش ، در سال 
 انددهها مشغول فعالیت بونماینده فروش بیمه عمر در تهران و شهرستان 25،478در پایان سال مورد گزارش تعداد  ·

 تعداد کل د ازدرص 80از تعداد بیش  ایندرصد را نسبت به سال قبل نشان می دهد.  53بیش از  يکه رشد
 هد.را تشکیل می دصنعت بیمه کشور در نمایندگان فروش بیمه عمر 

 نفر ساعت 000,374هاي عمر نیز بیش از به منظور آموزش نظري و عملی متقاضیان نمایندگی فروش بیمه ·
 برگزار شده است. 1397آموزش در سال 

 
 مدیریت مناطق:

 
نطقه در امر مدیریت م 14 ،1397سازماندهی و تکمیل تشکیالت مدیریت هاي مناطق شرکت، ادامه یافته و در پایان سال  

 بر عملکرد فنی، مالی و اداري شعبه هاي شرکت فعالیت داشتند. نظارت

 شد. این مدیریت نیز راه اندازي خواهد 1398قزوین) در سال  –نجان ز -(البرز 13با ایجاد تشکیالت مدیریت منطقه 
 



 (سهامی عام) بیمه پاسارگادشرکت 
 و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 
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١٦ 
 

 
 
 

 هاي مربوط به خدمات پس از فروشفعالیت

 ؛ريون سپاسیار کارشناسی از طریق برتوسعه شبکه ارزیابی خسارت وسایل نقلیه زمینی توسط واحد  ·
 ؛افزایش حدود اختیارات مدیران مناطق شعب در پرداخت خسارت به خصوص دیه بازماندگان ·
 ؛فویض شدهت اراتارزیابی خسارت هاي خارج از حدود اختی براياعزام سریع کارشناسان حرفه اي و متخصص  ·
 ؛ت اتومبیل در تهرانافزایش تعداد مراکز و شعب مرتبط با شبکه ارزیابی خسار ·
به  ابالغ آن وربوط متهیه و تنظیم راهنماي رسیدگی به پرونده هاي خسارت مسئولیت و یکسان سازي فرم هاي  ·

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 از طریق موبایل براي ندازي سیستم پرداخت اقساط حق بیمهتهیه و راه ا ·
 .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 اجرایی ا تور العملت با اشخاص وابسته نیز مطابق با دسو تایید معامالسیاست و رویه شرکت در خصوص بررسی    
ستاندارد ار و اه شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادتاطالعات و تصویب معامالت اشخاص وابس

در  ابسته راوشخاص ت با ااطالعات مربوط به معامالبر این اساس بیمه پاسارگاد،  انجام می گیرد. 12حسابداري شماره 
 افشاء نموده است. 29/12/1397صورت هاي مالی منتهی به  43یادداشت شماره 
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 نظام راهبري شرکت
 :هیأت مدیرهاطالعات مربوط به اعضاء 

 

 خانوادگینام و نام
 

 تحصیالت/مدارك  توضیحات سمت
 ايحرفه

 هاي سوابق کاريزمینه
 تاریخ عضویت در
 هیأت مدیره

یت میزان مالک
در سهام 
 شرکت

 دکتراي اقتصاد نماینده بانک پاسارگاد هیأت مدیرهرئیس  مجید قاسمی
  ،رانی ایمدیرعامل بانک مل ،رئیس کل بانک مرکزي،مدیرعامل بانک پاسارگاد

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

 معصوم ضمیري
هیأت نایب رئیس 

 رعاملو مدی مدیره
- 

کارشناسی ارشد 
 مالی علومحسابداري و 

 15/1%  01/03/1387 مدیر عامل شرکت هاي بیمه

 پیروز باستانی
 هیأت مدیرهعضو 

 موظف
- 

کارشناسی ارشد 

 حسابداري و علوم مالی
 14/0%  18/11/1385 ژوهشیپو رتی مشو ،آموزشی ،مشاغل مدیریتی بیمه پاسارگاد، معاون مالی و اداري

