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 10747شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
 

 1388 /09 /14ثبت شده در 
 
 

 تذکر:
و مصاوبات  ات قاانونیر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمیناان از رعایات مراررثبت اوراق بهادا

ها یاا رد شرکترشی در موسازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفا
 باشد. های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیطرح

 سازمانبورسواوراقبهادار
 F-SP-37  :کد

 



 عام( ی)سهامانیرانیا ییاتکا مهیشرکت ب

 ریالی1000سهم عادی بانام   489150000 تعداد
 

 
اسااس ممموعاۀ  امی عام، بارسه بیمه اتکایی ایرانیانمنظور انتشار اطالعات مرتبط با عرضۀ سهام در دست انتشار شرکت  این بیانیه، به

اسات. رائاه رردیدهر تهیاه و اورس و اوراق بهادار ارائه شاده، توساط ناشاها، اطالعات، اسناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به سازمان بفرم

مان یت رسامی ساازرسانی شارکت در سااتوانند به بخش مربوط به اطالعمنظور دسترسی به اطالعات مالی شرکت می رذاران بهسرمایه

یی ایرانیان سهامی بیمه اتکاهای شرکت هیمراجعه نمایند. آر www.iranianre.comبورس و اوراق بهادار، یا به سایت رسمی ناشر 

 منتشر و به عموم ارائه خواهد رردید. وفرصت امروز اطالعات ه هایاز طریق روزنامعام 

  

بیماه بنادی در صانعت ا طبرهپذیرفته شده و ب فرابورساول بازار در21/08/1393سهامی عام، در تاریخ بیمه اتکایی ایرانیان سهام شرکت 

 ریرد.مورد معامله قرار میاتکای ، با نماد ی به جز تامین اجتماعی وصندوق بازنشستگ
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 تشریح طرح افزایش سرمایه
 
 

 هدف از انجام افزایش سرمایه
 

 باشد. سهامی عام، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر می انیرانیا ییاتکا مهیبهدف شرکت 
 4،000های بیمه اتکایی هیات محترم وزیران حداقل سرمایه پایه شرکت 18/9/91ه  مورخ  47905/ت  181070موجب مصوبه شماره  به

ال حداقل ساند موظفند ظرف چهار ای که قبال تاسیس شدههمین مصوبه موسسات بیمه "ب"میلیارد ریال تعیین شده است. به موجب بند 
درصاد و بار  15ال حاداقل نامه منطبق نمایندمشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هار ساین تصویبسرمایه خود را با مرررات ا

ه شارکت باا طبیاق سارمایتاساس برنامه زمانبندی مورد تایید شورای عالی بیمه باشد. بر این اساس هدف اصلی از این افازایش سارمایه 
 نیشرکت در اول ،مصوبه  نیا یباشد. در اجرارویت توان و بهبود ساختار مالی شرکت میمرررات مصوبه مزبور هیات وزیران و در کنار آن ت

 مهیب نکهیاده است. نظر به اد شیافزا الیر ونیلیم  2،010،850به مبلغ   الیر ونیلیم1،535،000 ازمبلغخود را هیسرما 1394مرحله در سال
قارارداده  دیایماورد تا نرایاوز اتیشده ه ادیرا در مصوبه  یراتییرران تغ مهیب یکایدرخواست سند یدر پ رانیا یاسالم یجمهور یمرکز

 3/24 نزایات باه مشرک هیسرما شیافزا یشرکت در مرطع کنون رهیمد اتینموده است ه شنهادیپ رانیمحترم وز اتیبه ه بیوجهت تصو
رم ساهام ضامن احبان محتاصا یه است . تا با همراهداد ررا در دستور کار قرا یا هیواندوخته سرما یدرصد از محل مطالبات و آورده نرد

حاداکرر کت وحفا  وباه اهاداف شار لیجهت ن یاحرفه نهیاقدامات به مهیصنعت ب یقانون نیو مواز یاتیعمل طیمح طیفراهم نمودن شرا
 .به کار ررفته شودمنافع صاحبان محترم سهام  یساز

ماالی  ام آن در صاورتهایبه ترتیبای کاه ارقا و  تامیناندوخته سرمایه ای  و وآورده نقدیمطالبات افزایش سرمایه پیشنهادی از محل  

ل از آمادهای حاصاهای شرکت و در رذارین آورده شده است موجب افزایش سرمایهآ های همراهبینی شده سه سال آتی و یادداشتپیش
 .شودآن می

 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه

ن باه شارح جادول زیار ریاال و مناابع تاأمین آمیلیون 489،150 های یاد شدۀ فوقد نیاز جهت اجرای برنامهرذاری مورمبلغ کل سرمایه
 باشد. می

 شرح
 (الیر ونیلیآخرین برآورد )م

 31/03/1395در تاریخ.

 منابع

 402،170  مطالبات وآورده نردی

 86،980 اندوخته سرمایه ای

 489،150 جمع منابع

 مصارف
 489،150 مالی اصالح ساختار 

 489،150 جمع مصارف
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 مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن

ز ااندوختاه سارمایه ای آورده نرادی ومطالباات ودر نظر دارد سرمایۀ خود را از  محل  با توجه به برنامۀ ارائه شده، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
 ش دهد. ، به شرح زیر افزایدرصد 3/24وبه میزان میلیون ریال2،500،000به مبلغ  ،  میلیون ریال 2،010،850 مبلغ 
 

 402،170   یآورده نرد از محل مطالبات ودرصد(    20)معادل          الیر ونیلیم 

 86،980      درصد(  از محل اندوخته سرمایه ای 3/4میلیون ریال       )معادل

 
 

 تشریح جزییات طرح

 باشد.رمایه پیشنهادی به شرح زیر میجزییات طرح موضوع افزایش س
ماده واحده قاانون  3ند و ب 1350رری مصوب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه 36رری کشور از جمله ماده به موجب مرررات بیمه

برخوردار باشند. ران های بیمه موظفند از حداقل سرمایه تعیین شده توسط هیات وزیشرکت 1380تاسیس موسسات بیمه غیردولتی مصوب 
 4،000های بیمه اتکایی پایه شرکت هیات محترم وزیران حداقل سرمایه 18/9/91ه  مورخ  47905/ت  181070به موجب مصوبه شماره  

ه خاود را ظارف اند تا سارمایهای بیمه ای که قبل از مصوبه مزبور تاسیس شده اند نیز موظف شدهمیلیارد ریال تعیین شده است و شرکت
ام سارمایه قبلای شارکت مادامی که تما"قانون تمارت  165نظر به اینکه به موجب ماده . چهار سال به حداقل مذکور افزایش دهندمدت 
به دلیل عدم  1393سال اسطاوامکان افزایش سرمایه شرکت تا "تادیه نشده است افزایش سرمایه تحت هیچ عنوان مماز نخواهد بود  تماماً

