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  گزارش هیأت مدیره

  به مجمع عمومی عادي ساالنه صاحبان سهام

  29/12/1388براي عملکرد سال مالی منتهی به 
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  به نام خدا

     

   چراغ دل به نور جان برافروخت                     به نام آنکه جان را فکرت آموخت     
  

  سهامداران گرامی 

دراجراي تکالیف موضوع مواد  )شرکت سهامی عام(با عرض سالم و خیرمقدم ، هیأت مدیره بیمه پاسارگاد       
خود در خصوص ، گزارش 29/12/1388قانون تجارت ، ضمن ارائه صورتهاي مالی مربوط به سال مالی منتهی به  232و138

یابی به اهداف پیش بینی شده و درچارچوب فعالیتها و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذکور را که به منظور دست
  :، 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 
  .شرکت را جهت نیل به اهداف تعیین شده فراهم آورند همکارانمدیران و 

  

 )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 درــشرک .شدارگاد تأسیس ـالی پاسـگروه م
، در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري تهران به  بوددرصد آن پرداخت شده  50ریال که  یلیونم 450ر000

 اي هاي بیمه هــه رشتـکلی را در ودـپروانه فعالیت خ 29/11/1385تاریخ   ثبت رسید و پس از طی تشریفات الزم در

تین ـدور نخسـبا ص 1/12/1385اریخ ـت در و دریافت نمود ایرانجمهوري اسالمی  زيـمرک از بیمه 34605شماره  به
مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات  5/8/1386در تاریخ  شرکت توانست .را آغاز کرد بیمه نامه ، فعالیت رسمی خود

و با صدور اولین گواهی  کندایران دریافت جمهوري اسالمی از بیمه مرکزي  25598شماره  طی را بیمه داخلی
  .ایدنمآغاز نیز  در این بخش راخود، فعالیت 18/9/1386قبولی در تاریخ 
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  موضوع فعالیت  -2-1

  :به موجب اساسنامه ، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از 

 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، •

 .گرددمی اعالم ایران اسالمی جمهوري مرکزي بیمه سوي از که ضوابطی رعایت با داخلی بیمه مؤسسات از اتکائی هايبیمه قبول •

   سرمایه -1- 3

 225ر000درصد آن معادل  50ریالی با نام که 1ر000میلیون سهم  450ریال منقسم به  میلیارد 450شرکت با سرمایه  
از  اسمی سهامدرصد دیگر از ارزش  43معادل 1388و  1387 هايطی سال. به ثبت رسید بود شدهریال پرداخت یلیون م

 93ادل ـمع 1388ه پرداخت شده در پایان سال ـرمایـگردید، درنتیجه س تامینداران ـمحل مطالبات و آورده نقدي سهام
  .شده استبالغ میلیون ریال  418ر500اسمی سهام به مبلغ  درصد ارزش

 المـعاا ـب و یـمقتض زمان در تجارت قانون مقررات رعایت با که باشدمی سهامداران تعهد در درصد 7به میزان  سرمایه باقیمانده

  .مطالبه خواهد شدأت مدیره ـهی
  

   سهامداران -4-1

  :می باشد لـرح ذیـبه ش 29/12/1388ی 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

  4  18ر000ر000  سرمایه گذاري سامان مجد

  5/3  15ر750ر000  سرمایه گذاري مهر اقتصاد ایرانیان 

  2  9ر000ر000  سرمایه گذاري صنعت و معدن 

  2  9ر000ر000  صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد

  2  9ر000ر000  بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

  85/24  111ر799ر966  )مورد 54( سایراشخاص حقوقی 

  31/22  100ر398ر234  )نفر  2532( اشخاص حقیقی 

  100  450ر000ر000  )سهامدار 2593( جمع 
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   عاملهیأت مدیره و مدیر - 1- 5