یعی احمد شف
 هنجنی

 هیأت مدیرهعضو 
 غیر موظف

- 
هاي  کارشناسی بیمه
 بازرگانی

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

 ابوالقاسم دباغ
 هیأت مدیرهعضو 

 موظف
 15/0%  18/11/1385  ه آسیابیم یهندسي م، مدیرعامل بیمه امید، مدیر بیمه هابیمه پاسارگادمعاون فنی  اقتصاد و کارشناسی بیمه -

 عضو علی البدل 
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی 

 پاسارگاد
- - 07/10/1397  %1/0 

 عضو علی البدل 
 شرکت تامین مسکن 

 مالی پاسارگادگروه 
- - 07/10/1397  %2/0 
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 هیأت مدیرههاي تخصصی میتهک

    جید قاسمی کت، ترکیب جدید کمیته حسابرسی متشکل از آقاي دکتر مشر هیأت مدیره 03/05/1395در جلسه مورخ 
ضاي مستقل ه عنوان اعاحدي ب) به عنوان رئیس کمیته، آقاي حمید احمد زاده کاشانی و سرکار خانم ناهید و هیأت مدیره( رئیس 

 ه است. گرفت ر سامانه کدال قرارکمیته حسابرسی تعیین گردیدند. اسامی و سوابق تجربی و تخصصی اعضاي کمیته د
یت هاي فاي مسئولظور ایکمیته حسابرسی طی جلسات خود نسبت به تدوین منشور کمیته ، اهم وظایف و برنامه هاي آتی به من

 .خود اقدام نموده است
v  قــدام بــه بیمــه) ا مصوب شوراي عالی بیمه (آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسســات 93شماره شرکت در اجراي آیین نامه

      عضــویت کمیته مدیریت ریسک، تطبیق مقررات و جبران خــدمات بــا ریاســت آقــاي احمــد شــفیعی هنجنــی و بــاتشکیل 
 سرکار خانم طیبه رجایی و آقاي قاسم رئیس دانا در ساختار سازمانی شرکت نموده است.

 
 و حضور اعضاء در جلسات  هیأت مدیرهتعداد جلسات 

 شکیل گردید.ت اکثریت اعضاءحضوربوده است که با  هجلس 30 بالغ بر 1397در 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 ·
 ی باشد.مصاحبان سهام به عهده مجمع عمومی عادي اعضاء غیر موظف  حق حضورو  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 معصوم ضمیري
کارشناسی ارشد 

 مالیعلوم حسابداري و 
 15/1%  مدیرعامل شرکت هاي بیمه مدیرعامل

 مهدي شاکرین
معاون فنی بیمه هاي 

 اشخاص
کارشناسی بیمه هاي 

 بازرگانی
معاون امورمناطق، 
 شعب و نمایندگان

 در  هیأت مدیرهعضو ،معاون فنی
 شرکت هاي بیمه 

 %02/0 

 فرامرز روحانی
معاون توسعه بازار و 

 شبکه فروش
 بیمهرشناسی کا

بیمه هاي  معاون فنی
 اشخاص

 ،عاون مالی و اداريم ،معاون فنی
در شرکت هاي بیمه ،  مدیرمالی

در  هیأت مدیرهمدیرعامل و رئیس 
 شرکت امین پارسیان

 %03/0 

 مرتضی حسنی عقداسید 
معاون اقتصادي و 

 پشتیبانی
کارشناسی ارشد 
 - مدیریت بازرگانی

ا، عضو معاون مالی و اداري بیمه دان
هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و 
منابع بیمه مرکزي،رئیس هیات مدیره 

 شرکت سرمایه گذاري صنعت بیمه
 %005/0 

 هیأت مدیره انجام می گیرد.ریاست توسط  ،مدیران اجرایی شرکت تعیین حقوق و مزایاي مدیرعامل و ·