مصوبه ، شرکت  نیا یاجرا در موکول شد. 94نداشت. بر این اساس با تایید بیمه مرکزی افزایش سرمایه به سال تادیه کامل سرمایه وجود
داده است. نظر باه  شیافزا لایر ونیلیم  2،010،850به مبلغ   الیر ونیلیم1،535،000 ازمبلغخود را هیسرما 1394مرحله در سال نیدر اول

 دییامورد تا انریوز اتیه شده ادیرا در مصوبه  یراتییرران تغ مهیب یکایدرخواست سند یدر پ رانیا یاسالم یجمهور یمرکز مهیب نکهیا
 زانیت به مشرک هیرماس شیافزا یشرکت در مرطع کنون رهیمد اتینموده است ه شنهادیپ رانیمحترم وز اتیبه ه بیقرارداده وجهت تصو

ن محتارم ساهام صااحبا یمراهاداده است . تا با ه ررا در دستور کار قرا یا هیواندوخته سرما یدرصد از محل مطالبات و آورده نرد 3/24
فا  ف شارکت وحباه اهادا لیاجهات ن یاحرفاه نهیاقدامات به مهیصنعت ب یقانون نیو مواز یاتیعمل طیمح طیضمن فراهم نمودن شرا

 .به کار ررفته شودمنافع صاحبان محترم سهام  یوحداکرر ساز
شارکت تهیاه لی ساختار ماا هادی در اجرای تکلیف مررراتی به شرح یاد شده و در کنار آن ترویت توان و بهبودطرح افزایش سرمایه پیشن

 شده است.
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 ارزیابی طرح افزایش سرمایه

 بینی ترازنامهپیش
 

 

 
 

1394/09/30

بعد از افزایشقبل ازافزایشبعد از افزایشقبل ازافزایشبعد از افزایشقبل ازافزایشبعد از افزایشقبل ازافزایشحسابرسی شده

 19,799 19,799 17,999 17,999 16,363 16,363 14,875 14,875 13,523موجودی نقد 

 2,865,983 2,540,278 2,600,397 2,309,344 2,363,997 2,099,403 2,168,805 1,908,548 1,735,044سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 1,644,240 1,396,574 1,529,526 1,293,124 1,436,174 1,219,928 1,367,785 1,161,837 1,106,511سرمایه گذاری های بلند مدت
 304,920 277,200 243,936 221,760 195,149 177,408 152,064 141,926 149,680مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

 231,091 222,708 200,949 193,659 182,681 176,054 175,655 167,670 159,686سایر حسابهای دریافتنی
 83,875 83,875 56,245 56,245 35,909 35,909 20,503 20,503 19,102سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی

 9,996 9,542 9,088 7,952 8,655 7,573 8,322 7,282 6,935مطالبات بلند مدت

 134,794 134,794 132,151 132,151 129,560 129,560 127,019 127,019 122,134دارایی های ثابت مشهود

 2,159 2,159 1,439 1,439 959 959 738 738 492دارایی های نا مشهود

 21,191 16,853 16,300 11,442 10,636 8,309 6,081 5,796 4,054سایر دارایی ها

 5,318,047 4,703,781 4,808,030 4,245,115 4,380,084 3,871,467 4,041,847 3,556,195 3,317,161جمع دارایی ها

 1,916   1,916   1,597   1,597   1,331   1,331   1,109   1,109   924  بدهی به  بیمه گران و بیمه گران اتکایی

 28,195   28,195   26,852   26,852   25,573   25,573   23,249   23,249   21,135  سایر حسابهای پرداختنی

 20,814   17,061   20,616   17,447   18,756   17,964   26,995   17,157   26,995  ذخیره مالیات بر درآمد

 374,275   339,625   298,045   270,325   237,061   214,885   170,533   170,533   151,517  ذخیره حق بیمه 

 906,865   867,093   676,542   657,708   500,385   497,565   375,344   375,344   289,144  ذخیره خسارت معوق

 136,490   129,243   106,132   101,855   81,845   79,945   62,478   62,478   47,418  سایر ذخایر فنی

 40,000   40,000   30,000   30,000   30,000   30,000   20,000   20,000   17,711  حق بیمه سالهای آتی

440857505750747674761017897181456413605ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 1,522,160 1,437,696 1,169,501 1,115,962 902,426 874,739 685,458 675,620 559,252جمع بدهی ها

 2,500,000 2,010,850 2,500,000 2,010,850 2,500,000 2,010,850 2,500,000 2,010,850 2,010,850سرمایه

 218,999 204,564 188,033 177,505 157,838 151,083 128,883 125,201 98,959اندوخته قانونی

 291,018 349,128 229,085 295,010 168,696 242,167 110,786 190,402 137,918اندوخته سرمایه ای

 57,015 57,015 57,015 57,015 57,015 57,015 57,015 57,015 57,015سایر اندوخته ها

 728,854 644,529 664,397 588,773 594,107 535,613 559,706 497,108 453,167سود انباشته

 3,795,887   3,266,086   3,638,530   3,129,153   3,477,657   2,996,728   3,356,390   2,880,575   2,757,909  جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق 

صاحبان سهام
3,317,161 3,556,195 4,041,847 3,871,467 4,380,084 4,245,115 4,808,030 4,703,781 5,318,047 

دارایـی ها

بدهی ها

حقوق صاحبان سهام

1395/09/301396/09/301397/09/301398/09/30
شرح
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شورای عالی  60های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت را در چارچوب ضوابط آیین شماره جدول زیر جزییات پیش بینی سرمایه رذاری
 بیمه )آیین نامه سرمایه رذاری ها( نشان می دهد :

 

 
 

1394/09/30
بعد از افزایشقبل از افزایشبعد از افزایشقبل از افزایشبعد از افزایشقبل از افزایشبعد از افزایشقبل از افزایشواقعی 

کوتاه مدت

         999,243         887,401         908,403         806,728         825,821          733,389               757,634              666,718           606,107سپرده های کوتاه مدت بانکی

         449,869         395,918         405,287         359,925         368,443          327,205               338,021              297,459           270,417اوراق مشارکت

      1,041,557         924,979         946,870         840,890         860,791          764,445               789,716              694,950           631,773شرکتهای سرمایه پذیر بورسی وفرابورسی

         260,415         231,268         236,741         210,243         215,219          191,130               197,449              173,755           157,959شرکتهای سرمایه پذیر غیربورسی

