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 مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

 )سهامی عام( بیمه پاسارگادشرکت 

بدینوسیله  قانون بازار اوراق بهادار 45و مادة  1347نون تجارت، مصوب اسفند ماه اصالحیه قا 232مفاد ماده در اجرای 

بر پایه سوابق، مدارک و اطالعات  29/12/1398گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 

 گردد.موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می

های به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورت هیأت مدیرههای ساالنه نوان یکی از گزارشگزارش حاضر به ع

 آورد.فراهم می هیأت مدیرهمالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد 

، با تاکید بر ارائه باشدبه نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می

و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه  هیأت مدیرهج عملکرد یمنصفانه نتا

توان می ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی های موجود بوده و اثرات آنگردیده است. این اطالعات هماهنگ با واقعیت

نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی بینی پیش

 رسیده است. هیأت مدیرهتایید  به 29/02/1399در تاریخ شود، از گزارش حذف نگردیده و کنندگان میاستفاده

 

 امضاء              سمت    نماینده  هیأت مدیرهاعضاء 

 هیأت مدیرهرئیس       آقای مجید قاسمی     پاسارگادبانک 

و مدیرعامل هیأت مدیرهنایب رئیس                              -آقای معصوم ضمیری                       

موظف هیأت مدیرهعضو                                   -      آقای ابوالقاسم دباغ                    

 غیرموظف هیأت مدیرهعضو                                   -  قای احمد شفیعی هنجنی               آ

   موظفهیأت مدیره غیرعضو                                -آقای پیروز باستانی                          
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 اطالعات گزیده
 

 
 تجدید ارائه شده    

     

  1398  1397  1396 

 میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  :الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره 

 16،233،676  23،064،776  32،685،617  حق بیمه صادره

 8،067،976  10،571،321  14،733،065  درآمد حق بیمه

 2،482،356  4،270،537  8،388،817  درآمدهای سرمایه گذاری

 47،443  26،754  13،141  عملیاتیدرآمدها )هزینه های ( غیر 

 841،015  3،015،957  5،932،575  پس از کسر مالیات – سود خالص

       :ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره 

 32،300،177  50،102،987  78،061،315  جمع داراییها

 28،319،652  43،438،200  66،076،313  و ذخائر فنی هاجمع بدهی

 2،551،500  3،402،000  5،103،000   سرمایه

 3،980،525  6،664،787  11،985،002  مالکانهجمع حقوق 

         ج( نرخ بازده )درصد(:

 08/3  32/7  26/9  نرخ بازده داراییها

 57/22  66/56  62/63  )ارزش ویژه( نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

        اطالعات مربوط به هرسهم:د( 

 3،402،000،000  5،103،000،000  5،103،000،000  تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 247  591  1،163  ریال –سود واقعی هر سهم 

 130  180  120  ریال –سود نقدی هر سهم 

 2،594  6،419  28،176  ریال – در تاریخ تایید گزارشآخرین قیمت هر سهم 

 1،000  1،000  1،000  ریال –ارزش دفتری هر سهم 

 5/10  9/10  23/24   مرتبه – هر سهمواقعی نسبت قیمت به درآمد 

        سایر اطالعات :( ه

 935  1،001  1،060  )پایان سال( نفر –تعداد کارکنان 
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 هیأت مدیرهپیام 
  232و138اجرای تکالیف موضوع مواد  بیمه پاسارگاد )شرکت سهامی عام( در هیأت مدیرهبا عرض سالم و خیرمقدم، 

ها فعالیت ، گزارش خود در خصوص 29/12/1398های مالی مربوط به سال مالی منتهی به قانون تجارت، ضمن ارائه صورت

چارچوب اساسنامه  دریابی به اهداف پیش بینی شده و و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذکور را که به منظور دست

 .صورت پذیرفته است ، به شرح ذیل به استحضار می رساند

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

 مدیران و همکاران شرکت را برای نیل به اهداف تعیین شده فراهم آورند.

سیاست ها و  اقتصاد کشور الجرم متأثر از از ارکان توسعه اقتصادی کشورهاست و به عنوان بخشی ازصنعت بیمه یکی 

             می باشد. توسعه و گسترش بیمه می تواند در تأمین سالمت افراد جامعه و افزایش راهبردهای کالن اقتصادی کشور

امنیت اقتصادی و حفظ و نگهداری ثروت مـلی و تشـویق و پس اندازها و در نتیجه رشد بازار سرمایه و همچنین گسترش 

 به کارگیری سرمایه توسط سرمایه گذاران به عنوان یک عامل بی بدیل ایفای نقش نماید.

           قرار رـثیأفضای رشد صنعت بیمه را تحت ت ،گذاری موجودهای سرمایهساختار بازار پولی و مالی کشور و محدودیت

 قیقتـدر ح .مایدـق بیـمه بقای خود را تضمین نـتنها نمی تواند با دریافت ح ،صنعت بیمه برای رشد و تعالیداده است ؛ 

بنابراین نه تنها  ،برای سرمایه گذاری و ایجاد درآمد محسوب می شود منبع اصلیحق بیمه های دریافتی توسط این صنعت 

         دست می آورد و تنها با  بیمه گری خود به از محل عملیاتاندکی  سودصنعت بیمه  ،در ایران بلکه در اغلب کشورها

 ثری ایجاد نماید. ؤم سودسرمایه گذاری مبالغ حاصل از عملیات بیمه گری می تواند 
 

ها و ، اقداماتی را به منظور توسعه همه جانبه فعالیت 1398های انجام شده برای سال ریزیبر مبنای برنامه بیمه پاسارگاد

 باشد: ها به شرح زیر میهای بعد انجام داده است که اهم آناستمرار آن در سال

میلیون ریال، 23،064،776به میزان 1397مقایسه با تولید سال  که در میلیون ریال32،685،617مبلغ به تولید حق بیمه  •

 ؛ نشان می دهد درصد را 42معادل رشدی 

 های عمر ؛های عمومی و بیمهجدید در زمینه فروش بیمه نماینده 4،141آموزش و جذب  •

 ؛بیمه مرکزی ج.ا.ایران  موسسات بیمه داخلی توسطتمدید مجوز قبولی اتکایی از  •
 

منتشر  1398در سال  ایران صنعت بیمه که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 1397به استناد سالنامه آماری سال    •

شرکت فعال بلحاظ تعداد شعب و نمایندگان  32( در بین 1397سال فعالیت خود )دوازدهمین شده است، بیمه پاسارگاد در 

و های عمر، رتبه اول عمومی بعد از شرکت های بیمه ایران و آسیا، رتبه سوم و به لحاظ تعداد نمایندگان فروش بیمه

 ؛بوده اسـت  درصد 1/5کـسب نمـوده و سـهم بازار آن رتبه ششم را به لحاظ میزان پرتـفوی تولیـدی 

میلیارد ریال از محل سود انباشته و  103,5میلیارد ریال به   402,3افزایش سرمایه از مبلغ مرحله دوم اجرایی نمودن  •

 ؛ 1398در شهریور ماه سال آن ثبت و  سایر اندوخته ها
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برگزاری دومین همایش بیمه عمر و تامین آتیه با هدف بررسی تجارب، چالش ها و راهکارهای توسعه بیمه های زندگی  •

، دبیرکل محترم  معاونین ایشانقائم مقام و از منظر شبکه فروش با حضور رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج.ا.ا و 

سندیکای بیمه گران ایران، جمعی از مدیران عامل شرکت های بیمه و مسئولین شرکت به همراه جمع کثیری از مدیران 

 ارشد، مدیران فروش و نمایندگان فروش بیمه های عمر؛

ی پیشنهادی و هاای شرکت از طریق حضور در بازارهای جدید، بررسی ریسکمدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوی بیمه •

 گری و مدیریت ریسک؛ها براساس اصول بیمهقبول آن

گری های زندگی و غیرزندگی با اتکا به توان فنی شرکت و رعایت اصول بیمههای مختلف بیمهحضور موثر در بخش •

 در انتخاب ریسک؛

 در تولید شرکت؛های زندگی ( و افزایش سهم این بخش های اشخاص ) به ویژه بیمهکوشش برای گسترش بیمه •

بازنگری در قراردادهای اتکایی به منظور افزایش ظرفیت نگهداری از یک طرف و رعایت صرفه و صالح شرکت از  •

 طرف دیگر؛

ها و کید بر وصول به موقع حق بیمهأگذاران و در عین حال تفراهم آوردن تسهیالت در پرداخت حق بیمه برای بیمه •

 مطالبات تجاری شرکت؛

ها و تجهیـزات مـورد ها، خریـد داراییها و بدهیبر وجوه نقد شرکت به منظور پرداخت به موقع خسارت مدیریت مؤثر •

 ؛هـای سـود آور و درآمدسازدر بخش نیـاز و انجام سرمایه گذاری

 افزایش قیمت سهام در بلند مدت و سودآوری بیمه و تقسیم سود معقول بین سهامداران؛ •

                 و ارائه مناسب گزارش ها و اطالعات مالی و غیر مالی بصورت ادواری و ماهیانه به مراجع قانونی مانند ءافشا •

 بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار؛

  ،فی خدماتاعتماد سازی و ایجاد ارتباط دوسویه و تعامل مثبت با کاربران شبکه های اجتماعی جهت ارتقای کمی و کی •

 به روزرسانی و اطالع رسانی آخرین اخبار و اطالعیه ها از طریق وب سایت شرکت ؛

نگارش و بازنویسی پرونده های پرداخت واقعی خسارت های مربوط به بیمه های اموال و اشخاص با بیان روایی و  •

 داستان گونه برای اولین بار در صنعت بیمه کشور؛

 ؛برای اقشار مختلف جامعهفراهم آوردن فرصت اشتغال  •

 ؛1398خسارت زیاندیدگان سیل در استان های گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان در سال پرداخت  •

تسهیل شرایط ارسال مدارک هزینه های درمانی نمایندگان و ابالغ نحوه پیگیری غیرحضوری و اینترنتی فرآیند رسیدگی  •

 ؛و پرداخت هزینه ها

باب  3خیریه سپهر، تأمین آب آشامیدنی روستاهای کپرنشین جنوب کرمان، کمک به ساخت  کمک بالعوض به بنیاد •

مسجد در شهرستان صومعه سرا، اختصاص بخشی از هزینه های چاپ تقویم و سررسید و هزینه های تبلیغات و 

 میلیون ریال؛ 15،450مشارکت همکاران و نمایندگان در بازسازی مناطق سیل زده جمعاً به مبلغ 
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 ؛راه اندازی مدیریت های امور مشتریان و تحقیقات و توسعه بازار  •

تعیین تکلیف پروژه های مکمل برون سپاری شده شامل اپلیکیشن همراه بیمه، نرم افزار آرشیو اسناد بیمه های عمر و  •

 ؛اپلیکیشن بهار

            کاربر 6،000از بالغ بر تهیه و تدوین طرح نقشه راه فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت از طریق نظرسنجی  •

 ؛سامانه های نرم افزاری عمر و سایبان و ارسال آن به شورای راهبردی و برنامه ریزی

 ؛تهیه طرح مرکز تماس شرکت و انجام اقدامات اولیه برای راه اندازی •

 ؛شرکت داتین در بخش های مختلف سازمان  ERPراه اندازی سیستم پورتال سازمانی و منابع انسانی  •

 :از جمله  1398در سال  افتخارات متعدد کسب    •

بیمه پاسارگاد  توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شرکت 1397بق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال ط ✓

 ؛شده است درصد 157موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری 

 1397سال  سال تدوین فهرست شرکت های برتر که توسط سازمان مدیریت صنعتی برای عملکرد در بیست و دومین ✓

 را کسب نمود؛ 63شرکت های بزرگ ایران صورت گرفت ، بیمه پاسارگاد رتبه 

شرکت های  گروه مؤسسات بیمه در بیست و دومین سال رتبه بندی« شاخص بازده فروش»رتبه اول در  ✓

 برتر ایران؛ 

 در کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه؛ " جایزه مدیریت دانش دومین" دریافت گواهینامه  ✓

موفقیت در کسب لوح تقدیر دهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران برمبنای عملکرد مطلوب و شایسته  ✓

 ی ؛  در حوزه های مدیریت مالی، شفافیت مالی و اقتصاد

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت از سوی انجمن مدیریت ایران به پاس دوره  نیچهارمکسب تقدیرنامه  ✓

 .تالش در راستای ایفای تعهدات، اقدامات انسان دوستانه و عملکرد مناسب در زمینه مسئولیت های اجتماعی
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 شرکت بیمه پاسارگاد تاریخچه

عرضه خدمات بیمه ای در چارچوب قانون تأسیس شرکت های بیمه غیردولتی، کسب سود متوازن بیمه پاسارگاد به منظور 

و همسو با مصالح و منافع ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی )به طور مستقیم و قبولی اتکایی( توسط 

و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و ها در اداره ثبت شرکت18/11/1385گروه مالی پاسـارگاد تأسیس و در تاریخ 

پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای از بیمه مرکزی جمهوری  29/11/1385پس از طی تشریفات الزم درتاریخ 

شرکت با صـدور نخسـتین بیمه نامه، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. 01/12/1385اسالمی ایران دریافت و در تـاریخ 

مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران  05/08/1386در تاریخ  توانست

 .ایدرا در این بخش نیز آغاز نم، فعالیت خود 18/09/1386و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ کند دریافت 

 شرکت عبارت است از : تیبه موجب اساسنامه ، موضوع فعال

ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی عملیات بیمهانجام  •

 ج.ا.ایران اعالم می کند،

در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط  از داخل یا خارج از کشور اتکایىهای تحصیل پوشش بیمه •

 بیمه مرکزی ج.ا.ایران،

 بیمه.فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالیهای گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوختهسرمایه •
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 سرمایه و ترکیب سهامداران

درصد آن  50کهریال(  1،000سهم، به ارزش اسمی هر سهم  450،000،000ریال )شامل تعداد ارد میلی 450 با سرمایهشرکت 

درصد دیگر از  50معادل 1389و  1388،  1387های به ثبت رسید و طی سال ،ریال پرداخت شده بود اردمیلی 225 معادل

             مبلغطی چند مرحله به شرح زیر به  وه تامین گردید محل مطالبات و آورده نقدی سهامدارانارزش اسمی سهام از 

 .ه استافزایش یافت (ریال 1،000هم، به ارزش اسمی هر سهم س 5،103،000،000ریال )شامل تعداد  اردمیلی 5،103

 

  به شرح جدول زیر است: 29/12/1398در پایان سال مالی منتهی به  تکشرسهام  %1ان دارای مالکیت بیش از سهامدار

ف
ردی

 

 نام سهامدار
29/12/1398 

 درصد تعداد سهام

 20 1،020،600،000 بانک پاسارگاد)سهامی عام( 1

 19.22 980،590،688 حافظ )سهامی خاص( پارس مدیریت توسعه 2

 4.96 253،162،500 نظم آوران شایسته )سهامی خاص ( 3

 4.13 210،704،344 )سهامی خاص ( نسیم تجارت فردا 4

 4.07 207،798،922 توسعه تجارت غرب ایرانیان )سهامی خاص ( 5

 4.02 205،188،615 ارمغان تجارت پایدار)سهامی خاص ( 6

 3.73 190،387،326 ()سهامی خاص توسعه مهرآفرینان ونداد تجارت و 7

 3.62 184،873،861 نظم آوران پویای ایرانیان )سهامی خاص ( 8

 3.52 179،677،440 )سهامی خاص ( دانش گستران آتی سازپویا 9

 3.04 154،967،272 )سهامی خاص ( نیک اندیشان سروش فجر 10

 2.97 151،607،524 موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد 11

 2.30 117،045،328 )سهامی خاص( توسعه مهرآفرینان سرآمد تجارت و 12

 2 102،060،000 فرهنگی مصلی نژاد بنیاد 13

 1.12 57،334،151 سهامدار حقیقی 14

 1 51،030،000 معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( 15

 

 

 تغییرات سرمایه شرکت

افزایش تصویب تاریخ 

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

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

 1،134 مرحله 3درصد در  80 30/09/1391
سود انباشته و  مطالبات و آورده نقدی سهامداران،

 ایاندوخته سرمایه

 5/2،551 مرحله 2درصد در  125 01/06/1394
ای و مطالبات و آورده نقدی سهامداران، اندوخته سرمایه

 اندوخته افزایش سرمایه

 اندوخته سرمایه ایسود انباشته و  5،103 مرحله 2در  درصد 100 04/10/1397
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار 
 

 وضعیت معامالت و قیمت سهام •
 

مین اجتماعی أت صندوق بازنشستگی به جز در بورس اوراق بهادار تهران در گروه بیمه و 04/08/1390شرکت در تاریخ 

 مورد معامله قرار گرفت. 02/02/1391و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  هدرج شد "بپاس"با نماد 

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

 

 

 رتبۀ کیفیت افشاء اطالعات و نقدشوندگی سهام •
 

 29/12/1398وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات در سال مالی منتهی به         

 اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:بر
 

 1397رتبه در سال  1398رتبه در سال  شرح

 243 238 تعداد روزهای گشایش نماد

 226 233 تعداد روزهای معامالتی

 % 3/9 6% موزون سرمایه میانگین معامالت به نسبت حجم

 