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

 7139اسفند  29سال مالی منتهی به براي 
 

١٩ 
 

 
 

 سابرس مستقل و بازرس قانونی شاملاطالعات مربوط به ح
ه عنوان بازرس اصلی بموسسه حسابرسی دایا رهیافت (حسابداران رسمی) ، 29/03/1397ع عمومی عادي ساالنه مورخ در مجم

ز بر عهده سی شرکت را نیمسئولیت حسابرحسابرسی دایا رهیافت . در سال مالی مذکور، مؤسسه انتخاب شد 1397براي سال مالی 
 ینتعی أت مدیرههیتوسط  با شرکتدادهاي حسابرسی منعقده رکور براساس قراموسسه مذ الزحمه و هزینه حسابرسیحق .داشته است

 میلیون ریال بوده است. 3ر600 بربالغ  1397سال  ، که این مبلغ درگرددمی
 

 البدلبازرس علی
 ) (حسابداران رسمیرایمند و همکاران موسسه حسابرسی 

 
 

 

 شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

 انجام عملیات خود اعم از بیمه گري و یا سرمایه گذاري مستلزم پذیرش ریسک می باشند. هاي بیمه برايشرکت 
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
  گريبیمهیسکر

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

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

 ؛به بیمه گران اتکائی ق واگذاريانتقال بخشی از ریسک بیمه نامه هاي صادره از طری -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
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 بازارسکری 
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.
 

 اعتبارریسک 
د با آن مواجه است. در ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل احتمال عدم انجام تعهدات مالی توسط طرف هاي معامله خو

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.

 نقدینگیریسک
آن مواجه است. در شرایطی  ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل عدم کفایت دارایی هاي جاري جهت ایفاي تعهداتش با

    که شرکت نقدینگی کافی نداشته باشد قادر به پاسخگویی و پرداخت تعهدات خود نمی باشد و این امر در سودآوري
محاسبات نسبت توانگري هر ساله نشان می دهد که ریسک نقدینگی شرکت همواره  بیمه تأثیرگذار است. هاي شرکت

 صفر بوده است.

 :1397گري شرکت بیمه پاسارگاد براي سال مالی تواننسبت محاسبه 
 

 

 مقدار ریسک (میلیون ریال) نوع ریسک 
5ر648ر216 ریسک صدور بیمه نامه   

1ر325ر302 ریسک بازاري  
26ر892 ریسک اعتباري  
 0 ریسک نقدینگی

5ر801ر680 ریسک کل (سرمایه الزامی)   
9ر133ر671 مازاد بیمه گر (سرمایه موجود)  

%157 انگري مالینسبت تو  
 

 

 
 ریسک هاي مهم دیگري که شرکت هاي بیمه در انجام فعالیت خود با آن مواجه می باشند عبارتند از:

 

ر غییرات دمترین تکشرکت بیمه پاسارگاد از زمان تأسیس سعی بر آن داشته تا با  :ریسک تغییر هیأت مدیره شرکت 
داقل به حرا  یأت مدیرهتأثیرات احتمالی تغییرات هحفظ نموده و  شرکت را ثبات مدیریتی در یره خودت مدأترکیب هی

 برساند.
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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 ،دنایدریافت بازدهی مناسب جهت ایفاي تعهدات آتی خود در زمینه هاي مختلف سرمایه گذاري می نم

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 یسک تغییرات نرخ ارز :ر 
تاثیر  1397سال  رز دراتغییرات نرخ شرکت بیمه پاسارگاد دارایی هاي ارزي بیشتري نسبت به بدهی هاي ارزي دارد ، 

 .مثبت داشته و شرکت دچار مشکل نقدینگی نشده است
ت صول حاکمیعایت ارمهم ترین انواع ریسک عملیاتی در اثر وجود نقص در کنترل هاي داخلی و عدم  ریسک عملیاتی:

