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  گزارش هیأت مدیره

  به مجمع عمومی عادي ساالنه صاحبان سهام

  30/12/1387براي عملکرد سال مالی منتهی به 
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  به نام خدا

     

            آفرینبھ نام خداوند جان    
 ان آفربنبحکیم سخن در ز

  

  سهامداران گرامی 

دراجراي تکالیف موضوع مواد )شرکت سهامی عام(با عرض سالم و خیرمقدم ، هیأت مدیره بیمه پاسارگاد       
، گزارش خود در خصوص 30/12/1387قانون تجارت ، ضمن ارائه صورتهاي مالی مربوط به سال مالی منتهی به  232و138

یابی به اهداف پیش بینی شده و درچارچوب عمومی شرکت طی سال مالی مذکور را که به منظور دستفعالیتها و وضع 
  :، به شرح ذیل به استحضارمی رسانداساسنامه صورت پذیرفته است 

امید است سهامداران گرامی با تصویب عملکرد سال مالی مورد گزارش و پیشنهادهاي ارائه شده ، انگیزه و تالش بیشتر 
  .ن و کارکنان این شرکت را جهت نیل به اهداف تعیین شده فراهم آورندمدیرا

  

 )شرکت سهامی عام(معرفی بیمه پاسارگاد -1

 
 تاریخچه - 1- 1

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

با سرمایه  290070شماره  تــو تح 18/11/1385اریخ ـت ت درــاین شرک .شدارگاد تأسیس ـالی پاسـگروه م
، در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري تهران به ثبت  بوددرصد آن پرداخت شده  50میلیارد ریال که 450
تحت  اي هاي بیمه هــه رشتـکلی را در ودـپروانه فعالیت خ 29/11/1385تاریخ   و پس از طی تشریفات الزم در رسید

با صدور نخستین بیمه نامه ، فعالیت رسمی  1/12/1385تاریخ  در و دریافت نمود ایران مرکزي از بیمه 34605شماره 
تحت  را مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی 5/8/1386در تاریخ  این شرکت توانست.را آغاز کرد خود

، فعالیت 18/9/1386و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ  کنداز بیمه مرکزي ایران دریافت  25598شماره 
  .ایدنمدر این بخش آغاز  راخود
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  موضوع فعالیت  -2-1

  :است از  به موجب اساسنامه ، موضوع فعالیت شرکت عبارت

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

 تحصیل پوشش بیمه هاي اتکائی ، ·

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

 .عالم می گرددقبول بیمه هاي اتکائی از مؤسسات بیمه داخلی با رعایت ضوابطی که از سوي بیمه مرکزي ایران ا ·
 

   سرمایه -1- 3

 225ر000درصد آن معادل  50ریالی با نام که 1ر000میلیون سهم  450ریال منقسم به  میلیارد 450شرکت با سرمایه  
از محل  اسمی سهامدرصد دیگر از ارزش  25معادل  1387در تابستان سال . به ثبت رسید بود ریال پرداخت گردیدهیلیون م

درصد  75معادل  1387مطالبات و آورده نقدي سهامداران پرداخت گردید، درنتیجه سرمایه پرداخت شده در پایان سال 
  .شده استبالغ میلیون ریال  337ر500ارزش اسمی سهام به مبلغ 

أت مدیره ـهی المـعاا ـب و یـمقتض زمان در تجارت قانون مقررات رعایت با که باشدمی سهامداران تعهد در سرمایه باقیمانده
  .مطالبه خواهد شد

  

   سهامداران -4-1

  :می باشد لـرح ذیـبه ش 30/12/1387ی به ـی منتهـالـال مـترکیب کلی سهامداران در پایان س

  درصد سهام  تعداد سهام  سهامداران
  نسبت به کل

  20  90ر000ر000  بانک پاسارگاد

  34/19  87ر051ر800  سرمایه گذاري پارس حافظ

  5/3  15ر750ر000  اقتصاد ایرانیان  مهرسرمایه گذاري 

  2  9ر000ر000  سرمایه گذاري صنعت و معدن 

  2  9ر000ر000  صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد

  2  9ر000ر000  بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

  95/28  130ر264ر148  )مورد 54 ( سایراشخاص حقوقی

  21/22  99ر934ر052  )نفر  2462 (اشخاص حقیقی 

  100  450ر000ر000  )سهامدار 2522 (جمع 
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   عاملهیأت مدیره و مدیر - 1- 5