 پایان سال مالی          

مالی  سال

 منتهی به

تعداد سهام  

 معامله شده

ارزش سهام معامله  

 شده

تعداد  

روزهای 

باز بودن 

 نماد      

تعداد  

روزهایی که 

نماد معامله 

 شده است

قیمت   ارزش بازار 

 سهم

 سرمایه 

 میلیون ریال  ریال  میلیون ریال      میلیون ریال    

 2،551،500  2،445  6ر4/238  213  225  576،266  261،270،353  29/12/1396

 3،402،000  5،317  18ر4/088  226  243  1،200،999  318،606،720  29/12/1397

 5،103،000  13،196  67ر2/339  233  238  2،431،588  272،441،824  29/12/1398
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 شرکت های  بورسی و فرابورسیسرمایه گذاری در 

اقدام به افزایش پرتفوی سرمایه گذاری خود در سهام شرکت ها نموده  ،، شرکت بیمه پاسارگاد در چارچوب آیین نامه های مصوب1398بازار سهام در سال  سیاست های حمایتی دولت و بازدهیبا عنایت به 
 :که نتایج آن به شرح جداول زیر می باشد

 ی است:ره به نکات زیر ضرور زیر بیانگر رشد مستمر بهای تمام شده، ارزش بازار و تفاوت بهای تمام شده و ارزش بازار در مقاطع ماهیانه می باشد. در این خصوص توججدول و نمودا 
 .ورسی و فرابورسی می باشدروند افزایش بهای تمام شده دارای شیب مالیم متأثر از تخصیص مستمر منابع سرمایه گذاری در سهام شرکت های ب -الف 

 ینده قیمت ها و شاخص کل می باشد.زامتأثر از افزایش ف 98روند افزایش ارزش بازار خصوصاً در نیمه دوم سال  -ب
 بهای تمام شده می باشد.مقایسه با  روند افزایش غیر متناسب تفاوت بهای تمام شده و ارزش بازار سرمایه گذاری های بورس و فرابورسی متأثر از افزایش شتابان ارزش بازار در -ج 

 

 

 14/02/1399 31/01/1399 29/12/1398 30/11/1398 30/10/1398 30/09/1398 30/08/1398 30/07/1398 31/06/1398 31/05/1398 31/04/1398 31/03/1398 31/02/1398 31/01/1398 01/01/1398 شرح

،5507 6،875 5،963 5،220 4،171 3،917 3،466 3،479 3،496 3،289 3،071 2،541 2،200 بهای تمام شده  7،670 8،183 

2516،2 13،395 11،327 9،124 7،173 6،935 6،680 5،903 5،608 4،842 4،229 3،673 2،842 ارزش بازار  20،428 28،629 

31،55 1،158 1،132 642 بازار و بهای تمام شده تفاوت ارزش  2،112 2،424 3،214 3،018 3،002 3،904 5،364 6،520 6758،  12،758 620،44  
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 مقایسه  رشد شاخص کل با ارزش بازار پرتفوی سرمایه گذاری بورس و فرابورسی شرکت

 .استرشد ارزش بازار سهام شرکت و رشد شاخص کل می باشد که موید ترکیب مناسب پرتفوی سهام بورسی و فرابورسی شرکت  اختالفبیانگر افزایش  زیرجدول و نمودار  
 

 ریال(ارد )مبالغ به میلی
 1399/02/14 1399/01/31 1398/12/29 1398/11/30 1398/10/30 1398/09/30 1398/08/30 1398/07/30 1398/06/31 31/05/1398 1398/04/31 31/03/1398 31/02/1398 1398/01/31 01/01/1398 1397/11/30 تاریخ

 964،270 690،037 512،900 478،755 409،807 353،996 304،997 308،314 297،712 266،127 249،661 234،879 212،747 204،375 178،659 157،387 شاخص کل

 513 338 226 204 160 125 94 96 89 69 59 49 35 30 14 - درصد رشد شاخص

117،51 13،395 11،327 9،124 7،173 6،935 6،680 5،903 5،608 4،842 4،229 3،673 2،842 2،423 ارزش بازار  20،428 28،629 

 1،081 743 524 453 367 276 196 186 176 144 131 100 74 52 17 - درصد رشد پرتفوی
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 29/12/1398شرکت بیمه پاسارگاد در سهام ترکیب پرتفوی 

ریال(ارد )مبالغ به میلی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد از پرتفوی بهای بازار درصد از پرتفوی بهای تمام شده شرح

 18 2،728 19 1،448 هلدینگ خاورمیانه

 25 3،754 18 1،367 پارس آریانرمایه گذاری س

 1،47510 14 1،027 محصوالت شیمیایی

 8 1،204 78310 فلزات اساسی

 9 1،359 8 599 مواد و محصوالت دارویی

 6 892 7 565 سرمایه گذاری چند منظوره

 9 1،316 5 345 بیمه اتکایی ایرانیان

 3 530 5 339 های فلزی یاستخراج کان

 2 342 3 244 بانکها

019 فرآورده های نفتی  3 282 2 

 1 142 1 109 خدمات فنی و مهندسی
 1 95 1 68 نهادهای مالی واسط

646 سایر  6 998 6 

507،5 جمع  100 15،117 100 
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 شرکت بیمه پاسارگاد  ارزش بازار ترکیب پرتفوی سهام

ریال(ارد )مبالغ به میلی      

 شرح
ارزش بازار 

29/12/1398 

درصد از 

 پرتفوی

ارزش بازار  

29/12/1397 

درصد از 

 پرتفوی

 17 489 25 3،754 پارس آریانرمایه گذاری س

 27 760 18 2،728 هلدینگ خاورمیانه

 4 123 10 1،475 محصوالت شیمیایی

51،3 مواد و محصوالت دارویی 9 9 407 14 

 14 385 9 1،316 بیمه اتکایی ایرانیان

 9 256 8 1،204 فلزات اساسی

 3 87 6 892 سرمایه گذاری چند منظوره

 6 167 3 530 های فلزی یاستخراج کان

 - - 2 342 بانکها

 4 100 2 282 فرآورده های نفتی

 - - 1 142 خدمات فنی و مهندسی

 - - 1 95 نهادهای مالی واسط

 2 47 6 998 سایر

 100 2،821 100 15،117 جمع
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 شرکت بیمه پاسارگاد سهام ترکیب پرتفوی بهای تمام شده 

ریال(ارد )مبالغ به میلی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح
 بهای تمام شده

29/12/1398 

درصد از 

 پرتفوی

  بهای تمام شده

29/12/1397 

درصد از 

 پرتفوی

 19 404 19 1،448 خاورمیانههلدینگ 

 27 587 18 1،367 پارس آریانرمایه گذاری س

 4 93 14 1،027 محصوالت شیمیایی

 8 181 10 783 فلزات اساسی

 15 335 8 599 مواد و محصوالت دارویی

 4 77 7 565 سرمایه گذاری چند منظوره

 13 285 5 345 بیمه اتکایی ایرانیان

 4 95 5 339 های فلزی یاستخراج کان

 - - 3 244 بانکها

 4 87 3 190 فرآورده های نفتی

 - - 1 109 خدمات فنی و مهندسی

 - - 1 68 نهادهای مالی واسط

 2 41 6 466 سایر

507،5 جمع  100 2،185 100 
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 جایگاه شرکت در صنعت
شـرکت بـه لحـاظ حـق بیمـه تولیـدی سـهم از بـازار  صـنعت بیمـه، 1398 به دلیل عدم دستیابی به اطالعات سـال   

 :به شرح زیر می باشد منتشر شده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران 1397سالنامه آماری سال اطالعات براساس 

 سهم از بازار )میلیارد ریال( 1397حق بیمه تولیدی سال  نام شرکت بیمه ردیف
 5/34 156،942 ایران 1
 8/9 44،373 آسیا 2
 9/7 35،872 دی 3
 8/6 31،017 اناد 4
 6/5 25،673 البرز 5
 1/5 23،030 پاسارگاد 6
 5/4 20،510 پارسیان 7
 6/3 16،338 معلم 8
 4/3 15،401 کوثر 9
 5/2 11،082 کارآفرین 10
 2/2 10،169 سامان 11
 2 8،824 رازی 12
 8/1 8،353 سینا 13
 7/1 7،705 نوین 14
 6/1 7،439 ملت 15
 6/1 7،252 ما 16
 3/1 5،888 سرمد 17
 1 4،279 آرمان 18
 8/0 3،551 ایران معین 19
 6/0 2،945 تجارت نو 20
 4/0 1،924 تعاون 21
 4/0 1،819 میهن 22
 2/0 1،038 حافظ 23
 2/0 710 آسماری 24
 2/0 703 موسسه بیمه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم 25
 1/0 666 امید 26
 1/0 579 حکمت صبا 27
 1/0 238 موسسه بیمه متقابل کیش 28
 0 111 خاورمیانه 29

 100 454,431 صنعت بیمه
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 محیط حقوقی شرکت

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 قانون بیمه •

 و بیمه گری ایرانقانون تاسیس بیمه مرکزی  •
 موسسات بیمه غیردولتی قانون تاسیس •

 آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه •

 قانون تجارت •

 یقانون کار و تأمین اجتماع •

 قوانین مالیاتی •

 قانون مبارزه با پولشویی •
 ، مقررات و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادارقوانین  •