         114,897         100,712         103,095            91,557            93,723             83,232                  85,985                75,667             68,788ابزارهای مالی)صکوک  صندوق سرمایه گذاری و...(

      2,865,982      2,540,278      2,600,397      2,309,344      2,363,997      2,099,403            2,168,805          1,908,548       1,735,044جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

بلند مدت

      1,274,213      1,077,238      1,179,826         997,443      1,107,818          940,984            1,055,065              896,175           853,500سپرده های بلند مدت بانکی

         253,764         214,564         234,967         198,671         220,626          187,425               210,120              178,500           170,000شرکتهای سرمایه پذیر غیربورسی

         116,263         104,772         114,733            97,011         107,730             91,520               102,600                87,162             83,011امالک ومستغالت

      1,644,240      1,396,574      1,529,526      1,293,124      1,436,174      1,219,928            1,367,785          1,161,837       1,106,511جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

3,800,171  3,319,332     3,536,590    3,070,385  2,841,555جمع کل سرمایه گذاری ها  3,602,469  4,129,923  3,936,852  4,510,221  

4,259,330  3,751,506     3,944,242    3,468,427  3,226,886منابع موضوع آیین نامه60 بیمه مرکزی  4,100,067  4,660,275  4,513,946  5,125,416  

شرح
1395/09/301396/09/301397/09/301398/09/30
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 بینی صورت سود و زیانپیش

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح

1394/09/30 1395/09/30 1396/09/30 1397/09/30 1398/09/30 

 قبل شده حسابرسی

 ازافزایش

 از بعد

 افزایش

 قبل

 ازافزایش

 از بعد

 افزایش

 قبل

 ازافزایش

 از بعد

 افزایش

 قبل

 زایشازاف

 از بعد

 افزایش

 1,089,000 990,000 871,200 792,000 696,960 633,600 506,880 506,880 549,430 حق بایااامه اتکایی قبولی

 (76,230) (69,300) (60,984) (55,440) (66,528) (44,352) (19,016) (19,016) (54,082) کاهش )افزایش( ذخایر حق بایااامه

 1,012,770 920,700 810,216 736,560 630,432 589,248 487,864 487,864 495,348 درآمد حق بایااامه

 77,070 77,070 61,656 61,656 51,380 51,380 44,678 44,678 29,561 حق بایااامه اتکایی وارذاری

کاهش )افزایش( ذخیره حق بایامه 
 اتکایی وارذاری

(5,115) (6,239) (6,239) 2,346) (2,346) (3,597) (3,597) (5,395) (5,395) 

 (71,675) (71,675) (58,059) (58,059) (49,034) (49,034) (38,439) (38,439) (24,446) هزینه حق بایااامه اتکایی وارذاری

 941,095 849,025 752,157 678,501 581,398 540,214 449,425 449,425 470,902 درآمد حق بایامه سهم نگهاداری

 326,700 297,000 261,360 237,600 209,088 190,080 173,535 173,535 128,187 خسارت پرداختی

افزایش )کاهش( ذخیره خسارت 
 معوق

75,598 86,200 86,200 122,221 125,041 160,142 176,157 209,385 230,324 

 (557,024) (506,385) (437,517) (397,742) (334,129) (312,301) (259,735) (259,735) (203,785) هزینه خسارت

خسارت دریافتی از بایااامه رران 
 اتکایی

3,979 12,750 12,750 15,414 15,414 18,497 18,497 23,121 23,121 

افزایش )کاهش( ذخیره خسارت 
 بایمه رران اتکایی

(1,931) 7,640 7,640 10,574 10,574 12,855 12,855 16,300 16,300 

یخسارت سهم بایااامه رران اتکای  2,048 20,390 20,390 25,988 25,988 31,352 31,352 39,421 39,421 

 (517,602) (466,964) (406,165) (366,391) (308,141) (286,313) (239,345) (239,345) (201,737) هزینه خسارت سهم نگهاداری

 239,580 217,800 191,664 174,240 153,331 139,392 121,740 121,740 137,591 هزینه کارمزد و کارمزد منافع

یدرآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکای  (212) (240) (240) 0 0 0 0 0 0 

هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم 
 نگهاداری

(137,379) (121,500) (121,500) (139,392) (153,331) (174,240) (191,664) (217,800) (239,580) 

 (30,358) (27,388) (24,286) (21,910) (19,367) (17,467) (15,060) (15,060) (16,096) کاهش )افزایش(  سایر ذخایر فنی

(بایااامه یها نهیسایر درآمدها)هز
 ای

3,199 2,000 2,000 2,400 2,400 2,880 2,880 3,456 3,456 

سایر هزینه های )درآمدها  خالص
 (بایاامه ای

(12,897) (13,060) (13,060) (15,067) (16,967) (19,030) (21,406) (23,932) (26,902) 

سرمایه رذاری از محل ذخایر  درآمد
 فنی

51866 57,785 81,317 68,366 77,175 70,250 79,932 72,362 82,146 

ناخالص فعالیت بایاامه ای ساود  170,755 133,305 156,837 168,288 180,614 189,570 213,333 213,172 239,637 

ی از محل سایر سرمایه رذار درآمد
 منابع

368,657 410,687 460,799 387,408 437,326 398,082 452,946 410,052 465,491 

های اداری و عمومی هزینه  (35,971) (46,200) (46,200) (55,440) (55,440) (66,528) (66,528) (79,834) (79,834) 

عملیاتی سود  503,441 497,792 571,437 500,257 562,500 521,124 599,751 543,390 625,294 

درآمدها و هزینه های غیر  سایر
 بایاامه ای

38,317 44,200 44,200 35,360 35,360 24,752 24,752 14,851 14,851 

خالص قبل از کسر مالیات ساود  541,758 541,992 615,637 535,617 597,860 545,876 624,503 558,242 640,145 

 (20,814) (17,061) (20,616) (17,447) (18,756) (17,964) (17,157) (17,157) (26,989) مالیات

خالص دوره ساود  514,769 524,835 598,480 517,652 579,104 528,428 603,887 541,181 619,331 

2 سرمایه 0، 10،850 20،10،850 2،500،000 20،10،850 2،500،000 20،10،850 2،500،000 20،10،850 2،500،000 

 248 269 242 263 232 257 239 261 256 )ریال (سهم هر خالص سود
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 بینی گردش حساب سود انباشتهپیش

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 حق بیمه اتکایی قبولی به تفکیك رشته به شرح زیر می باشد :

 ارقام به میلیون ریال

 
 

1394/09/30
بعد از افزایشقبل از افزایشبعد از افزایشقبل از افزایشبعد از افزایشقبل از افزایشبعد از افزایشقبل از افزایشواقعی 