زیر ت به شرح ـرکـره فعلی شـ، هیأت مدی شدتشکیل  30/8/1387در تاریخ  که عـادي به طور فوق العادهمجمع عمومی  در 
  :سال انتخاب گردید 2براي مدت 

 آقاي دکتر مجید قاسمی - 1

 آقاي معصوم ضمیري  -2

 ی ناحمد شفیعی هنج آقاي - 3

 آقاي ابوالقاسم دباغ  -4

 بانمایندگی آقاي پیروز باستانی  بانک پاسارگاد - 5

ی به ندر اولین جلسه هیأت مدیره ، آقاي دکتر مجید قاسمی به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقاي شفیعی هنج
 .امل انتخاب شدندمدیرع آقاي ضمیري به عنوان عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و

  .اندبه صورت موظف انجام وظیفه نموده باستانی و ی، دباغنشفیعی هنج ضمیري، درطول دوره مورد گزارش آقایان

  بازرس قانونی و حسابرس مستقل - 1- 6

به عنوان بازرس ) حسابداران رسمی( ، موسسه حسابرسی دش و همکاران شرکت 29/1/1387 درمجمع عمومی عادي ساالنه
در سال مالی  .انتخاب شدند 1387اصلی و آقاي سید حسین عرب زاده به عنوان بازرس علی البدل شرکت براي سال مالی 

  .االشعار مسؤلیت حسابرسی را هم بر عهده داشته استمذکور، مؤسسه فوق
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 عملکرد شرکت  -2

    مبالغ به میلیون ریال                                                                            خالصه اطالعات مالی-2- 1

درصد   1387  1386  شرح
  تغییرات

        :اطالعات سود وزیان 

  122  370ر143  166ر820  جمع درآمدها

  248  61ر562  17ر705  افزایش ذخایر فنی سال 

  49  90ر652  60ر785  سود خالص پس از مالیات 

 49 13ر598  9ر118  سال ايهاي قانونی و سرمایهاندوخته

 80  81ر000*  45ر000  سود نقدي 

        :اطالعات ترازنامه 

  102  338ر918  167ر716  هاي بانکیها و سپردهگذاريجمع سرمایه

  67  635ر808  380ر915  جمع دارائی ها

  341  79ر612  18ر050  جمع ذخایر فنی

  50  108ر257  72ر178  هاجمع بدهی

  54  447ر939  290ر687  جمع حقوق صاحبان سهام 

  50  337ر500  225ر000  سرمایه پرداخت شده 

  -  450ر000  450ر000  سرمایه ثبت شده 

  )پیشنهادي به مجمع عمومی(قابل پرداخت به سهامداران سود نقدي  *
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                                                                    اطالعات مالی هرسهم -2-2

  

  شرح
  

1386  
  

1387  
درصد 
  تغییرات

  50  750  500  ریال –مبلغ پرداخت شده هر سهم 

  49  44/201  07/135  ریال –)   EPS(عایدي هر سهم 

 80 180*  100  ریال –)  DPS( سود نقدي هر سهم 

  -5/0  86/26  27  درصد - پرداخت شده نسبت عایدي هر سهم به مبلغ 

   )پیشنهادي به مجمع عمومی(قابل پرداخت به سهامداران سود نقدي  *
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 فنی  شرکت در بخش عملکرد - 2- 3

  حق بیمه تولید - 3-2- 1

میلیون ریال  249ر634از مبلغ مذکور . باشدمی میلیون ریال 251ر402کل تولید شرکت بالغ بر  در سال مورد گزارش
جزئیات تولید . باشدمیلیون ریال مربوط به قبولی اتکائی می 1ر768نامه مستقیم و مبلغ فقره بیمه 64973مربوط به صدور 

   .نشان داده شده است 8در جدول صفحه  هاي مختلفمستقیم شرکت به تفکیک رشته

.         باشدو مطلوب بودن ترکیب پرتفوي شرکت می مناسبنشان دهنده بررسی و تحلیل اطالعات مندرج در این جدول 
  .در جدول زیر ترکیب پرتفوي شرکت با پرتفوي بازار مقایسه گردیده است