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

 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

نایب رئیس  عنوان به ینهنج شفیعی آقاي و مدیره هیأت رئیس وانـعن به دکتر قاسمی آقاي ، مدیره هیأت جلسه اولین در
 .مدیرعامل انتخاب شدند آقاي ضمیري به عنوان هیأت مدیره و

  .اندبه صورت موظف انجام وظیفه نموده باستانی و دباغ ی،نشفیعی هنج ضمیري، طول دوره مورد گزارش آقایان در
بیمه اتکائی ایرانیان در جلسه مجمع  شرکت با توجه به انتخاب آقاي دکتر مجید قاسمی به عنوان عضو هیات مدیره

شرکت بیمه مطابق مصوبات شوراي عالی  2عمومی موسس آن شرکت، و مغایرت عضویت همزمان ایشان در هیات مدیره 
در هیات مدیره شرکت بیمه اتکائی ایرانیان از حضور آقاي دکتر قاسمی بنا به ضرورت  02/12/1388، در تاریخ بیمه
ند و مطابق مقررات اساسنامه از شرکت سرمایه گذاري پارس حافظ دت در هیات مدیره بیمه پاسارگاد استعفا داـعضوی

درخواست شد تا نماینده حقیقی خود را براي  17/12/1388مورخ  38114/10/88طی نامه شماره ) اول علی البدل(
  .حضور در هیات مدیره معرفی نماید

  بازرس قانونی و حسابرس مستقل - 1- 6

به عنوان ) حسابداران رسمی( ، موسسه حسابرسی دش و همکاران شرکت 29/1/1388 مورخ درمجمع عمومی عادي ساالنه
در سال مالی  .انتخاب شدند 1388بازرس اصلی و آقاي سید حسین عرب زاده به عنوان بازرس علی البدل براي سال مالی 

  .را هم بر عهده داشته است شرکت االشعار مسؤلیت حسابرسیمذکور، مؤسسه فوق
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 عملکرد شرکت  -2
  

  هااهم فعالیت -2- 1
  

ها ، اقداماتی را به منظور توسعه همه جانبه فعالیت 1388هاي انجام شده براي سال ریزيبیمه پاسارگاد بر مبناي برنامه
درخصوص برخی اقدامات توضیحات . باشدها به شرح زیر میهاي بعد انجام داده است که اهم آنو استمرار آن در سال

  :ه خواهد شد بیشتري نیز در ادامه ارائ
 

به میزان  88در سال ریال  یونمیل 481ر858به  87در سال  ریال یونمیل 251ر402افزایش تولید شرکت از  •
  درصد 6/91

 درصد 7/66به میزان 88 درصد در سال  1به بیش از  87درصد در سال  6/0افزایش سهم بازار از  •

اي شرکت بر نگهداري ترکیب مناسب پرتفوي بیمهها به منظور هاي پیشنهادي و انتخاب آنبررسی ریسک •
 . گري و مدیریت ریسکاساس اصول بیمه

و افزایش کارمزد و مشارکت در نگهداري از یک طرف  بازنگري در قراردادهاي اتکائی به منظور افزایش ظرفیت •
 .منافع حاصله از طرف دیگر

هاي صادره و طالعات مربوط به کلیه بیمه نامهاستقرار سیستم اطالعات مدیریت فنی به ترتیبی که همه روزه ا •
 .دهدخسارات اعالم شده را در اختیار مدیریت شرکت قرار می

ه ـه آن با برنامـانه و مقایسـه صورت سود و زیان ماهـداري به منظور تهیـات حسابـسیستم اطالع استقرار •
  .پیش بینی شده و تجزیه و تحلیل انحرافات

ها و مطالبات گذاران و در عین حال تاکید بر وصول به موقع حق بیمهالزم براي بیمهفراهم آوردن تسهیالت  •
 .تجاري شرکت

د ـها و خریبدهی ،بر وجوه شرکت به نحوي که ضمن پرداخت به موقع خسارات برنامه ریزي شده مدیریت  •
اي ـهز در بخشـهی نیل توجـعه شرکت، سرمایه گذاري قابـراي توسـاز بـورد نیـزات مـها و تجهیدارائـی