 مصوبات هیات دولت •

 شرکت اساسنامه •

 قانون بیمه شخص ثالث •

 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریقانون اصالح  •

 مصوبات مجمع عمومی •

 ت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلیأمصوبات هی •

 
 

                                         مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

 (میلیون ریال)

 افزایشدرصد  1398 1397 شرح

ت
عا

ال
اط

 
ی

یان
و ز

د 
سو

 

 42 32،685،617 23،064،776 حق بیمه صادره 

 96 8،388،817 4،270،537 درآمد سرمایه گذاری

 (51) 13،141 26،754 عملیاتیسایر درآمدهای غیر 

 50 15،295،839 10،216،350 سهم نگهداری افزایش ذخایر فنی

 27 10،491،122 8،289،908 هزینه خسارت

 35 4،694،848 3،487،117 کارمزد منافعهزینه کارمزد و 

 72 2،559،200 1،486،675 هزینه اداری و عمومی

 97 5،932،575 3،015،957 سود خالص پس از کسر مالیات

 97 889،886 452،394 ایهای قانونی و سرمایهاندوختهافزایش 

 -   612،360 * 612،360 سود نقدی

 *سود نقدی قابل پرداخت به سهامداران )پیشنهادی به مجمع عمومی(      
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(میلیون ریال)  

 درصد افزایش 1398 1397 شرح

ما
سر

ار 
خت

سا
و 

ها 
ی 

ده
ر ب

 د
ت

را
غیی

ت
 یه

 48 6،833،092 4،627،858 بدهی های جاری

390،4258،8 38،598،654 جمع ذخائر فنی  52 

 89 400،831 211،688 بدهی های بلند مدت

313،7666،0 43،438،200 جمع بدهی ها  52 

 

 50 5،103،000 3،402،000 سرمایه

913،481،4 659،027 اندوخته ها  120 

089،335،4 2،603،760 سود انباشته  109 

002،985،11 6،664،787 مالکانهجمع حقوق   80 

 56 78،061،315 50،102،987 مالکانهجمع بدهی ها و حقوق 

 

 
 

(میلیون ریال)  

 درصد افزایش 1398 1397 شرح

در
ت 

را
غیی

ت
 

 
ها

ی 
ذار

 گ
یه

ما
سر

 

 46 4،316،266 2،955،513 دارایی ثابت

 61 30،583،963 19،035،943 سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

 98 11،626،935 5،882،066 سرمایه گذاری در اوراق بهادار

 (18) 603،053 732،808 سرمایه گذاری در امالک

 (16) 2،153،500 2،567،100 هاسایر سرمایه گذاری
 

 

 
(میلیون ریال)   

 افزایشدرصد  1398 1397 شرح

ت 
عی

ض
 و

در
ت 

را
غیی

ت

ی
دگ

ون
ش

د 
نق

 

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های 

 عملیاتی
9،329،027 15،117،158 62 

 84 613،201 332،407 جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سود سهام 

 جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از 

 فعالیت های سرمایه گذاری
8،574،060 13،398،756 56 
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 افزایشدرصد  1398 1397 شرح

اطالعات 

مالی هر 

 سهم

 591 1،163 97 (  EPSعایدی هر سهم )

 180  *120 (33) ( DPSسود نقدی هر سهم ) 

 97 3/116 1/59 درصد –نسبت عایدی هر سهم به مبلغ اسمی 

 *سود نقدی قابل پرداخت به سهامداران )پیشنهادی به مجمع عمومی(          

 
 

 

 

 نسبت های مالی

 

 1398 1397 شاخص

715 سود ناخالص فعالیت بیمه ای به کل حق بیمه صادره

1318 حق بیمه صادرهکل سود خالص بعد از کسر مالیات به 

5658 کل سرمایه گذاری ها به کل دارایی ها

1923 نرخ بازده سرمایه گذاری ها

8785 کل بدهی ها به کل دارایی ها

نسبت مجموع مطالبات از بیمه گذاران، نمایندگان، و بیمه گران اتکائی 
66 به مجموع دارایی ها

1514 هزینه کارمزد پرداختی به حق بیمه صادره

4549 مالکانهسود خالص بعد از کسر مالیات به حقوق 

3328 نسبت خسارت)خسارت پرداختی به حق بیمه صادره(

68 هزینه های اداری و عمومی به حق بیمه صادره

605 600 نسبت دارایی های جاری به بدهی های  جاری

309255 نسبت خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود خالص

نسبت خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به تعداد سهام در 
182،815296،241 پایان دوره

 

 



 )سهامی عام( بیمه پاسارگادشرکت 
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 1398اسفند  29برای سال مالی منتهی به 
 

18 

 

 

 عملکرد شرکت در بخش فنی

 تولید حق بیمه

میلیون ریال است. از مبلغ مذکور  32،685،617بر های مالی تنظیمی، تولید شرکت بالغ در سال مورد گزارش مطابق صورت

میلیون ریال مربوط  350،883نامه مستقیم و مبلغ  فقره بیمه  5،585،000 بیش ازمیلیون ریال مربوط به صدور  32،334،734

 :آورده شده است ذیلهای مختلف در جدول باشد. جزئیات تولید شرکت به تفکیک رشتهبه قبولی اتکایی می

 

 مبالغ به میلیون ریال()                                                                                                        

 درصدتغییرات 1398 1397 نام رشته بیمه
سهم از تولید شرکت 

 1398در سال 

 3 78 976،765 549،230 آتش سوزی

 4 37 1،177،776 857،103 بدنه اتومبیل

 18 30 5،854،764 4،508،225 شخص ثالث و حوادث راننده

 0/7 4 252،027 242،231 باربری

 7 12 2،167،462 1،938،486 حادثه و درمان

 1 20 477،597 396،924 مهندسی و ریسک های متنوع

 3 31 948،133 721،161 مسئولیت

 0/3 65 117،436 71،137 عمر

 63 50 20،713،657 13،780،279 عمر و تامین آتیه

 100 42 32,685,617 23,064,776 جمع
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 های پرداختی خسارت

میلیون ریال  9،289،277 احتساب موارد مربوط به قبولی ها( در سال مورد گزارش، بالغ بر های پرداختی شرکت )بامجموع خسارت

 میلیون ریال برآورد شده است. 4،305،954مبلغ  1398های معوق در پایان سال باشد و جمع خسارتمی

 مبالغ به میلیون ریال()                                                                                                           

 درصد تغییرات  1398 1397 نام رشته بیمه

(20) 214،630 268،146 آتش سوزی  

 47 666،484 454،646 بدنه اتومبیل

 13 4،293،529 3،796،338 شخص ثالث و حوادث راننده

 61 10،102 6،289 باربری

 24 1،388،294 1،117،465 حادثه و درمان

(41) 112،533 189،874 مهندسی و ریسک های متنوع  

 38 335،244 242،420 مسئولیت

 20 18،891 15،778 عمر

 58 2،249،570 1،425،029 عمر و تامین آتیه

 24 9,289,277 7,515,985 جمع

 

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

 درصد 4/64       (     نسبت خسارت )خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شده •

 درصد 8/78   ضریب خسارت )خسارت تحقق یافته به حق بیمه عاید شده( •

، ضریب خسارت  شده منتشر ایران اسالمی جمهوری مرکزی صنعت بیمه که توسط بیمـه 1397به استناد سالنامه آماری سال 

 .درصد بوده است 1/91  معادلبازار بیمه کشور در سال مذکور برای بیمه های غیر زندگی ، 

 بیمه عمر و تأمین آتیه 

استقبال بسیار خوب آحاد مختلف جامعه از بیمه عمر و تامین آتیه شرکت در سال مورد گزارش ادامه داشت و از رشد بسیار 

بیمه نامه   4،642،000به بیش از  1397بیمه نامه صادره تا پایان سال  3،523،000خوبی برخوردار بود، به نحوی که از تعداد 

 بالغ گردیده است. 1398صادره تا پایان سال 
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 شبکه فروش

 باشد:شرح زیر میبه 1398اهم اقدامات انجام شده در بخش شبکه فروش طی سـال      
 

 ها و نمایندگانشعبه  
 

       شبکه فروش، شعب های قبل، به منظور توسعه و تکمیل نیز در ادامه اقدامات انجام شده در سال  1398در سال  •

در پایان سال راه اندازی و تعداد شعب  ، جنت آباد و شعبه تخصصی بیمه عمر و تامین آتیه کوه نور (اشخاص) رشت

 شعبه رسید .  85به  1398

ها مشغول به فعالیت های تهران و شهرستانهمکاران شرکت در شعبه نفر از 706گزارش جمعاً در پایان سال مورد  •

 اند .بوده

 اندبا شرکت همکاری داشتهشهرستان  458استان و  31در نمایـنده عمومی  2،789 در پایان سال مورد گزارش تعداد •

همچنین گستردگی محل فعالیت نمایندگان در  . درصد رشد داشته است 3نسبت به سال قبل بیش از  انکه تعداد آن