  رشته
  به کل تولید در سال نسبت هر رشته سهم

  شرکت  بازار
  درصد    1/20  درصد     83/7  آتش سوزي

  درصد    8/14  درصد     30/12  بدنه اتومبیل 
  درصد    6/26  درصد    18/48  سرنشین حوادث شخص ثالث و

  درصد     5/5  درصد     23/3  باربري
  درصد     9/11  درصد     22/7  مهندسی،انرژي و سایر بیمه هاي اموال

  درصد     9/5  درصد    44/5  مسئولیت
  درصد    2/15  درصد     8/15  اشخاص
  درصد       100              درصد      100          جمع

  

  :باشددر خصوص عملکرد فنی، موارد زیر همواره جزء مالحظات کلی شرکت می ·
دور ـک و صـسـتداوم و حضور موثر در بخشهاي مختلف بیمه اي با رعایت کامل اصول بیمه گري در انتخاب ری - 

  .بیمه نامه
.  تالش براي طراحی و انعقاد قراردادهاي خاص در سطح وسیع چه بصورت منطقه اي و چه در سطح کشورسعی و  - 

براي مثال در سال مورد گزارش، شرکت موفق به انعقاد قراردادي جامع با سازمان نظام مهندسی استان مازندران 
و سازهاي ابنیه در سطح استان ن عضو سازمان براي تمام ساخت ه به موجب آن مسئولیت کلیه مهندساگردید ک

 .مازندران تحت پوشش قرار گرفته است

تداوم حفظ و حراست از قراردادهاي اتکائی شرکت با بیمه گران اتکائی که الزمه ادامه فعالیت هر شرکت بیمه  - 
 .مستقیم می باشد
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  خسارت - 2- 2-3

و جمع خسارتهاي معوق در  ریالمیلیون  36ر660 هاي پرداختی شرکت در سال مورد گزارش، بالغ برخسارت مجموع
  .محاسبه گردیده است میلیون ریال 26ر576پایان سال مبلغ 

 ضریب خسارت -2- 3- 3

  درصد     7/14          ه                            ضریب خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شد ·
 درصد     3/25   ضریب مجموع خسارت پرداخت شده و خسارات معوق به حق بیمه تولید شده    ·

 معادل   1386الزم به توضیح است که ضریب خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شده بازار بیمه کشور در سال  ·
 .درصد گزارش گردیده است   11/72

 
 امور اتکائی  - 2- 4-3

چنین مالحظات محدودکننده درخصوص روابط اقتصادي کشورهاي خارجی وهمبا توجه به ادامه مشکالت جاري  ·
بیمه گران معتبر اتکائی خارجی در قراردادهاي اتکائی مورد نظر آنها از یکطرف و رضایت بخش بودن قرارداد اتکائی 

بیمه دولتی  منعقده با بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران به عنوان راهبر اتکائی و با مشارکت سایر شرکت هاي
وغیر دولتی از طرف دیگر، شرکت در نظر دارد با تمدید قراردادهاي اتکائی با افزایش سهم نگهداري به دلیل افزایش 

  .اقدام نماید ،چنین افزایش کارمزد وکارمزد مشارکت درمنافعسرمایه پرداخت شده و ذخائر شرکت و هم
ها به روال معمول از بازارهاي معتبر خارجی راي هریک از ریسکاتکائی هاي اختیاري مازاد بر ظرفیت بازار داخلی ب ·

 .اخذ خواهد شد

بیمه داخلی، در سال مورد گزارش، شرکت ضمن مشارکت و قبول درصدي  مؤسسات با عنایت به اخذ مجوز قبولی اتکائی از
را پذیرفت  هاآنمورد از  21پیشنهاد ارسالی،  36هاي بیمه، بصورت اختیاري نیز از تعداداز قراردادهاي اتکائی سایر شرکت

     .، عاید گردیده استبعنوان حق بیمه قبولی دالر 21ر736و  یورو 80ر432به اضافه  ریال میلیون 494که جمعاً مبلغ 
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      خالصه عملکرد فنی  
  مبالغ به میلیون ریال                                                                                                                        

                                                                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نام رشـتـه

  