یان هاي هدات به زقع تعشرکتی است. اختالالتی از این دست، ممکن است از طریق خطا، تقلب یا قصور در اجراي به مو
ی از عدر اثر وقای العات،نواقص عمده در سیستم هاي فناوري اطمالی بیانجامد. حاالت دیگر ریسک عملیاتی شامل وجود 

 قبیل آتش سوزي یا بالیاي طبیعی است.
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 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

 بیمه پاسارگاد در حوزه مسئولیت هاي زیست محیطی متعهد به رعایت موارد زیر می باشد :
ضوري مات غیر حت و خداقشار مختلف جامعه و بهره مندي از اینترنفرهنگ سازي در زمینه استفاده از بیمه بین  ·

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

غذ، اده از کاش استفبیمه اي، صرفه جویی در زمان و کاهش ترافیک شهري، کاهش آلودگی هوا، کاه ه خدماتارائ
   و...یل وسا شعبه ها و ساختمان هاي کاهش استفاده از تجهیزات برقی و کاهش مصرف برق، کاهش استهالك

 اشاره کرد؛

ایش هاي رگزاري همات (برداري از محصوالت و خدمبرنامه هاي آگاه سازي براي بیمه گذاران نسبت به نحوه بهره ب ·
سر ه هاي سرار شعبدمین آتیه و لزوم و اهمیت آن أمعرفی انواع محصوالت بیمه اي علی الخصوص بیمه عمر و ت

 کشور و حضور در نمایشگاه هاي مختلف و آشنایی مردم با انواع بیمه ها)؛

سیستم  جراي کاملبا ا صدور و پرداخت اینترنتی حق بیمه بسترسازي براي افزایش بهره مندي از خدمات مبتنی بر ·
 مین آتیه تحت وب و پوشش فعالیت هاي آن؛أعمر و ت

 تدوین منشور اخالقی و لزوم پایبندي همکاران و نمایندگان به مقررات آن؛ ·

تم زي سیسمندساحمایت از طرح هاي سبز با در نظر گرفتن منافع عمومی و صرفه جویی در مصرف برق با هوش ·
 روشنایی و مصرف آب در ساختمان ستادي و شعبه ها؛

 ؛ رراسر کشوهاي س فرماندهی انتظامی استانهور ارتقاي فرهنگ رانندگی با انجام تبلیغات مشترك با پلیس را ·
 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 راستاي مسئولیت اجتماعی خود در جامعه و محیط زیست اقدام درشرکت  ·
، شعب به مراجعات و ده هاکاستن از حجم پرون عالوه برنموده است که این امر اتومبیل از طریق برون سپاري آن ها 

  گردیده است.کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز  موجب
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 لیت هاي عام المنفعه و همکاري با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعهگزارش فعا
 

 ؛شرکت  يپرداخت به موقع مالیات ها و عوارض قانونی بر مجموعه فعالیت ها ·
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 ضریب نفوذ بیمه در کشور، اقدام به برپایی و مشارکت در همایش ها، بیمه اي و افزایش
 نموده است ؛

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

ü  ؛کمک هاي نقدي به موسسه هاي خیریهپرداخت 

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

ü .اهداي کمک هاي نقدي و غیرنقدي به مناطق زلزله زده کشور  

مختلف  می اقشارظور تأمین سالمت جسشرکت بیمه پاسارگاد در جهت تعمیم و گسترش فرهنگ ورزش و به من    ·
االن، رزشی نونههاي 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   در رابطه با افزایش سطح رفاهی،گزارش عملکرد شرکت 
 

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

 ؛تسهیالت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروري همکارانمسکن و خرید  اعطاي تسهیالت ·

 ؛ اعطاي هدیه ازدواج ·
 ؛ هدایاي مناسبتیاعطاي  ·
تیم هاي  ناي میاهمسابقات دور برگزاريو  شرکتنوردي توسط همکاران سال و کوههاي ورزشی فوتتشکیل تیم ·