       619,331    541,181    603,887    528,428    579,104   517,652  514,769524,835598,480سـود خالص دوره

       664,397    588,773    594,107    535,613    559,706   497,108  468,216453,168453,168سود انباشته ابتدای دوره 

تعدیل سنواتی 

982,985978,0031,051,6481,014,7601,138,810سود قابل تخصیص  1,064,041  1,197,995  1,129,954  1,283,728   

تخصیص سود

         30,967       27,059       30,194       26,421       28,955      25,883    29,924  26,242  25,739اندوخته قانونی 

         61,933       54,118       60,389       52,843       57,910      51,765    59,848  52,484  51,478اندوخته سرمایه ای

       461,974    404,248    443,015    396,004    457,837   401,499  76,750402,170402,170سود مصوب

افزایش سرمایه 

از محل سود انباشته
375,850-        -           -            

افزایش سرمایه 

از محل اندوخته ها
86,980    

529,817480,895491,942479,147544,703سود تخصیص داده شده   475,268  533,598  485,425  554,873  

453,168497,108559,706535,613594,107سود انباشته پایان دوره   588,773  664,397  644,529  728,854  

گردش حساب سود انباشته سه دوره آتی با فرض افزایش و عدم افزایش سرمایه 

)ارقام به میلیون ریال(

شرح
1395/09/301396/09/301397/09/301398/09/30

1394/09/30

پس از افزایشقبل از افزایشپس از افزایشقبل از افزایشپس از افزایشقبل از افزایشپس از افزایشقبل از افزایشواقعی )حسابرسی شده(

              407,795         370,723              326,236         296,578              260,989         237,263             226,048189,810189,810آتش سوزی

                80,416            73,105                64,333            58,484                51,466            46,788               39,49937,43037,430باربری

                21,957            19,961                17,566            15,969                14,053            12,775               15810,22010,220بدنه کشتی

                10,774              9,795                   8,620              7,836                   6,896              6,269                  32,0125,0155,015بدنه کشتی و باربری

                46,288            42,080                37,030            33,664                29,624            26,931               16,39421,54521,545هواپیما

                93,350            84,863                74,680            67,891                59,744            54,313               49,05043,45043,450مهندسی

              356,705         324,277              285,364         259,422              228,291         207,538             146,507166,030166,030نفت و انرژی

                20,163            18,330                16,130            14,664                12,904            11,731                  10,9509,3859,385مسئولیت

                18,369            16,699                14,695            13,359                11,756            10,688                  6,2068,5508,550تمام خطر اموال

                33,183            30,166                26,546            24,133                21,237            19,306               22,60615,44515,445سایر رشته ها

          1,089,000         990,000              871,200         792,000              696,960         633,600             549,430506,880506,880جمع

1395/09/301396/09/301397/09/301398/09/30
رشته
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 رح زیر می باشد :به تفکیك رشته به ش واگذاری حق بیمه اتکایی 

 ارقام به میلیون ریال

 
 

 خسارتهای پرداختی به تفکیك رشته

 ارقام به میلیون ریال

 
 

 به شرح زیر می باشد : به تفکیك رشته دریافتی از بیمه گران اتکاییخسارتهای 

 ارقام به میلیون ریال

 
 
 
 
 
 
 

1394/09/30

پس از افزایشقبل از افزایشپس از افزایشقبل از افزایشپس از افزایشقبل از افزایشپس از افزایشقبل از افزایشواقعی )حسابرسی شده(

          21,269          21,269          17,015          17,015          14,180         14,180         12,330     13,34212,330آتش سوزی

            1,829            1,829            1,463            1,463            1,219           1,219           1,060       1,4861,060باربری

            1,294            1,294            1,035            1,035               863               863              750          1,487750بدنه کشتی

            3,157            3,157            2,525            2,525            2,105           2,105           1,830       2,6781,830مهندسی

          48,266          48,266          38,612          38,612          32,177         32,177         27,980     9,92927,980نفت و انرژی

            1,256            1,256            1,005            1,005               837               837              728          641728سایر رشته ها

          77,070          77,070          61,656          61,656          51,380         51,380         44,678     29,56244,678جمع

رشته
1395/09/301396/09/301397/09/301398/09/30

1394/09/30

پس از افزایشقبل از افزایشپس از افزایشقبل از افزایشپس از افزایشقبل از افزایشپس از افزایشقبل از افزایشواقعی )حسابرسی شده(

        145,853        132,593        116,682        106,075          93,346          84,860         69,570     57,22869,570آتش سوزی

          24,126          21,933          19,301          17,546          15,441          14,037         13,540     9,46613,540باربری

               841                765               673                612               538                490              620          330620درمان

            6,110            5,554            4,888            4,443            3,910            3,555           2,250       2,3972,250بدنه کشتی و باربری

          19,349          17,590          15,479          14,072          12,384          11,258         14,500     7,59214,500هواپیما

          28,578          25,980          22,862          20,784          18,290          16,627         13,220     11,21313,220مهندسی

          88,863          80,785          71,091          64,628          56,873          51,702         50,580     34,86750,580نفت و انرژی

          12,980          11,800          10,384            9,440            8,307            7,552           9,255       5,0939,255سایر رشته ها

        326,700        297,000        261,360        237,600        209,088        190,080       173,535   128,187173,535جمع

رشته
1395/09/301396/09/301397/09/301398/09/30

1394/09/30

پس از افزایشقبل از افزایشپس از افزایشقبل از افزایشپس از افزایشقبل از افزایشپس از افزایشقبل از افزایشواقعی )حسابرسی شده(

12,02512,02514,43114,43118,03818,038            7,100        3,1057,100آتش سوزی

1,0801,0801,2961,2961,6201,620            1,900        2791,900باربری

1,4581,4581,7501,7502,1872,187            2,100        3762,100مهندسی

606606728728910910               950           157950نفت و انرژی

245245293293367367               700           63700سایر رشته ها

15,41415,41418,49718,49723,12123,121          12,750     3,98012,750جمع

رشته
1395/09/301396/09/301397/09/301398/09/30
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 د :تفکیك ذخیره های حق بیمه بر حسب نوع و رشته به شرح زیر می باش

 الیر ونیلیارقام به م

 
 
 

 
 

 ی معوق به تفکیك رشته و سهم بیمه گران اتکایی به شرح زیر می باشد: اتهرذخیره خسا

 ارقام به میلیون ریال

 

 
 

کلبرگشتیحق بیمهکلبرگشتیحق بیمهکلبرگشتیحق بیمهکلبرگشتیحق بیمهکلبرگشتیحق بیمه

107,070   9,181    97,890  77,022  6,604   70,418  62,5665,86868,434آتش سوزی  123,072  11,542  134,614  154,550  14,495  169,044  