  دـیـتول
  )هاي قبولیبه استثناي حق بیمه( 

  

  ارتـخس

  تعداد
  بیمه نامه

  مبلغ
  مبلغ   درصد از کل  حق بیمه

  پرداختی
  مبلغ 
  جـمـع  معوق

 12,907 11,117 1,790  1/20 50,177  7542  آتش سوزي

 17,525 2,750 14,775  8/14 36,897  8825  بدنه اتومبیل

 18,725 6,974 11,751  6/26 66,531  30394  سرنشین حوادث شخص ثالث و

 2,911 705 2,206  5/5 13,783  2155   باربري

 1,013 479 534  9/11 29,587  247  مهندسی،انرژي و سایر بیمه هاي اموال

 4,874 3,410 1,464  9/5 14,638  1640  مسئولیت

 5,281 1,141 4,140  2/15 38,021  14170  اشخاص

 63,236 26,576 36,660  100 249,634  64,973  جمع
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  بیمه عمر و تأمین آتیه  -4-2

 1386سـال  درخصوص بیمه عمر و تأمین آتیه مطالعات و اخذ مجوزهاي الزم از بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایـران طـی   
نرم افزار اجرائی آن بـا قابلیـت صـدور     1387در سال . انجام پذیرفت و مقدمات اجراي آن در اواخر سال مذکور فراهم گردید

                                                            .بیمـــــه نامـــــه و نگهـــــداري اطالعـــــات ذیـــــربط، آمـــــاده گردیـــــد و بـــــه تـــــدریج توســـــعه داده شـــــد 
باشد، می فناپ در دست تهیه تگري که توسط شرکاي برنامه ریزي شده است که با نرم افزار جامع بیمهرم افزار به گونهاین ن

  .به سهولت تطبیق داده شود

. گوینـد از نوع بیمه هاي به شرط فوت و به شرط حیات است که به آن بیمه هاي مخـتلط نیـز مـی   بیمه عمر و تأمین آتیه
شـود  صادر می نمایند که ماهیتاً تفاوتی در آنها دیده نمـی  هاي دیگرينامه را با نامبیمه همین نوع بیمه هايبرخی از شرکت

دلیل بلند مدت بودن آن این نوع بیمه نامه به. ها مگر در نرم افزار مورد استفاده براي صدور و نگهداري اطالعات مربوط به آن
لغ دریافتـی از بیمه گذاران و سرمایه گذاري مبالغ پـس انـدازي آنــان،    از مبو لزوم تفکیک حق بیمه پوشش هاي بیمه اي ا

نیاز به نرم افزاري قوي دارد تا بتوان آمار و  اطالعات هریک از بیمه شدگان را به تفکیک و براي مدتی طوالنی، مـثالً بیسـت   
شبکه فـروش توانمنـد، اسـتفاده از     ایجادبر  هاي عمر عالوههاي بیمه در عرضه بیمهالزمه توفیق شرکت .سال، نگهداري کرد

سـازي ایـن   ارگاد سعی دارد به طور مستمر نسبت به بهینه ـاسـه پـیمـیل بـبه همین دل باشد؛اي پیشرفته میسیستم رایانه
  .معمول دارداقداماتی اساسی تجهیز شبکه فروش نرم افزار و 

  

   بیمه عمر و تأمین آتیههاي ویژگی-1-4-2
  

  :به شرح زیر استهاي بیمه عمر و تأمین آتیه بیمه پاسارگاد اهم ویژگی

 ،هاها و شرکتصورت گروهی براي کارکنان سازمانامکان صدور بیمه نامه به ·

  ،هااز آن تلفیقی همچنین و یکجا یا اقساطی صورتبه گذاربیمه درخواست با متناسب بیمه حق پرداخت در انعطاف ·
ول مـدت  ـییرات درطـ ـمنظـور اعمـال تغـ   به انگذارهاي بیمهپذیرش درخواستدر سیستم اجرائی براي انعطاف  ·

  .آناننامه بیمه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



و آغاز گردید که بـا توجـه بـه ایجـاد شـبکه فـروش       
  .ایمشاهد بودهبراي عرضه آن، رشد قابل توجه و مستمري را طی سال مورد گزارش 