  درصد همراه بوده است. 4شهرهای کشور با رشد بیش از 

      نمایندگان عمومی و ارتقای دانش فنی آنان ، بیش ازمتقاضیان نمایندگی و به منظور آموزش نظری و عملی  •

 ارائه گردیده است. 1398 نفر ساعت آموزش ، در سال 126،000

که  اندها مشغول فعالیت بودهنماینده فروش بیمه عمر در تهران و شهرستان 28،890مورد گزارش تعداد در پایان سال  •

 به سال قبل نشان می دهد.  نسبت درصد را 13بیش از  یرشد

آموزش  نفر ساعت 266،000از های عمر نیز بیش به منظور آموزش نظری و عملی متقاضیان نمایندگی فروش بیمه •

 برگزار شده است. 1398در سال 

 کارگزار حقیقی و حقوقی با شرکت همکاری داشته اند؛ 805تعداد  •

شرکت به منظور ساماندهی و آموزش امور مربوط به نمایندگان فروش بیمه های عمر اقدام به ایجاد تشکیالتی تحت  •

اقدامات الزم جهت انطباق ساختار سازمان  1398عنوان سازمان فروش بیمه های عمر و تأمین آتیه نموده که در سال 

مدیر ارشد،  23، تعداد 1398که در پایان سال  دادهبیمه انجام مصوب شورای عالی  96مذکور را با مفاد آیین نامه شماره 

 مدیر توسعه در این سازمان مشغول فعالیت بوده اند. 12مدیر آموزش و  136مدیر فروش ،  1،013

 

 مدیریت مناطق

 
در امر  منطقه مدیریت 15، 1398سازماندهی و تکمیل تشکیالت مدیریت های مناطق شرکت، ادامه یافته و در پایان سال  

 نظارت بر عملکرد فنی، مالی و اداری شعبه های شرکت فعالیت داشتند.
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 های مربوط به خدمات پس از فروشفعالیت

 ؛توسعه شبکه ارزیابی خسارت وسایل نقلیه زمینی توسط واحد سیار کارشناسی از طریق برون سپاری •

 ؛به خصوص دیه بازماندگان افزایش حدود اختیارات مدیران مناطق شعب در پرداخت خسارت •

 ؛تفویض شده ارزیابی خسارت های خارج از حدود اختیارات برایاعزام سریع کارشناسان حرفه ای و متخصص  •

 افزایش تعداد روش های پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه و تعداد بانک های طرف قرارداد؛ •

تهیه و تنظیم راهنمای رسیدگی به پرونده های خسارت مسئولیت و یکسان سازی فرم های مربوط و ابالغ آن به  •

کلیه مناطق و شعب به منظور ارتقای سطح اطالعات همکاران، ایجاد وحدت رویه در شعب سراسر کشور و تسریع 

 ؛رسیدگی به پرونده های خسارتدر 

 بیمه توسط بیمه گذاران جهت کاهش مراجعات و تسریع در انجام امور.ایجاد امکان پرداخت غیر حضوری حق  •
 

 

 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

ت با اشخاص وابسته نیز مطابق با دستور العمل اجرایی افشای سیاست و رویه شرکت در خصوص بررسی و تایید معامال   

ر و استاندارد حسابداری اثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهاد ه شرکت هایتاطالعات و تصویب معامالت اشخاص وابس

اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته را در یادداشت شماره بر این اساس بیمه پاسارگاد،  انجام می گیرد. 12شماره 

 افشاء نموده است. 29/12/1398های مالی منتهی به  صورت 48
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 نظام راهبری شرکت
 :هیأت مدیرهاطالعات مربوط به اعضاء 

 

 خانوادگینام و نام
 

 توضیحات سمت
 تحصیالت/مدارک 

 ایحرفه
 های سوابق کاریزمینه

 تاریخ عضویت در

 هیأت مدیره

میزان مالکیت 

در سهام 

 شرکت

 دکترای اقتصاد نماینده بانک پاسارگاد هیأت مدیرهرئیس  مجید قاسمی
  ،مدیرعامل بانک ملی ایران ،رئیس کل بانک مرکزی،مدیرعامل بانک پاسارگاد

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

 معصوم ضمیری
هیأت نایب رئیس 

 و مدیرعامل مدیره
- 

کارشناسی ارشد 

 مالی علومحسابداری و 
 12/1%  01/03/1387 مدیر عامل شرکت های بیمه

 پیروز باستانی
  هیأت مدیرهعضو 

 موظفغیر 
- 

کارشناسی ارشد 

 حسابداری و علوم مالی
 14/0%  18/11/1385 پژوهشیو مشورتی  ،آموزشی ،مشاغل مدیریتی بیمه پاسارگاد، معاون مالی و اداری

 احمد شفیعی

 هنجنی

 هیأت مدیرهعضو 

 غیر موظف
- 

های  کارشناسی بیمه

 بازرگانی
 32/0%  18/11/1385  هیأت مدیرهرئیس  ،هیأت مدیرهعضو  ،مدیرعامل شرکت های بیمه

 ابوالقاسم دباغ
 هیأت مدیرهعضو 

 موظف
 1/0%  18/11/1385  بیمه آسیا مهندسی، مدیرعامل بیمه امید، مدیر بیمه های بیمه پاسارگادمعاون فنی  اقتصاد و کارشناسی بیمه -

 عضو علی البدل 
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی 

 پاسارگاد
- - 07/10/1397  %13/0 

 عضو علی البدل 
 شرکت تامین مسکن 

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

سه مورخ  ❖ شکل از آقای دکتر  03/05/1395در جل سی مت سابر شرکت، ترکیب جدید کمیته ح سمی              هیأت مدیره  مجید قا

ـــانی و ســـرکار خانم ناهید واحدی به عنوان  ) رئیس هیأت مدیره ( به عنوان رئیس کمیته، آقای حمید احمد زاده کاش

اعضای مستقل کمیته حسابرسی تعیین گردیدند. اسامی و سوابق تجربی و تخصصی اعضای کمیته در سامانه کدال قرار 

لسات خود نسبت به تدوین منشور کمیته ، اهم وظایف و برنامه های آتی به منظور گرفته است. کمیته حسابرسی طی ج

 ایفای مسئولیت های خود اقدام نموده است.

مصوب شورای عالی بیمه )آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه( اقدام به  93شرکت در اجرای آیین نامه شماره  ❖

سک، تطبیق مقررات و ج شکیل کمیته مدیریت ری شفیعی هنجنیت ست آقای احمد  ضو غیرموظف  بران خدمات با ریا )ع

 سرکار خانم طیبه رجایی و آقای قاسم رئیس دانا در ساختار سازمانی شرکت نموده است. و با عضویتهیأت مدیره( 

 
 و حضور اعضاء در جلسات  هیأت مدیرهتعداد جلسات 

 .ه استتشکیل گردید اکثریت اعضاء حضورکه با  ه بودهجلس 33 بالغ بر 1398در طول سال  هیأت مدیرهجلسات  تعداد 

 

 هیأت مدیرهحقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای 
 

 شرکت تعیین می گردد. هیأت مدیره، توسط معاونین ایشانحقوق و مزایای مدیرعامل و  •

ضای  • سهام  هیأت مدیرهتعیین پاداش اع صاحبان  ضاء غیر موظف به عهده مجمع عمومی عادی  ضور اع و حق ح

 می باشد.

اساسنامه مبلغ  45پاداش هیأت مدیره با رعایت ماده  20/03/1398در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ  •

 ریال ناخالص تعیین شد. 9،000،000،000

جلسه در  2ریال برای حداقل  15،000،000مبلغ ماهانه  1398حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال  •

 ماه تعیین گردید.
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 مدیران اجرایی شرکت  مدیرعامل و اطالعات مربوط به

 توسط هیأت مدیره انجام می گیرد. ،مدیران اجرایی شرکت تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و •

 

 سابرس مستقل و بازرس قانونی اطالعات مربوط به ح

ساالنه مورخ  سه ، 20/03/1398در مجمع عمومی عادی  س سیمو سابر به عنوان بازرس دایا رهیافت  و خدمات مدیریت ح

ــلی  ــتهاص ــال گذش ــویب حق الزحمه پرداختی س ــمن تص ــد و مجمع عمومی ض ــرکت انتخاب ش ــابرس ش مبلغ                    ،و حس

 بازرس قانونی تعیین کرد.  1398میلیون ریال بابت حق الزحمه سال  3،750
 

 البدلبازرس علی
 ( )حسابداران رسمیرایمند و همکاران موسسه حسابرسی 

 

 

 