   26,545   1,883   24,662   21,139   1,500   19,639   16,813   1,193    15,621  12,095      858   11,237  9,98476210,746باربری

   13,355       713   12,642   10,635       567   10,067      8,459       451     8,007     6,085      325     5,760     5,1182885,406مسئولیت

      9,819       280      9,539      7,819       223     7,596      6,219       177     6,042     4,474      127     4,346     3,8621133,975بدنه کشتی

      2,347       -      2,347      1,869       -     1,869      1,487       -     1,487     1,070      -     1,070        9500950بدنه کشتی و باربری

      9,243   2,171      7,072      7,360   1,729     5,631      5,854   1,375     4,479     4,211      989     3,222     2,8638793,742هواپیما

   35,752       969   34,783   28,470       772   27,699   22,645       614    22,031  16,290      441   15,848  14,08139214,473 مهندسی

   81,219   3,926   77,293   64,677   3,126   61,551   51,443   2,487    48,957  37,006  1,789   35,218  31,2901,58932,880نفت و انرژی

   26,951       238   26,713   21,462       189   21,272   17,070       151    16,920  12,280      108   12,171  10,8149610,910سایر رشته ها

15,628  11,242170,533221,433 141,5289,989151,517159,291جمع  237,061  278,396  19,649  298,045  349,601  24,674  374,275  

 بعد از افزایش

1394/09/301395/09/301396/09/301397/09/301398/09/30

پیش بینیپیش بینیپیش بینیپیش بینیواقعی رشته

سهم اتکاییکلسهم اتکاییکلسهم اتکاییکلسهم اتکاییکلسهم اتکاییکلسهم اتکاییکلسهم اتکاییکلسهم اتکاییکلسهم اتکاییکل

167,026    3,846 127,074   126,3583,846   2,196  73,4292,04695,3192,19695,319آتش سوزی  6,024    171,809  6,024    220,200  8,983    230,300  8,983    

117,638    1,975   91,786    1,975   89,231    1,261   67,887   1,261  67,504      720  39,22867150,92372050,923باربری  2,945    123,034  2,945    

       -         721       -         689       -         538       -         523       -         398      -        396      -        23002980298درمان

128,818       -   98,005      -  97,452      -  56,631073,514073,514بدنه کشتی و باربری  -       132,506  -       169,827  -       177,617  -       

       -   44,844       -   42,877       -   33,455       -   32,523       -   24,744      -  24,604      -  14,298018,560018,560هواپیما

126,849    6,665   98,973    6,665   96,217    4,256   73,202   4,256  72,790   2,430  42,2992,26454,9102,43054,910 مهندسی  9,940    132,667  9,940    

120,422    6,275   91,617   6,275  91,101   3,583  52,9403,33868,7233,58368,723نفت و انرژی  9,828    123,870  9,828    158,759  14,656  166,041  14,656  

       -   31,641       -   30,254       -   23,605       -   22,948       -   17,459      -  17,360      -  10,088013,096013,096سایر رشته ها

657,708  15,637 500,385 497,56515,637   289,1448,318375,3448,928375,3448,928جمع  24,492  676,542  24,492  867,093  36,524  906,865  36,524  

 پس از افزایش قبل از افزایش

1395/09/30

رشته

1397/09/30

 پس از افزایش قبل از افزایش

1398/09/30

 پس از افزایش قبل از افزایش

1396/09/30

واقعی حسابرسی شده پس از افزایش قبل از افزایش

1394/09/30
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 گذاری نشان می دهد:درامدهای سرمایه گذاری شرکت را حسب نوع سرمایهجدول زیر 

 

 
 

 

 

 بینی صورت سود و زیانمفروضات مبنای پیش

مایه و یاا عادم انماام در دو حالت افزایش سار 1398و  1397،  1396بینی سود و زیان سه سال مالی منتهی به سی ام آذر سالهای پیش
وبار اسااس  31/03/1395وعملکرد شش ماهاه منتهای باه  30/9/1394افزایش سرمایه با درنظر ررفتن عملکرد واقعی سال مالی منتهی به 

وع اختیااری ناطرح شده از مهای مالی، تدوین شده است. باید توجه داشت افزایش سرمایه فاده در تهیه صورتهای حسابداری  مورد استرویه
بینای ساود و ر تنظیم پیشدباشد . با این مالحظه مفروضات عمده رری ملزم به افزایش سرمایه میباشد و شرکت در اجرای مرررات بیمهنمی

 باشدزیان به شرح زیر می

 اتکایی عملیات بیمه 

ت مای کناد و کاامال کفایا با توجه به درجه باالی توانگری و اینکه سرمایه فعلی شرکت نیز برای پذیرش ریسك در حد رشد پیش بینی شده
لیاات بیماه م مختلاف عمافزایش سرمایه پیشنهادی صرفا در جهت رعایت مرررات بیمه رری پیشنهاد شده است لذا پیش بینی نمی شود اقال

ات اتکایی از جملاه مختلف عملی سب با افزایش سرمایه رشد داشته باشد . بر این اساس در تدوین صورتهای مالی آتی  برای اقالماتکایی متنا
د افازایش در اقاالم عملیاات درصد افزایش سرمایه تنها ده درصا 3/24حق بیمه و خسارت در دو حالت قبل و بعد از افزایش سرمایه در قبال 

 ت .   اتکایی منظور شده اس
 بیمه اتکایی قبولیحق

بینای و آخارین پیش 30/9/1394های قبولی و تحوالت بازار اتکایی و حق بیماه واقعای ساال ماالی منتهای باه این درآمد با درنظر ررفتن سیاست
 30/9/1397و  30/9/1396هاای ماالی درصد نسبت به سال قبل بارای دوره25و رشدی به میزان  30/9/1395حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 

 بینی شده است.پیش 30/09/1398و
 

 هزینه خسارت 

های معوق هر دوره با اساتفاده از ضاریب های پرداختی و تغییر در میزان خسارتهزینه خسارت شرکت که عبارت است از میزان خسارت
که از ترسیم هزینه خساارت  بینی شده است. ضریب خسارت شرکتخسارت شرکت در دوره های مالی رذشته وتعدیل افزایشی آن پیش

باه ترتیاب  30/9/1394شود در سه سال مالی منتهی به بیمه همان دوره محاسبه میآمد حقره به درمندرج در حساب سود و زیان هر دو

1394/09/30

بعد از افزایش قبل از افزایش بعد از افزایش قبل از افزایش بعد از افزایش قبل از افزایش بعد از افزایش قبل از افزایش واقعی 

         216,233         194,625         214,590         184,479         219,629          187,063         281,505        232,000           207,712سود سپرده های بانکی

         255,344         224,965         246,361         218,313         227,484          209,441         191,946        149,472           131,811سود سرمایه گذاری در سهام

            76,059            68,083            71,926            65,540            67,388             59,271           68,666          8100087,000سایر در آمد های سرمایه گذاری

         547,637         487,673         532,877         468,332         514,501          455,775         542,117        420523468,472جمع

1395/09/311396/09/301397/09/30
عنوان درآمد

1398/09/30
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باشد. باا در نظار رارفتن ضاریب خساارت می  %53معادل  30/09/1395بوده ودربودجه سال مالی منتهی به %41و  %46،  %38برابر با 
بینای و بار اسااس آن خساارت پرداختای و پیش %55و%54،%53ابر باا بر های رذشته ضریب خسارت سه دوره مالی آتی به تر تیبسال

 خسارت معوق دوره برآورد شده است.  
 