  ماه هر انیپا تا صادره
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  عمر و تأمین آتیه نامهفروش بیمه 

آغاز گردید که بـا توجـه بـه ایجـاد شـبکه فـروش        1387از اوایل سال  عمالً نامهاین بیمهکه اشاره شد فروش طوري
براي عرضه آن، رشد قابل توجه و مستمري را طی سال مورد گزارش اختصاصی  بانبازاریا

  .گرددذیالً ارائه می و نمودار آن صادره هايبیمه نامه تعداد 

صادرهي ها نامه مهیب کل تعداد جدول                                                 
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١١ 

  هاي سرمایه گذاري فعالیت - 2- 5

 42مربوط به ذخایر فنی، ارزش ویژه و سایر منابع مالی خود و با رعایت مفاد آئیــن نامه شماره شرکت با استفاده از منابع 
  :مصوب شورایعالی بیمه، اقدام به سرمایه گذاري در زمینه هائی به شرح زیر نموده است 

  .بانکی سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و سپرده هاي ·

 .هدف استفاده از ارزش افزوده حاصل از تکمیل وآماده سازي آنهاسرمایه گذاري در پروژه هاي ساختمانی با  ·

  .هاي مرتبط با گروه مالی پاسارگاددر سهام شرکتهاي بورسی و شرکت بلند مدت سرمایه گذاري ·

  

  سرمایه انسانی  -2- 6

به دلیل ماهیت و . جوان تشکیل می دهند انسانیمجرب و سرمایه  انسانیعمده سرمایه انسانی شرکت را دو گروه سرمایه 
خصوصیت کسب وکار بیمه گري که با پیچیدگی و ظرافتهاي ویژه اي همراه می باشد، آموزش مستمر ضمن خدمت براي 

تربیت  هاي اصلیهاي فنی و رفتاري آنان به یکی از سیاستتارـها و مهیه منظور ارتقاء سطح دانش ، توانایهمکاران جوان ب
صـص و مجـرب شـرکت بـه ـخــمـکاران متـدرایـن راستـا ه. ل شده استـسرمـایه انســانی شـرکت تبـدیو پرورش 

.                    اند داشتــه ، برعهــده شرکت جــوان مستمــر همکــاران آمــوزش در اساسی نقشی خود اجرایــی هايمـوازات مسئولیت
حاصل تالش هاي شرکت در اجراي سیاست پرورش سرمایه انسانی  همکاران، آموزش ضمن خدمتنفر ساعت  3600بیش از 

  .بوده است 1387خود طی سال 

  :ترکیب سرمایه انسانی شاغل در شرکت در مقایسه با سال قبل به شرح جدول زیراست 

  1387سال   1386سال   تحصیالت
  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن

  10  7  3  3  3  -   و باالتر فوق لیسانس
  128  55  73  26  19  7  لیسانس

  16  9  7  6  4  2  فوق دیپلم
  13  10  3  10  7  3  دیپلم 
  167  81  86  45  33  12  جمع 

  

  

  

  



 

 
 

١٢ 

  توسعه شبکه فروش -7-2

  :باشدشرح زیر میبه 1387طی سـال  شبکه فروش بخشقدامات انجام شده در ا
  

  هاهامور مربوط به شعب  -7-2- 1

 تعداد 1386شعبه فعال در پایان سال  4شعبه جدید گردید که با  20تأسیس شرکت موفق به  1387در سال  ·
 .باشدگیر میسابقه و بسیار چشمبیدر نوع خود ید که این موضوع ـشعبه رس 24 ها بهآن

  

  :طی این سال عبارتند از تأسیس شده هايهشعب ·
 -بجنورد - نیشابور - اردبیل - رشت -غرب تهران - ساري -یزد - تبریز –کرج  - بندرعباس –گرگان  - قزوین
  آمل  - تنکابن –بوشهر  –اهواز  –کاشان  –شهرکرد  - اراك - بیرجند

جهت تسریع در حضور در منطقه به دیگر شعبه 9 محلو است شعبه متعلق به شرکت  15 محل مالـکـیـت ·
 .که در آینده نزدیک نسبت به خرید محل مناسب اقدام خواهد شد باشدمیصورت استیجاري فعالً به

 