 سمت خانوادگینام و نام
تحصیالت/مدارک 

 ایحرفه

سابقه اجرایی در 

 شرکت
 سوابق مهم اجرایی

میزان مالکیت 

در سهام 

 شرکت

 معصوم ضمیری
و نایب  مدیرعامل

 رئیس هیأت مدیره 

کارشناسی ارشد 
علوم حسابداری و 

 مالی

 12/1%  مدیرعامل شرکت های بیمه مدیرعامل

 میرعلی مطهری
معاون فنی بیمه های 

 اشخاص
 کارشناسی بیمه

مدیرکل بیمه های 
 اشخاص

بیمه  مدیر بیمه های عمر و پس انداز
آسیا، معاون مدیر بیمه های اشخاص 

 بیمه آسیا

 %03/0 

حمیدعبدالحسین 
 حریری

معاون فنی بیمه های 
 اموال و مسئولیت

 کارشناسی بیمه
مدیرکل بیمه های 

 اموال

مدیربیمه های اتومبیل بیمه آسیا، مدیر 
بیمه های آتش سوزی بیمه آسیا، مدیر 

بیمه های باربری بیمه آسیا، عضو 
 کمیته فنی بیمه های اموال بیمه آسیا

- 

سید مرتضی حسنی 
 عقدا

معاون اقتصادی و 
 پشتیبانی

کارشناسی ارشد 
 مدیریت بازرگانی

- 

معاون مالی و اداری بیمه دانا، عضو 
هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و 
منابع بیمه مرکزی،رئیس هیات مدیره 

 شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

 %01/0 

 حبیب میرزایی
معاون توسعه بازار و 

 شبکه فروش
کارشناسی ارشد 

 بازرگانی مدیریت
- 

معاون نظارت بیمه مرکزی، مدیرکل 
 طرح و برنامه بیمه مرکزی

 %001/0 
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 شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

 های بیمه برای انجام عملیات خود اعم از بیمه گری و یا سرمایه گذاری مستلزم پذیرش ریسک می باشند.شرکت 

 موسساتمالی  توانگری بر نظارتو محاسبه  نحوه آیین نامه"مصوب شورای عالی بیمه  69آیین نامه شماره  1براساس ماده 

 ریسک های مترتب بر عملکرد شرکت های بیمه عبارتند از:، "بیمه

  گریبیمهریسک

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 نگهداری، ذخایر حق بیمه سهم نگهداری، خسارت پرداختی سهم نگهداری و 

 ذخایر خسارت معوق سهم نگهداری. 

 شرکت بیمه پاسارگاد برای کاهش این ریسک همواره اقدامات و کنترل های زیر را انجام می دهد:

به توان فنی شرکت و رعایت اصول بیمه گری در  ءاتکا بابخش بیمه های زندگی و غیر زندگی،  فعالیت و حضور موثر در -1

 ؛انتخاب ریسک

 ؛به بیمه گران اتکائی انتقال بخشی از ریسک بیمه نامه های صادره از طریق واگذاری -2

  ؛اجرای مبانی تعیین نرخ حق بیمه با رعایت اصول مدیریت ریسک -3

 ؛فرآیند برآورد و پرداخت خسارت و احتساب ذخیره خسارت معوقنظارت مستمر در  -4

 انجام محاسبات مربوط به ذخایر فنی با رعایت آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی ج.ا.ا. -5
 

 بازارریسک 

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

 و ارزش کل امالک و مستغالت تاثیر گذار است.
 

 اعتبارریسک 

ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل احتمال عدم انجام تعهدات مالی توسط طرف های معامله خود با آن مواجه است. در 

رکت بیمه پاسارگاد برای کاهش این ریسک به صورت محاسبه این ریسک مطالبات شرکت عامل تاثیرگذار می باشد که ش

 مستمر وصول مطالبات خود را پیگیری می کند.

 نقدینگیریسک

ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل عدم کفایت دارایی های جاری جهت ایفای تعهداتش با آن مواجه است. در شرایطی 

          رداخت تعهدات خود نمی باشد و این امر در سودآوریکه شرکت نقدینگی کافی نداشته باشد قادر به پاسخگویی و پ

محاسبات نسبت توانگری هر ساله نشان می دهد که ریسک نقدینگی شرکت همواره صفر  بیمه تأثیرگذار است. های شرکت

 بوده است.
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 :1398توانگری شرکت بیمه پاسارگاد برای سال مالی نسبت محاسبه 
 

 

 )میلیون ریال(مقدار ریسک  نوع ریسک 

827،95،80  بیمه گریریسک   

 2،991،354 ریسک بازاری

 261،991 ریسک اعتباری

 0 ریسک نقدینگی

949,96,53 ریسک کل )سرمایه الزامی(   
957،5214،3 مازاد بیمه گر )سرمایه موجود(  

192% نسبت توانگری مالی  
 

 
 

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

شرکت بیمه پاسارگاد از زمان تأسیس سعی بر آن داشته تا با کمترین تغییرات در  :ریسک تغییر هیأت مدیره شرکت 

 برساند.به حداقل تأثیرات احتمالی تغییرات هیأت مدیره را حفظ نموده و  شرکت را ثبات مدیریتی در یره خودت مدأترکیب هی

از آنجایی که شرکت های بیمه منابع حاصل از عملیات بیمه گری خود را به منظور  : ریسک کاهش نرخ سود بانکی

لذا کاهش نرخ سود  ،دندریافت بازدهی مناسب جهت ایفای تعهدات آتی خود در زمینه های مختلف سرمایه گذاری می نمای

بانکی می تواند شرکت ها را در ایفای تعهدات آتی خود با مشکل مواجه نماید. شرکت بیمه پاسارگاد با ایجاد تنوع در سبد 

 شرکت توانسته ریسک کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه گذاری خود و انتخاب زمینه های مناسب سرمایه گذاری جایگزین 

 .برساند ممکن را به حداقل

تغییرات نرخ ارز می تواند شرکت ها را در انجام عملیات خود دچار مشکل سازد، از آنجایی که  ریسک تغییرات نرخ ارز : 

تاثیر مثبت  1398بیمه پاسارگاد دارایی های ارزی بیشتری نسبت به بدهی های ارزی دارد ، تغییرات نرخ ارز در سال شرکت 

 نشده است. ت نرخ ارزناشی از تغییراداشته و شرکت دچار مشکل 

مهم ترین انواع ریسک عملیاتی در اثر وجود نقص در کنترل های داخلی و عدم رعایت اصول حاکمیت  ریسک عملیاتی:

شرکتی است. اختالالتی از این دست، ممکن است از طریق خطا، تقلب یا قصور در اجرای به موقع تعهدات به زیان های 

در اثر وقایعی  و یا عملیاتی شامل وجود نواقص عمده در سیستم های فناوری اطالعاتمالی بیانجامد. حاالت دیگر ریسک 

 از قبیل آتش سوزی یا بالیای طبیعی است.

) عمدتاً بیمه های  با توجه به افزایش منابع سرمایه گذاری متأثر از رشد پرتفوی عملیات بیمه ای: ریسک بازار سرمایه

ه گذاری ها در بخش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها ضرورتی انکار ناپذیر می باشد عمر و تأمین آتیه( حفظ ترکیب سرمای

رویکرد بازار سرمایه از تغییر که با توجه به 
P

E
   به سمت ارزش جایگزینی دارائی ها متأثر از نرخ ارز، در صورت عدم تحقق با   

 بیش از پیش بینی مورد انتظار برخوردار می باشد.ریسک های بسیار باالیی مواجه می شود و در صورت تحقق از بازدهی 

شرکت با مدیریت بهینه در این بخش و متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری خود ریسک بازار سرمایه مربوط به خود را به 

 حداقل ممکن رسانده است.
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 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

فعالیت هایی را انجام دهد که اثر   نمودهاجتماعی ، همواره سعی  بیمه پاسارگاد با دیدگاهی بلند مدت به حوزه فعالیت های

مشاهده نمود که اثر شرکت مواردی را بلندمدت و پایدار در جامعه داشته باشد. از این رو می توان در مجموعه اقدامات 

ن دیدگاه از طریق انجام چشمگیری در ایجاد اشتغال پایدار، ارتقا سالمت شهروندان و ارتقای تولید ملی خواهند داشت. ای

فعالیت های داوطلبانه ، حمایت و پشتیبانی از فعالیت ها و برنامه های گوناگون علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، درمانی و ورزشی 

 و همچنین اعطای کمک های عام المنفعه و خیریه برای کمک به التیام آالم جامعه عملی شده است.