 بیمه اتکایی واگذاری حق

یی اجبااری و ارذاری اتکاوای شرکت منحصرًا عملیات بیمه اتکایی است شرکت مشمول  مرررات مربوط به با توجه به اینکه فعالیت بیمه
های اتکایی ماورد نیااز خاود را در )سه سال اول فعالیت ( پوشش 1391د. شرکت از ابتدای تاسیس تا پایان سال باشمصوبات مربوط نمی
 طراحی و خریداری نمود.  "مازاد خسارت  "و  "مشارکت"قالب دو نوع قرار داد 

ماازاد داد کاایی شارکت باه قاراراختار پوشاش اتبا توجه به تشکیل حمم مناسبی از پرتفوی و میزان سرمایه پرداخت شده ، س 1392از ابتدای سال 
د. بار ایان ی بعاد رردیاهای اتکایی وارذاری شارکت  در ساالهاخسارت محدود شد. این تغییر ساختار موجب کاهش در خور توجه نسبت هزینه

  آورد شده است ارذاری برو اساس میزان حق بیمه اتکایی وارذاری صرفا در چارچوب وارذاری طبق قرار داد مازاد خسارت و آخرین نسبتهای
ده و براسااس بینای حسابرسای شامطاابق آخارین پیش 30/9/1395بیمه اتکایی وارذاری شرکت برای سال مالی منتهی باه هزینه حق

 %25و %20، %15شادبیماه اتکاایی قباولی باه ترتیاب باا رو برای سه سال بعد از آن متناسب با رشاد حق 1394های واقعی سال هزینه
  .شده است بینیپیش

 

 

 گران اتکایی خسارت سهم بیمه

های ساارتخا عادم وقاوع رران اتکایی با توجه به نوع اتکایی وارذاری شرکت به رویدادهای آتی و وقوع یهای سهم بیمهمیزان خسارت
ز احتسااب ااقعیت شرکت وباشد. براساس این ها در معرض نوسان میبزرگ بستگی دارد. با توجه به تواتر کم ، میزان تحرق این خسارت

های بیماها نسابت حقبارران اتکایی را برابر رران اتکایی خودداری و با نگرش میان مدت سهم بیمههای سهم بیمهدست باالی خسارت
ادل به ترتیب مع 1398 و 1397،  1396های ام آذر سالهای اتکایی قبولی که برای سه سال مالی منتهی به سیبیمهوارذاری به کل حق

ه نیاز عد از افازایش سارمایباشد برآورد نموده وبرای حالت بدرصد در حالت عدم انمام افزایش سرمایه می 8/7درصد و  8/7درصد ،  1/8
مذکور در  ادل درصدهایرران اتکایی از کل هزینه خسارت نیز معارقام مذکور لحاظ شده است که بر این اساس نسبت خسارت سهم بیمه

 ست. نظر ررفته شده ا
 

 هزینه کارمزد و کارمزد منافع 

اند. نشان داده باشد ررایش بیشتریهای اتکایی از نوع مازاد خسارت که فاقد کارمزد میهای بیمه به تحصیل بیمههای اخیر شرکتدر سال
های رمزد بیماهکاا های قبولی این شرکت موجب کاهش نسبت کارمزد پرداختی شاده اسات. هزیناهبیمهتاثیر این ررایش در ترکیب حق

های یادشده برای هر سیاست و تاثیر 30/9/1394اتکایی قبولی با محاسبه آخرین نسبت کارمزد پرداختی واقعی برای دوره مالی منتهی به 
 های اتکایی قبولی محاسبه شده است. بیمهدرصد کل حق 22سه دوره آتی به میزان 

 

 درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی واگذاری

آمد کارمزد و کارمزد منافع صافر در1395با توجه به تغییر نوع قراردادهای اتکایی ممدد از نوع مشارکت به مازاد خسارت ، برای دوره مالی 
 بینی نشده است.بینی شده وسه دوره بعد از آن نیز مبلغی از این بابت پیشپیش

 

 ذخایر فنی :

نامه مزباور و بار د مررر در آیینمصوب شورایعالی با رعایت قواع 58نامه شماره آیین 15ماده های اتکایی قبولی با توجه به ذخایر فنی بیمه
زیناه تحصایل در هشاورایعالی بیماه  01/10/1389شود. براساس مصاوبه ماورخ های اتکایی محاسبه میحسب شرایط قراردادها و توافق

 شود.ر میدرصد منظو 20محاسبات ذخایر ، در عملیات اتکایی قبولی معادل 
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های یین خسارتریرد. برای تعهای معوق مبنا قرار میدر تعیین میزان ذخیره خسارت معوق در هر زمان فهرست به روز شده میزان خسارت
های واقع شده ان خسارتهای اعالم شده نیز به عنودرصد کل خسارت10و برآورد آن برای هر سه دوره معادل  1395معوق در پایان سال 

 های معوق افزوده شده است.ش نشده به خسارتو رزار
ها ناه در حساابطور جدارا نامه ذخایر فنی محاسبه و بهبیمه و ذخیره خسارت معوق مطابق آیینرران اتکایی از بابت ذخیره حقسهم بیمه

 شود.نشان داده می
 

 

 ها گذاریدرآمد سرمایه

بینای حسابرسای رین پیشبر اساس عملکرد ششماهه اول دوره مزبور و آخ 30/9/1395ها برای دوره مالی منتهی به درآمد سرمایه رذاری
 د شده است : زیر برآور های شرکت و متوسط منابع در اختیار طی دوره به شرحرذاریشده  و ملحوظ داشتن آخرین ترکیب پرتفوی سرمایه

 درصد 22های بانکی ریالی بر اساس نرخ سپرده های موجود با متوسط سود سپرده 

 درصد 6های بانکی ارزی  با نرخ متوسط سود سپرده 

 ها ها براساس آخرین سود برآوردی اعالمی و روند ترسیم سود شرکترذاری در سهام شرکتسود نردی سرمایه 