 .اندمشغول به کار شده هاشهرستان هايهشعب درنفر  47 تعداد ،1387طی سال   ·

 
  امور مربوط به نمایندگان - 2-7-2

جذب و به همکاري آموزش و آزمون، اینده را پس از طی مراحل گزینش، نم 374 تعداد 1387شرکت در سال  ·
 .با شرکت همکاري دارند نمایـنده 422جمعاً  درحال حاضر .ه استدعوت نمود

  

شهر  74بخش مهمی از خدمات شرکت را در  خود، کارمند دفتري و بازاریاب 467همراه این تعداد نماینده به ·
 .نمایندگذاران ارائه میکشور به بیمه

  

برگزار  1387در سال  ،نفر ساعت آموزش 28,658 جمعاًبه منظور آموزش نظري و عملی این نمایندگان  ·
 .گردیده است

  

شرکت در بخش  اند،هاي الزم را گذراندهو آموزش صورت عام انتخابالذکر که بهبر جذب نمایندگان فوقعالوه ·
هاي خاص آن و براساس ضوابط بیمه مرکزي جمهوري اسالمی جهت ویژگیبه نیز هاي عمر و تأمین آتیهبیمه

از نفر از افراد واجد شرایط پس 20نامه کرده است که تاکنون ام به انتخاب مدیرفروش این نوع بیمهایران اقد
 .اندنامه شدهبیمه نوع هاي عملی و نظري موفق به اخذ مجوز الزم جهت صدور اینطی آموزش

  
  



 

 
 

١٣ 

  فناوري اطالعات -8-2

صورت گرفتـه اسـت،   بیمه پاسارگاد  متخصصانتوسط  که 1387سال  طیفناوري اطالعات  بخشاهم اقدامات انجام شده در
  :باشداختصاراً به شرح زیر می

 بخش نرم افزار -1-8-2

پاسـخگویی بـه تغییراتـی کـه در      منظـور توسعه برنامه محاسباتی و عملیاتی بیمه عمر و تامین آتیه  به  - الف
این امر موجب انعطـاف پـذیري شـبکه     .گیردمیقرار ) بیمه گذاران(طول دوره قرارداد مد نظر  مشتریان 

  .فروش براي عرضه محصول مورد درخواست مشتري شده است

ار بـر  ـپردازش اطالعات مربوط به بخش مالی بیمه هاي عمر و تامین آتیه به صورت خودک توسعه برنامه  -ب 
و ارزش  همـراه بـا محاسـبات مربـوط بـه بهـره فنـی، کـارمزد        هاي بانـک،  ـاس داده هاي روزانه واریزاس

 .و صدور  اسناد حسابداري آن ها هانامهبیمه بازخریدي

واحد صدور در سراسر کشور و پردازش  400 ازبیش ایجاد سایت یکپارچه آمار که با جمع آوري داده هاي - پ
و تجمیع آن داده ها انجام می شود و عالوه بر تامین اطالعات مدیریتی امکان بهره بـرداري از داده هـا در   

 .بخش مالی را نیز فراهم آورده است

تـرم  ن محاسالمی ایران که بـا اذعـان مسـئوال    انتقال داده هاي جمع آوري شده به بیمه مرکزي جمهوري -ت
 .قال داده می شودـتان آن سازمانه ـبـهایی است که صحیح ترین داده، ناوري اطالعات این واحد نظارتیـف

 ،ـاباننمایندگان و بازاریـ  ،هاهواحد صدور شامل شعب 400بیش از  تنظیم و ارائه برنامه هاي نرم افزاري به - ث
  .آن ها از فنی و پشتیبانی

 

 بخش سخت افزار و شبکه - 2-8-2

 .تهران و شهرستان ها هايهتهیه و نصب سیستم هاي رایانه اي در ساختمان مرکزي و شعب -الف 

 .شرکت هايهراه اندازي و نگهداري شبکه داخلی ساختمان مرکزي و شعب -ب 

  .هاي داخلی شرکتپشتیبانی سیستم هاي رایانه اي و شبکه - پ

  

 



 

 
 

١۴ 

 برون سپاري - 2- 8- 3

 گـري نـرم افزار جـامـع بیمـه ود با ـگزینی سیستم هاي موجـکاري مستمر با شرکت فناپ براي جایـمـه -الف
 .به منظور تسهیل در ارائه خدمات و تهیه و پردازش داده ها