 های زیست محیطی متعهد به رعایت موارد زیر می باشد :بیمه پاسارگاد در حوزه مسئولیت 

فرهنگ سازی در زمینه استفاده از بیمه بین اقشار مختلف جامعه و بهره مندی از اینترنت و خدمات غیر حضوری جهت  •

انجام امور بیمه ای و عدم مراجعه حضوری به شعبه ها، ارائه طرح انگیزشی گسترش خدمات بیمه الکترونیک برای 

 یق مشتریان که از جمله آثار زیست محیطی آن می توان به کاهش مراجعه حضوری، افزایش سرعت در ارائه خدماتتشو

بیمه ای، صرفه جویی در زمان و کاهش ترافیک شهری، کاهش آلودگی هوا، کاهش استفاده از کاغذ، کاهش استفاده 

 اشاره کرد؛   و...عبه ها و وسایل ش ساختمان های از تجهیزات برقی و کاهش مصرف برق، کاهش استهالک

برنامه های آگاه سازی برای بیمه گذاران نسبت به نحوه بهره برداری از محصوالت و خدمات )برگزاری همایش های  •

مین آتیه و لزوم و اهمیت آن در شعبه های سراسر کشور أمعرفی انواع محصوالت بیمه ای علی الخصوص بیمه عمر و ت

 ای مختلف و آشنایی مردم با انواع بیمه ها(؛و حضور در نمایشگاه ه

  بسترسازی برای افزایش بهره مندی از خدمات مبتنی بر صدور و پرداخت اینترنتی حق بیمه با اجرای کامل سیستم  •

  مین آتیه تحت وب و پوشش فعالیت های آن؛أعمر و ت

 آن؛تدوین منشور اخالقی و لزوم پایبندی همکاران و نمایندگان به مقررات  •

حمایت از طرح های سبز با در نظر گرفتن منافع عمومی و صرفه جویی در مصرف برق با هوشمندسازی سیستم روشنایی  •

 و مصرف آب در ساختمان ستادی و شعبه ها؛

 ؛هافرماندهی انتظامی استان هور ارتقای فرهنگ رانندگی با انجام تبلیغات مشترک با پلیس را •

 مات بیمه پاسارگاد در زمینه ارزیابی و پرداخت خسارت بدون کروکی در استان ها؛ساماندهی و ایجاد تسهیالت خد  •

های زندگی ( با هدف افزایش ضریب سالمت جامعه و افزایش های اشخاص ) به ویژه بیمهکوشش برای گسترش بیمه •

 سهم این بخش در تولید شرکت؛

صرفه جویی در صرف وقت  اتوماسیون اداری جهت بهره گیری از سیستم های اطالع رسانی آنالین و استقرار سیستم •

 انجام امور اداری؛در کاهش مصرف کاغذ  و
 

و  کاستن از حجم پرونده ها عالوه برکه این امر راه اندازی خسارت سیار بیمه های اتومبیل از طریق برون سپاری آن  •

 ؛گردیده استکاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز  ، موجبشعب مراجعات به
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درصد در سهام  20در حوزه سالمت اقدام به سرمایه گذاری به میزان  در راستای مسئولیت اجتماعی خود اسارگادبیمه پ •

سرمایه گذاری، مدیریت، بهره برداری و ارائه خدمات مربوط به حوزه فعالیت اصلی آن  کهپاسارگاد شرکت نسیم سالمت 

 ؛سالمت می باشد، نموده است

های ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا ،کارگروه مقابله با این امر در راستا با برنامههم باتوجه به شیوع ویروس کرونا •

شرکت تشکیل و با برگزاری جلسات مستمر ضمن اطالع رسانی الزم به همکاران، اقدامات موثری در پیشگیری از شیوع 

 باشد :بیماری به عمل آورد که اهم آن به شرح زیر می
 

های ستادی و شعب سراسر کشور به اقالم بهداشتی از جمله ماسک، دستکش، ظروف یکبار مصرف، انتجهیزکلیه ساختم -1

 مواد ضد عفونی و درصورت لزوم جداسازی فضای شعب؛

 استقرار تیم مراقبت جهت تب سنجی و کنترل شرایط عمومی همکاران و مراجعین؛ -2

 های برون شهری؛کاهش ساعات کاری و حذف ماموریت  -3

 ممانعت از ارسال فیزیکی اقالم تبلیغاتی شامل کارت پستال، سررسید و ... ؛ -4

صورت ضرورت برگزاری جلسات با رعایت فاصله اجتماعی همراه رعایت  کاهش برگزاری جلسات درون سازمانی و در -5

 های مربوطه ؛دستورالعمل

 اعطای مرخصی بهداشتی به همکاران در ایام تعطیالت نوروزی؛ -6

 ها و شعب در پایان تعطیالت نوروزی؛گندزدائی و ضدعفونی نمودن کلیه ساختمان -7

 الزام کلیه شعب و نمایندگان به ثبت نام در سامانه مربوطه جهت بازگشایی محل فعالیت؛ -8

 ربالگری؛ها در سامانه خودارزیابی کرونا و مشارکت در غتاکید بر ضرورت ثبت نام کلیه کارکنان و اعضای خانواده آن -9

های بیماری و خودداری از حضور در محل کار و اطالع رسانی در شرایط خصوص عالئم و نشانه اطالع رسانی مستمر در -10

 بیماری و یا بیماری اعضای خانواده؛

 ی مربوطه.یهای اجرابررسی امکان انجام دورکاری و تدوین دستورالعمل -11
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 و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه گزارش فعالیت های عام المنفعه
 

 ؛شرکت  یپرداخت به موقع مالیات ها و عوارض قانونی بر مجموعه فعالیت ها •

رسانی و تشویق و ترغیب آحاد مردم به استفاده از خدمات و  پوشش های شرکت بیمه پاسارگاد در راستای اطالع  •

کشور، اقدام به برپایی و مشارکت در همایش ها، نمایشگاه ها و سمینارها بیمه ای و افزایش ضریب نفوذ بیمه در 

 نموده است ؛

   شرکت بیمه پاسارگاد در جهت کمک به تأمین سالمت روحی جامعه و کمک به محرومین و تأمین آرامش فکری  •

 :به شرح زیر نموده استآنان در مقاطع زمانی مختلف اقدام به انجام برخی از فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه 

 ؛کمک های نقدی به موسسه های خیریهپرداخت  ✓

 ؛کمک رسانی به حادثه دیدگان بالیای طبیعی و حوادث غیرمترقبه  ✓

  اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی به مناطق زلزله زده کشور. ✓

ی اقشار مختلف شرکت بیمه پاسارگاد در جهت تعمیم و گسترش فرهنگ ورزش و به منظور تأمین سالمت جسم    •

تیم های ورزشی نونهاالن،  حمایت از کهجامعه به اشکال مستقیم و غیرمستقیم به تقویت تشکل های ورزشی پرداخته 

 .از جمله این اقدامات است نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در سطح کشور جهت رشد و ارتقاء فرهنگ ورزش در کشور

 

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

 ؛ برگزاری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت برای همکاران •

 ؛تسهیالت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری همکارانمسکن و خرید  اعطای تسهیالت •

 ؛ اعطای هدیه ازدواج •

 ؛ هدایای مناسبتیاعطای  •

تیم های  ای میانمسابقات دوره برگزاریو  شرکتنوردی توسط همکاران های ورزشی فوتسال و کوهتشکیل تیم •

 ؛متشکل از همکاران

 تشکیل کارگروه مقابله با کرونا. •
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 های توسعه منابع انسانیفعالیت

اکثریت سرمایه انسانی شرکت را همکاران جوان تشکیل می دهد. به دلیل ماهیت و خصوصیات کسب و کار بیمه گری که 

ای همراه می باشد، آموزش مستمر ضمن خدمت، برای همکاران جوان به منظور ارتقاء سطح های ویژهپیچیدگی و ظرافتبا 

های اصلی تربیت و پرورش سرمایه انسانی شرکت های فنی و رفتاری آنان به یکی از سیاستها و مهـارتدانش، توانایی

های اجرایی خود نقشی اساسی در ب شرکت به موازات مسئولیتاین راستا همکاران متخصص و مجر تبدیل شده است. در

 اند. آموزش مستمر همکاران جوان خود ، برعهده داشته

   

    برگزاری دوره های آموزشی 

سازمانی برای ارتقا سطح کیفی اطالعات تخصصی و کاربردی ی و برونمانرگزاری کالس های آموزشی درون سازب •

 همکاران ؛

 های آموزش نمایندگان عمومی و عمر؛برگزاری دوره  •

 های آموزش عمومی و تخصصی برای همکاران و نمایندگان شرکت.ساعت دوره نفر 396،000برگزاری بیش از  •

 

 شاغل در شرکت انسانی سرمایهترکیب 

 

 تحصیالت همکاران

 زن مرد

ستاد  جمع کل
 مرکزی

شعب 
 تهران

شعب 
 شهرستانها

ستاد 
 مرکزی

شعب 
 تهران

شعب 
 شهرستانها

 239 32 9 59 80 8 51 و باالتر فوق لیسانس

 768 83 20 79 369 75 142 لیسانس

 40 1 0 3 21 3 12 فوق دیپلم

 13 0 0 1 4 1 7 دیپلم

 جمع کل
212 87 474 142 29 116 

1،060 
773 287 
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 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

است، از جمله  اجرایی گردیدهبرگزار شد،  20/03/1398مجمع عمومی عادی صاحبان سهام که در تاریخ  مصوباتکلیه 

 که قابل تقسیم به سهامدارانبه عنوان سود نقدی ( هر سهم  به ازایریال  180معادل )یال ر میلیون 612،360مبلغ پرداخت 