 رذاری  سود حاصل از معامالت سهام در بازار سرمایه براساس وضعیت بازار و راهبردهای سرمایه 

 
 

 80رذاری ایههای قابال سارمها در بخش بازار سارمایه ودیگررزیناهرذاریتوجه به تغییرات متناوب ترکیب سرمایه برای سه دوره بعدی با
ده وباعنایت باه ظر ررفته شدرصد کل منابع اول دوره شامل جمع حروق صاحبان سهام وذخایر سهم نگهداری به عنوان منابع دراختیار در ن

 %16.5، %17.5 رخ متوسطبا ن رکاهش تدریمی نرخ سود سپرده، درآمدحاصل ازاین منابع به تر تیبسیاست های اخیر پولی وبانکی مبنی ب
 بینی و منظور شده است.درمحاسبات پیش %15.5و
 

 هزینه های اداری و عمومی
د سااالنه پایش بینای رصاد 20های اداری و عمومی شرکت  برای  سه سال آتی با افزایش ها براساس آخرین نسبت عملکردی هزینهاین هزینه
 شده است . 

 

 

 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

سابها منظور به و در حن محاسماه آخرین حروق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آناذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یك
 .شودمی

 
 

 ای های غیر بیمهسایر درآمدها و هزینه

رابورس و... فهای بورس و ینااهسااود وزیان حاصاال از تسعیر ارز ، هزینااه کارمزد خدمات بانکی و هز این حساب عمدتاً شامل اقالم
  باشد.می
 
 

 تفاوت تسعیر ارز 

مطابق استانداردهای حسابداری شرکت اقالم پولی ارزی را به نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقالم غیرپولی که باه بهاای تماام شاده 
های ناشی از تسویه یا تسعیر اقاالم حسب ارز ثبت شده است را با نرخ رسمی ارز در تاریخ انمام معامله تسعیر می نماید . تفاوتتاریخی بر
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ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود . با توجه به آخرین تحوالت نرخ ارز و سیاستهای ارزی اعالمی از سوی بانك 
بینای و در های نردی ارزی مازاد بر تعهدات ارزی ، حداقل سود تساعیر ارز پیشجنبه های محافظه کارانه برای دارایی مرکزی و با رعایت

با درنظر ررفتن  عملکرد ششماهه باه میازان  بودجاه  30/9/1395بخش سایر درآمدها منظور شده است. این درآمد برای دوره منتهی به 
درصدی 40و 30، 20که تحرق آن ترریبا قطعی است . برای سه دوره بعدی نیز این درآمد با کاهش شرکت در نظر ررفته شده   1395سال 

 در هر دوره نسبت به دوره قبل خود منظور شده  است . 
 

 

 

 

 

  مالیات
 %10رکت محاسابه شادرصادی ساهام  38، و درصد شناوری  1393با توجه به حضور نماد شرکت در بازار اول فرابورس از دی ماه سال 

اتی محاسبه رررات مالیمهای بورسی و فرابورسی در سه سال پیش بینی  لحاظ شده و مالیات شرکت طبق معافیت مالیاتی مربوط به شرکت
 . شده است

 
 

 سیاست تقسیم سود

نامه  نییطابق آدرصد وم5مارت تقانون  238و140مفاد ماده  قیاز سود خالص دوره ط،در هر دو حالت انمام وعدم انمام افزایش سرمایه 
ود سدرصد  85) یومابر می ررددکسر  یا هیو اندوخته سرما یدرصد تحت عنوان اندوخته قانون10 مهیب یعالیمصوب  شورا 61شماره

 . است منظور رردیدهسهامداران  ینب درصد رقم مذکور 90مبنی بر ترسیم  با پیشنهاد هیات مدیره خالص دوره(
 

 
 

 عوامل ریسك

راه اسات. های باا اهمیتای همان، با ریسكایرانیا ییاتکا مهیبطرح موضوع افزایش سرمایۀ پیشنهادی و فعالیت شرکت رذاری در سرمایه
عوامال باه  دهند. این رذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرارریری در خصوص سرمایهرذاران باید پیش از تصمیمسرمایه

 باشد:شرح زیر می
 است.  ت ریسكهای اتکایی مستلزم پذیرش و مدیریهای مستریم و چه در حوزه بیمهچه در حوره بیمه ایهای بیمهفعالیت

، ریسك  یریسك عملیات ازار ،های مختلفی از قبیل ریسك بهمانند هر بنگاه اقتصادی و مالی ، شرکت بیمه اتکایی نیز در معرض ریسك
. با توجه به رار دارندقرری نیز های بیمه به طور خاص در معرض ریسك بیمهشرکت نردینگی و ریسك اعتبار قرار دارد ، با این وصف که
یان است در م تفکیك قابل "رذاری منابع مالیسرمایه "و "های اتکاییانمام فعالیت"موضوع فعالیت شرکت که به دو بخش عمده 

های بیمه اتکایی تفعالی ك شرکت بیمه اتکایی از جملهتوان از عوامل موثرتر ریسك در یهای زیر را میهای یاد شده ، ریسكریسك
 ایرانیان قلمداد نمود :

 رریریسك بیمه 

  ریسك بازار 

  ریسك عملیاتی 
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 شود :های فوق و وضعیت آن در بیمه اتکایی ایرانیان ارائه میتوضیحاتی در خصوص ریسك ذیالً 
 گری اتکایی:الف( ریسك بیمه

فروضات نا معات و یا ر اطالدبینی شده ، به لحاظ نرص های اتکایی از حدود پیشایش تعهدات قبولیعبارت است از ریسك ناشی از افز 
اسبات ذخایر ك و یا محری ریسصحیح و در نتیمه ارزیابی نادرست خطر و نرخ و شرایط قراردادهای اتکایی در بخش های قبول یا وارذا

 فنی مربوط.
شتریان هایی را به موششپهای توزیع و انترال ریسك به روش وارذاری ممدد ، مکانیزم شرکت براساس ظرفیت متکی به توان مالی و
 ریری از مدیران ورهناسب و بههبری منماید. بیمه اتکایی ایرانیان با مسترر نمودن نظام راخود یعنی شرکت های بیمه وارذارنده ارائه می

ز فرآیند ای ناشی اهریسك ای و پایبندی به اصول و موازین تخصصی ،حرفه کاریکارشناسان آراه و ممرب خود همچنین رعایت محافظه
 عملیات اتکایی خود را با اطمینان بیشتری مدیریت و خلق ارزش کرده و در آینده خواهد کرد.