ـ  آزمـایش عمر و تامین آتیه در حال  هايهـمـبی  داري وـحساب هايهـبرنامر ـال حاضـدر ح -ب  دازي ـو راه ان
تـا   هـا نیـز  سایر برنامـه  و وندشعملیاتی  ها این برنامه 1388اول سال  سه ماهد که امید است در نمی باش

 .برسندبرداري  به مرحله بهره 1388پایان سال 

  )OTC(راه اندازي بازار فرابورس  -9-2
  

ریال از ارزش اسمی سهام و واریز آن توسط سـهامداران محتـرم و تهیـه مقـدمات الزم، بـازار       250پس از مطالبه 
مـورد معاملـه    122طی ایـن مـدت   . آغاز به کار کرد 1387از مهرماه سال   )OTC(خرید و فروش سهام شرکت  

در پایـان سـال مـورد    . فروشنده انجام گرفته اسـت  34خریدار و  76سهم به درخواست  2,042,200براي انتقال 
  .سهم از سهام شرکت قرار داشتند 362,147تعداد  دنفر در صف خری 17گزارش 

 

  و بانک همکاري مشترك بیمه -10-2
  

تسهیل ارائه خدمات بیمه اي بـه مشـتریان    ،در راستاي سیاست هاي کالن گروه مالی پاسارگاد شرکتیکی از اهداف 
در سراسـر   همکاري مشـترك بانـک و بیمـه   بیمه هاي زیر از طریق  1387بانک می باشد که بدین مناسبت در سال 

  :کشور عرضه شده است

یالت بانکی توسط مشتریان   هانفجار و زلزله براي دارایی هایی که از طریق ارائه تس بیمه آتش سوزي، صاعقه، -الف 
 .خریداري شده استبانک 

 .بانک پاسارگاد ایش کنندگان اعتبارات اسنادي نزدبیمه باربري براي گش -ب 

  .)بیش از هفتصد هزار نفر(گذاران حقیقی بانک هاي بیمارستانی سپردههزینهبیمه حوادث و  -پ 

  .)بیش از هفتصد هزار نفر(گذاران حقیقی بانک سوزي منازل مسکونی سپردهبیمه آتش –ت 

  .گذاران حقیقی بانک و همسر آنانبیمه بدنه خودروهاي متعلق به سپرده –ث 

  

  



 

 
 

١۵ 

  بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران تشخیص ؛ بهبیمه پاسارگاد، بیمه برتر -11-2
  

اسالمی ایران در اجراي طرح ایجاد تحول در صنعت بیمه کشـور و حرکـت    بیمه مرکزي جمهوري 1387در سال  
ـ  منظـور ارتقـاء کـارآ    بـه چنـین  هـم اي و غیر تعرفهمالی و اي به نظارت رفهـعـاز نظارت ت گري ـئی عملیـاتی و توان

  .کشور نمود دولتی و غیر دولتی هاي بیمههاي بیمه، اقدام به ارزیابی شرکتشرکت

  :است شده هاي بیمه در نظر گرفتهبندي شرکتشاخص اصلی زیر براي رتبه 6 در این ارزیابی

 شفافیت گزارشگري مالی -1

 توانائی ایفاي تعهدات -2

 کارآئی عملیاتی -3

 حضور و کارآئی در بازار سرمایه -4

 توانائی مالی -5

 حضور در بازار بیمه - 6

  .مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است فرعیشاخص  16هاي اصلی فوق در قالب شاخص

 1هاي ردیف(  شاخص اصلی 4مطابق گزارش مدیریت نظارت مالی بیمه مرکزي، بیمه پاسارگاد با کسب برتري در 
ـ  شرکت "  لـوح  و هکرد احراز دولتی غیر بیمه شرکت 16میان  در را برتر رتبه )4تا  ل ـس کـ ـاز رئیـ را  "ربیمه برت

  .جمهوري اسالمی ایران دریافت نمودبیمه مرکزي 

نشـان از وجـود     "شرکت بیمه برتر"عنـوان  بهبیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران  توسط انتخاب بیمه پاسارگاد
  .شرکت دارد مستمرعوامل مؤثر و قابل اطمینان در رشد، توسعه و بالندگی 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