 .متشکل از همکاران
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 هاي توسعه منابع انسانیفعالیت

ري گار بیمه کسب و اکثریت سرمایه انسانی شرکت را همکاران جوان تشکیل می دهد. به دلیل ماهیت و خصوصیات ک
ر ارتقاء به منظو ان جوانهمراه می باشد، آموزش مستمر ضمن خدمت، براي همکار ايهاي ویژهکه با پیچیدگی و ظرافت

انسانی  ش سرمایهت و پرورهاي اصلی تربیهاي فنی و رفتاري آنان به یکی از سیاستها و مهـارتسطح دانش، توانایی
ود نقشی خجرایی ي اهااین 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 برونمانرگزاري کالس هاي آموزشی درون سازب ·

 ؛ کارکنان شرکت
 ی و عمر؛آموزش نمایندگان عموم هاي برگزاري دوره ·
 .ایندگان شرکتهاي آموزش عمومی و تخصصی براي همکاران و نمساعت دوره نفر 398ر000برگزاري بیش از  ·

 
 ترکیب نیروي انسانی

 

 تحصیالت همکاران
 زن مرد

ستاد  جمع کل
 مرکزي

شعب 
 تهران

شعب 
 شهرستانها

ستاد 
 مرکزي

شعب 
 تهران

شعب 
 شهرستانها

 150 22 6 41 43 4 34 و باالتر فوق لیسانس
 774 81 17 81 373 76 146 لیسانس

 64 2 1 4 39 3 15 فوق دیپلم
 13 0 0 1 4 0 8 دیپلم

 جمع کل
203 83 459 127 24 105 

1001 
745 256 
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 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

است، از جمله  دیدهاجرایی گرشد،  برگزار 29/03/1397مجمع عمومی عادي صاحبان سهام که در تاریخ  مصوباتکلیه 
 نقابل تقسیم به سهامدارا به عنوان سود نقدي) به ازاي هر سهم  ریال 130معادل (یال ر میلیون 331ر695مبلغ پرداخت 

 واریز شده است. یاشخاص حقوق به حساب 31/06/1397و در تاریخ  حساب اشخاص حقیقی به 09/05/1397تاریخ در  که
 
 

 براي تقسیم سود یرههیأت مدپیشنهاد 

 میلیون ریال شرح
 3ر015ر957 سال خالصسود 

 149ر105 اندوخته قانونیمنظور نمودن به 
 303ر289 اندوخته سرمایه ايمنظور نمودن به 

 510ر300 حداکثر سود قابل تقسیم
 510ر300 پیشنهادي  نقدي سود

 
 

 هاي توسعه شرکتاطالعات طرح

هران ت رمن افشادا یابانخدر  یرتقاء سطح کیفیت خدمات رسانی خود اقدام به خرید ملکشرکت بیمه پاسارگاد جهت ا -1
طبقه  17در  ترمربعم 21ر000ت حدود براي ساخ از شهرداريپروانه ساخت  ،ه استجهت احداث دفتر مرکزي شرکت نمود

 رسمًا آغاز گردیده،08/09/1397 تاریخ عملیات ساخت در با کاربري اداري اخذ و قرارداد با پیمانکار اصلی منعقده شده است.
 .ینی گردیده استپیش ب ریال میلیارد 2ر776مبلغ به هزینه ساخت  و سال 3 بالغ برتکمیل پروژه  زمان ساخت و

ه مســاحت یــک واحــد ملــک بــ اقدام بــه خریــد ،هت استفاده بهینه از منابع قابل سرمایه گذاريجشرکت بیمه پاسارگاد  -2