 

 ب( ریسك بازار : 

ها و راییر ارزش دادهای بازار متهای بازار بر وضعیت مالی و عملکرد شرکت. تغییر قیعبارت است از تاثیر احتمال تغییرات قیمت
 های شرکت شود. زینهها و ههای شرکت ، تغییرات نرخ سود بانکی و نرخ ارز می تواند منمر به کاهش یا افزایش درآمدرذاریسرمایه

دین لحاظ بخشی از ب. اهد کردعرد خوشرکت بیمه اتکایی ایرانیان قراردادهای اتکایی ریالی و ارزی را با موسسات بیمه داخلی و خارجی من
ها و یا بدهی ش مطالباتهش ارزتواند موجب افزایش یا کاهای شرکت به صورت ارزی خواهد بود و نوسان در نرخ ارز میمطالبات یا بدهی

ا و هاراییدر سبد د تطابق ودر نتیمه افزایش یا کاهش میزان درآمد یا هزینه شرکت شود. شرکت با ایماد پرتفوی متوازن و تعادل 
ه سرمایه و کت بخشعمدنین شرهای ارزی خود چنین ریسکی را مدیریت و آثار نامطلوب آن را حذف یا به حداقل خواهد رساند. همچبدهی

ها و به رذاریها و سرمایهییت دارانماید. تغییرات شدید در قیمرذاری میای سرمایههای بیمهذخایر فنی خود را در چارچوب مرررات و رویه
ی شرکت و در ای دارایی هامهای و خارج از ترازناهای ترازنامهتواند ارزشن مرال نوسان در ارزش مستغالت و یا قیمت سهام میعنوا

هش ریسك در د موجب کایمه خوبهای شورایعالی نتیمه میزان درآمد و یا هزینه شرکت را متاثر سازد. البته رعایت مصوبات و محدودیت
 .شود ها میاین زمینه

شود رذاری میرمایهسر پول همچنین از آنمایی که بخش در خور توجهی از منابع شرکت به لحاظ حف  نردینگی و توازن ریسك در بازا
 تواند درآمد شرکت را متاثر سازد.تغییرات نرخ سود بانکی نیز می

 

 ج( ریسك عملیاتی :
 ارکنان.کملکرد در سیستم ها و فرآیندهای داخلی و ع عبارت است از ریسك ناشی از فردان نظام راهبری مطلوب و کاستی

شرکت تریم ، های بیمه مسشرکت با توجه به تخصصی بودن موضوع فعالیت و محدود بودن سازمان و تعداد کارکنان این شرکت در مرایسه با
مدیریت ریسك و  مور فنی واهبرد رای رابیمه اتکایی ایرانیان با تدوین نظام راهبری مناسب از جمله تشکیل کمیته حسابرسی داخلی ، شو

یابی و ایی ، ارزا شناسرهای عملیاتی خود های عملیاتی و مدیریت اطالعات ، ریسكریری مناسب از فناوری اطالعات و سیستمبهره
 کنترل خواهد نمود.
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 سهام یسینورهیپذ

 
  هیسرما شیاز افزا ناشی نشده استفاده تقدم¬عمل ناشر در صورت وجود حق نحوۀ

ن از آ یعموم ۀسبت به عرضنموظف است  بیمه اتکایی ایرانیانشرکت  ه،یسرما شیاز افزا یناش نشده استفاده تردم صورت وجود حق در
 .دیاقدام نمارانیفرابورس ا قیطر
 

 سینورهیمتعهد پذ مشخصات

هت فته شده جر نظر رردسهام  یتمام یسینورهیپذ لیاز تکم ناناطمی ولحص منظور و به هیسرما شیمبلغ افزا لیصورت عدم تکم در
حداکرر ه ستفاده نشدا های دمتر کل حق دیتا نسبت به خر دهیمتعهد ررد رروه ارزش آفرینان پاسارراد)سهامی عام(شرکت  ،یعرضۀ عموم
 :باشد یم ریبه شرح جدول ز یسینورهیمشخصات متعهد پذ .دیاقدام نما یعموم ۀمهلت عرض یانیروز پا 5ظرف مدت 

 

 میزان تعهدات موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام متعهد

شرکت رروه ارزش 
 آفرینان پاسارراد

 
 سهامی عام

فعالیت های سرمایه 
 اریذر

حق تردم خرید کل 
باقیمانده پس از های 

 عرضه عمومی

    
    

 است: ریمنعرده به شرح ز یبر اساس قرارداد/قرادادها ،یسینورهیمتعهد/متعهدان پذ تیمسئول حدود
در عرضه عمومی  روش نرفتههای ف مطابق تعهد نامه ارایه شده شرکت رروه ارزش آفرینان پاسارراد )از سهامداران عمده( تمامی حق تردم

 روز پس ازمهلت مررر پذیره نویسی خواهد کرد. 5راطرف مدت
 

 :سنوی رهیسمت متعهد پذ یقبول های نهیهز

نظور نشده مزینه ای ه ذیره نویسولی سمت متعهد پقب خصوصدر ،پاسارراد  نانیشرکت رروه ارزش آفر با ق وقرار داد منعردهتوافبراساس 
 .است
 

  نشده استفاده تقدم از فروش حق یعمل ناشر در خصوص وجوه ناش نحوۀ

روش فبا مرتبط  های نهیهز را پس از کسراستفاده نشده  های تردم ، موظف است وجوه حاصل از فروش حقبیمه اتکایی ایرانیان شرکت
 یها تردم قدارندران ح یبستانکار حساب به ها، نزد مرجع ثبت شرکت هیسرما شیشده، بالفاصله پس از ثبت افزا ادی های تردم حق

 .دیمنظور نما هاستفاده نشد
 
 
 

 مشاور/ مشاوران   مشخصات

خدمات مشاوران  ام خود ازشار سهو انت یمال نیتأم یطراح ،یرزارش امکان سنم هی، به منظور انمام طرح، تهبیمه اتکایی ایرانیان شرکت
 .است نمودهناستفاده 

   



 بیمه اتکایی ایرانیان  سهامی عام بیانیۀ ثبت سهام شرکت

 
 

 18از  18صفحۀ  

    
 بهاداراوراق متیمؤثر بر ق تیاطالعات با اهم ریسا

رار ررفته است. رذاران ق ر سرمایهاطالعات با اهمیت تازمان تهیه وارایه  این رزارش  از طریق سامانه کدال منتشرو در اختیا ی تمام 
ری تصمیم ری آراهی و جهتردبالفاصله از طریق سامانه مذکور مراتب ،  با اهمیت جدیده اطالعات هر روندر صورت بروز بدیهی است 

 سرمایه رذاران منتشر خواهد شد.
 