١۶ 

  8138 اهداف کمی و رئوس برنامه هاي شرکت در سال -3

بر طراحی و تأکید  ومیلیون ریال حق بیمه در انواع رشته هاي بیمه زندگی و غیر زندگی  510,000تولید  ·
 .عرضه انواع جدید بیمه

 

 .عرضه بیمه هاي عمر و تامین آتیه به صورت گروهی و انفرادي در سطح کشورگسترش  ·

 .نفر ساعت 26,000نمایندگان و بازاریابان حداقل به میزان  ،هاي آموزشی براي همکاران برگزاري دوره ·

شعبه فعال  30راه اندازي شعبه هاي جدید مورد نیاز براي رسیدن به حداقل فعلی و  هايشعبهخدمات  رتقاءا ·
 .در پایان سال

 

 .و شهرستانها تهران در جدید بازاریاب و حقوقی و حقیقی نماینده 200حدود  به اجازه فعالیت و اعطاي نمایندگی ·

 .برداري از نرم افزار جامع بیمه گري و تهیه تجهیزات مورد نیاز آن آغاز بهره ·

 .شهرستانهاو کارآزموده و جوان براي تهران  همکارنفر  70دعوت به همکاري از  ·

 . در پایان سالمیلیون ریال  550,000 هاي بانکی براي رسیدن به مبلغ و سپرده ها افزایش سرمایه گذاري ·

بـا رعـایت  میلیون ریال 65,000مبلغ  حداقل به...) ساختمان، تجهیزات اداري ، ( هاي ثابت  خرید دارائی ·
 .هاي مربوطنامهآئین

 

 .مصوبتقسیم شده به میزان سود نقدي از تعهد صاحبان سهام  بخشیمطالبه  ·

    براي هر سهـم ایجاد عایدي نتیجه در و میلیون ریال 126,000به مبلغ ، حداقل خالص دوره ددست یابی به سو ·

)EPS  ( بازده هر  سهــم ، رـریال مبلغ پرداخـت شـده  ه 930مقایسـه با  ریال کـه در 280حداقـل به مبلغ
 .بوددرصد خواهد  30 عـادلـم سهم

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

١٧ 

  پیشنهادها - 4

مجمع عمومی عادي ساالنه سهامداران محترم در   مدیره بیمه پاسارگاد ضمن تشکر و قدردانی از حضور درخاتمه هیأت
  : هاد می نماید ـشنـیـرکت ، موارد زیر را پـران ، همکاران و نمایندگان شـپاس از مدیـشرکت و با تقدیر و س

  .30/12/1387تصویب صورتهاي مالی شرکت براي سال مالی منتهی به  )1

  .مندرج در صورتهاي مالیت به شرح قانون تجار 129تنفیذ معامالت مشمول ماده  )2

    ریال از ســود خالـــص به حســاب اندوختــه قانــونی و تخصیــص مبلغ 9,065,243,200تخصیص مبلغ  )3
 11آئین نامه شماره  5و 4اي به استناد مواد  ریال از سود خالص به حساب اندوخته سرمایه 4,532,621,600

 .مصوب شورایعالی بیمه

قابل پــرداخت به سهامداران و  ،ریال به عنــوان ســود نقــدي سهــام 81,000,000,000 تخصیص مبلغ   )4
  .قسمتی از تعهد صاحبان سهام اختصاص مبلغ مذکور بابت مطالبه

 .1388تعیین پاداش هیأت مدیره و تعیین حق حضور اعضاي غیرموظف هیات مدیره براي سال  )5

  .  اصلی و علی البدل به هیأت مدیره و حسابرس بازرس تفویـض اختیار تعییـن و پرداخـت حق الزحمــه )6

 
  مجید قاسمی                                                         

 رئیس هیأت مدیره                                                      

                       

  احمد شفیعی هنجنی                                                                   معصوم ضمیري                 
  هیأت مدیره ب رئیسینا                                                    و مدیرعامل هیأت مدیره عضو      

  
  

  پیروز باستانی                                                                  ابوالقاسم دباغ                     
  عضو هیأت مدیره   عضو هیأت مدیره                                                                            

  

     

  

  