 واریز شده است. اشخاص حقوقی به حساب 30/07/1398و در تاریخ  به حساب اشخاص حقیقی 09/05/1398در تاریخ 
 
 
 

 برای تقسیم سود هیأت مدیرهپیشنهاد 

 میلیون ریال شرح

575،325،9 سال خالصسود   

 170،100 قانونیاندوخته منظور نمودن به 

719 اندوخته سرمایه ایمنظور نمودن به  786 

،853،2263 حداکثر سود قابل تقسیم  

 612،360 پیشنهادی  نقدی سود
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 های توسعه شرکتاطالعات طرح

خود اقدام به خرید شرکت بیمه پاسارگاد جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات رسانی  پروژه ساختمان مرکزی دامن افشار: -1

 21،000ت حدود برای ساخ از شهرداریپروانه ساخت  ،ه استتهران جهت احداث دفتر مرکزی شرکت نمود ردامن افشا در خیابان یملک

رسمًا 08/09/1397عملیات ساخت در تاریخ  طبقه با کاربری اداری اخذ و قرارداد با پیمانکار اصلی منعقده شده است. 17در  مترمربع

در سال  .پیش بینی گردیده استریال  میلیارد 2،896  مبلغسال و هزینه ساخت به  3 بالغ برزمان ساخت و تکمیل پروژه  گردیده،آغاز 

 بوده است.درصد  38و پیشرفت ریالی آن  درصد 25پیشرفت فیزیکی پروژه  1398

 

 

 

به مساحت  زمینی اقدام به خرید ،سرمایه گذاریشرکت بیمه پاسارگاد جهت استفاده بهینه از منابع قابل  پروژه ارومیه: -2

          3،895متر مربع درخیابان مولوی شهر ارومیه با پروانه ساخت نموده است. کاربری ملک طبق پروانه ساختمان  2،513

میلیارد  350 می باشد. هزینه ابتیاع ملک مبلغ مترمربع فرهنگی )سینما( 555و  متر مربع اداری 3،622متر مربع تجاری و 

درصد 17پیشرفت فیزیکی پروژه  1398در سال  گردد.میلیارد ریال برآورد می 1،150 تکمیل آن مبلغ ریال بوده است و هزینه

 بوده است. درصد 7و پیشرفت ریالی آن 
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 مترمربع  4،000زیربنای تقریبی خیابان بلوار فرهنگ شیراز با انجام پروژه ای درشرکت اقدام به  پروژه شیراز : -3

مترمربع اداری می باشد. هزینه تکمیل آن 1،427مترمربع تجاری و  763طبق پروانه ساختمان نموده است. کاربری ملک 

 1398در سال  درصد 48و پیشرفت ریالی آن درصد  49میلیارد ریال برآورد می گردد. پیشرفت فیزیکی پروژه  313مبلغ 

 بوده است.
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موده ن مترمربع 5،500با زیربنای تقریبی ساری خیابان جام جم شرکت اقدام به انجام پروژه ای درساری: ه پروژ -4

میلیارد ریال  432مترمربع تجاری می باشد. هزینه تکمیل آن مبلغ 3،975است. کاربری ملک طبق پروانه ساختمان 

 بوده است.درصد  3پیشرفت ریالی آن و درصد  2پیشرفت فیزیکی پروژه 1398برآورد می گردد. در سال 

 

مترمربع  3،200زیربنای تقریبی با  بلوار رسالت بندرعباسخیابان شرکت اقدام به انجام پروژه ای درپروژه بندرعباس :  -5

می باشد. هزینه تکمیل  مترمربع تجاری 1،068اداری و مترمربع  1،400نموده است. کاربری ملک طبق پروانه ساختمان 

 بوده است. درصد 2پیشرفت ریالی آن 1398میلیارد ریال برآورد می گردد. در سال  250آن مبلغ 
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  های آینده شرکتبرنامه
 

حق بیمه در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی با تأکید بر طراحی  میلیارد ریال 45،668 دستیابی به تولید حداقل •
 ای و ورود به بازارهای نوین؛و عرضه محصوالت جدید بیمه

          حداقلهای فعلی و راه اندازی شعبه های جدید مورد نیاز برای رسیدن به افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت خدمات شعبه •
 ؛1399سال  فعال در پایان شعبه 94

 جدید در تهران و شهرستانها؛ نماینده 6،936اعطای نمایندگی و اجازه فعالیت به حدود  •

 کارآزموده و جوان؛ نفر همکار 100دعوت به همکاری از بیش از  •

 ؛نفر ساعت 435،000برگزاری دوره های آموزشی برای همکاران، نمایندگان و بازاریابان حداقل به میزان  •

بیشتر در سبد سرمایه گذاری به منظور سرمایه گذاری در بخش های مختلف برای دستیابی به بازدهی مناسب ایجاد تنوع  •
 جهت ایفای تعهدات آتی؛

 ؛( و در بخش تدارکات و پشتیبانیLMSدر بخش آموزش کارکنان ) ERPتوسعه سیستم  •

 ایجاد بخش امنیت در الیه های سخت افزاری؛ •

 موزی آنان در عرضه محصول جدید مجتمع های مسکونی با پوشش های مناسب؛توسعه شبکه فروش توام با بازآ •

اجتماعی سهل الصدور برای متصدیان و مشاغل  -مطالعه، تحقیق و بررسی جهت طراحی بیمه های مسئولیت مدنی •
 گوناگون مرتبط با فعالیت آنان؛

 ارائه طرح بیمه مسئولیت تولیدکنندگان در مقابل مصرف کنندگان؛ •

 ؛کردن صدور بیمه نامه طرح خانواده در وب سرویس عملیاتی •

        توسعه طرح استفاده از کارشناسان ارزیاب خسارت بیمه ای دارای پروانه از بیمه مرکزی ج.ا.ا به منظور حصول اطمینان •
 ؛ بیمه گذاران در امر ارزیابی خسارت توسط کارشناسان بی طرف

در  های دیجیتالترین ابزارها و کانالبا به کارگیری جدیدترین و اثر بخش دیجیتالبازاریابی تدوین و اجرای استراتژی  •
 ؛ارتقای خدمات کمی و کیفی راستای 

 ؛بستر سازی و فراهم نمودن امکان نظرسنجی الکترونیکی از مشتریان درخصوص ارزیابی کیفیت خدمات  •

 ؛شرکت  فراهم نمودن دسترسی به استعالم اصالت انواع بیمه نامه صادره •

 ؛مرکز تماس شرکتبرنامه ریزی و راه اندازی  •

 ؛ اتصال نمایندگان عمومی به سامانه یکپارچه منابع انسانی شرکت •

 توسعه و تکمیل سامانه پرورش؛ •

 .راه اندازی باشگاه مشتریان •
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  پیشنهادها

سهامداران محترم در مجمع عمومی عادی ساالنه   بیمه پاسارگاد ضمن تشکر و قدردانی مجدد از حضور هیأت مدیرهدرخاتمه 

 شرکت و با تقدیر و سپاس از همکاران و نمایندگان شرکت ، موارد زیر را پیشنهاد می نماید : 

 ؛  29/12/1398های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تصویب صورت (1

 های مالی ؛ قانون تجارت به شرح مندرج در صورت 129تنفیذ معامالت مشمول ماده  (2

ندوختـــه قانـــونی و تخصـیص از ســـود خالــــص بـه حســـاب اریـال  میلیـون 170،100تخصیص مبلـغ  (3

بــه  (درصــد 15جمعــاً معــادل ) ای ریــال از ســود خــالص بــه حســاب اندوختــه ســرمایهمیلیــون  719،786مبلــغ 

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

 ؛ ریال به عنوان سـود نقدی سهام، قابل پرداخت به سهامدارانمیلیون  612ر360تخصیص مبلغ  (4

 ؛ هیأت مدیرهو تعیین پاداش  1399برای سال  هیأت مدیرهتعیین حق حضور اعضای غیرموظف  (5

و  و کنترل داخلی تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای شرکت در جلسات کمیته های حسابرسی (6

 ؛تطبیق مقررات و جبران خدمات مدیریت ریسک،

 ؛ انتخاب و معرفی بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین حق الزحمه بازرس قانونی (7

انتخاب اکچوئر رسمی بیمه اصلی و علی البدل در دو بخش بیمه های زندگی و غیرزندگی برای مدت سه سال  (8

مصوب  78آیین نامه شماره  14و در اجرای ماده  29/10/1398مورخ  149847/100/98ه براساس بخشنامه شمار

 شورای عالی بیمه؛

 . انتخاب روزنامه کثیراالنتشار به عنوان روزنامه رسمی شرکت (9
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 اطالعات تماس با شرکت

 :دفتر مرکزی

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

    www.pasargadinsurance.irسایت اینترنتی شرکت:   

 info@pasargadinsurance.irپست الکترونیکی: 

 

 امور سهام:

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

 د.نمسئول پاسخگویی به سواالت سهامداران آقای مهدی امامی رئوف و خانم زهرا فتحی ادیب می باش
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