تمان بــق پروانــه ســاخربع درخیابان مولوي شهر ارومیه با پروانه ساخت نموده اســت. کــاربري ملــک طمتر م 2ر500تقریبی 
    ه ابتیــاع ملــک مبلــغمــی باشــد. هزینــ مترمربع فرهنگی (ســینما) 618و  متر مربع اداري 3ر684متر مربع تجاري و  4ر220
 گردد.یال برآورد میر میلیارد 1ر133تکمیل آن مبلغ  میلیارد ریال بوده است و هزینه 348
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  هاي آینده  شرکتبرنامه
 

ر ببا تأکید  دگی و غیر زندگیحق بیمه در انواع رشته هاي بیمه زن یلیارد ریالم 32ر953 دستیابی به تولید حداقل ·
 ؛اي و ورود به بازارهاي نوینطراحی و عرضه محصوالت جدید بیمه

سیدن به ز براي رورد نیامفعلی و راه اندازي شعبه هاي جدید هاي افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت خدمات شعبه ·
 ؛1398شعبه فعال در پایان سال  91حداقل 

 نها؛جدید در تهران و شهرستا  نماینده 7ر745اعطاي نمایندگی و اجازه فعالیت به حدود  ·

 نفر همکار کارآزموده و جوان؛ 82دعوت به همکاري از بیش از  ·

 ؛ساعت نفر 410ر000 اي همکاران، نمایندگان و بازاریابان حداقل به میزانبرگزاري دوره هاي آموزشی بر ·
ر ن بورس و اوراق بهاداپس از اخذ مجوز هاي الزم از سازما 1398مراحل بعدي افزایش سرمایه در سال  انجام ·

 ؛و بیمه مرکزي ج.ا.ایران
ه ستیابی بدراي باي مختلف ایجاد تنوع بیشتر در سبد سرمایه گذاري به منظور سرمایه گذاري در بخش ه ·

 زدهی مناسب جهت ایفاي تعهدات آتی؛با

تم ازي سیسداه انیکپارچه سازي سیستم هاي نرم افزاري بیمه اي و همکاري الزم با شرکت داتین جهت ر ·
 مین آتیه؛أبیمه عمر و ت

 شرکت داتین؛ ERPراه اندازي سیستم یکپارچه  ·

اري جهت ود و همکر موجمین سخت افزارهاي دیتا سنتأداري و تادامه روند فرآیندهاي زیر ساخت مبنی بر نگه ·
 طراحی و ساخت دیتا سنتر ساختمان دامن افشار.
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  پیشنهادها

عادي  مع عمومیدر مج سهامداران محترم  بیمه پاسارگاد ضمن تشکر و قدردانی مجدد از حضور هیأت مدیرهدرخاتمه 
 ماید : می ن مکاران و نمایندگان شرکت ، موارد زیر را پیشنهادساالنه شرکت و با تقدیر و سپاس از ه

 ؛  29/12/1397هاي مالی شرکت براي سال مالی منتهی به تصویب صورت )1

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

لغ و تخصیص مب دوختــه قانــونینریال از ســود خالـــص به حســاب ا میلیون 149ر105تخصیص مبلغ   )3
 3و  2به استناد مواد  )درصد 15جمعًا معادل ( اي ریال از سود خالص به حساب اندوخته سرمایهمیلیون  303ر289

 مصوب شوراي عالی بیمه ؛ 61آئین نامه شماره 

 اران ؛به عنوان سـود نقدي سهام، قابل پرداخت به سهامد ریالمیلیون  510ر300تخصیص مبلغ   )4

 ؛ هیأت مدیرهو تعیین پاداش  1398براي سال  هیأت مدیرهتعیین حق حضور اعضاي غیرموظف  )5

 ؛ انونیقه بازرس الزحم انتخاب و معرفی بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین حق )6

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

 :دفتر مرکزي

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

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

 

 امور سهام:

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

 .دناشبادیب می  مسئول پاسخگویی به سواالت سهامداران آقاي مهدي امامی رئوف و خانم زهرا فتحی
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