 .سـود آور و درآمد ساز به عمل آمده است

 هاي عمومی و عمر و تامین آتیه نماینده جدید در زمینه فروش بیمه 469جذب  •

 .هاي آموزش عمومی و تخصصی براي همکاران و نمایندگان شرکتنفر ساعت دوره 62300برگزاري بیش از  •

  .همکار، نماینده، بازاریاب و متصدي نمایندگی در سراسر کشورنفر به عنوان  2000به کارگیري قریب به  •
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    مبالغ به میلیون ریال                                                                              خالصه اطالعات مالی-2-2

افزایش درصد   1388  1387  شرح
  )کاهش(

        :اطالعات سود وزیان 
  

  8/83  680ر397  370ر143  جمع درآمدها
  

  51  92ر965  61ر562  سال  طی افزایش ذخایر فنی

  8/39  126ر748  90ر652  سود خالص پس از مالیات
  

 8/39 19ر012 13ر598  اي سالهاي قانونی و سرمایهاندوخته

99ر000  81ر000  سود نقدي  * 2/22 

        :اطالعات ترازنامه 

  8/51  514ر651  338ر918  هاي بانکیها و سپردهگذاريجمع سرمایه

  47  934ر253  635ر808  )سهم اتکائی ر فنیبه جز ذخای( جمع دارائی ها

  7/116  172ر576  79ر612  )نگهداريسهم (جمع ذخایر فنی

  75  189ر014  108ر257   )سهم نگهداري و سهم اتکائی ر فنیبه جز ذخای(  هاجمع بدهی

  8/27  572ر662  447ر939  جمع حقوق صاحبان سهام 

  24  418ر500  337ر500  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- 3

  

  شرح
  

1387  
  

1388  
 افزایشدرصد 

  )کاهش(

  24  930  750  ریال –مبلغ پرداخت شده هر سهم 

  8/39  66/281  44/201  ریال –)   EPS(عایدي هر سهم 

 2/22 220* 180  ریال –)  DPS( سود نقدي هر سهم 

  7/12  28/30  86/26  درصد –نسبت عایدي هر سهم به مبلغ پرداخت شده 

   )مجمع عمومیپیشنهادي به (قابل پرداخت به سهامداران سود نقدي  *
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 فنی  شرکت در بخش عملکرد -4-2

  حق بیمه تولید -4-2- 1

از مبلغ مذکور . است میلیون ریال 481ر858تولید شرکت بالغ بر  ،هاي مالی تنظیمیمطابق صورت در سال مورد گزارش
میلیون ریال مربوط به قبولی  7ر880نامه مستقیم و مبلغ فقره بیمه 180ر251میلیون ریال مربوط به صدور  473ر978

  .نشان داده شده است 9در جدول صفحه  هاي مختلفجزئیات تولید مستقیم شرکت به تفکیک رشته. باشداتکائی می

بررسی و تحلیل هیات مدیره شرکت عالوه بر توسعه کمی تولید، توجه خاصی به ترکیب پرتفوي شرکت مبذول داشته که 
  .     باشدنشان دهنده توفیق شرکت در این خصوص می زیر عات مندرج در جدولاطال

    

  رشته
  به کل تولید  نسبت هر رشته سهم

  1388در سال  شرکت  1387در سال بازار
  درصد    9/17  درصد      4/6  آتش سوزي

  درصد    2/12  درصد     3/12  بدنه اتومبیل 
  درصد   6/29  درصد      4/50  سرنشین حوادث شخص ثالث و

  درصد      6/2  درصد      8/3  باربري
  درصد     4/4  درصد      2/6  مهندسی،انرژي و سایر بیمه هاي اموال

  درصد  6/6  درصد    7/4  مسئولیت
  درصد  7/26  درصد   2/16  اشخاص*

  درصد       100              درصد      100          جمع
  

درصـد  5هاي اشخاص منظور شده است حدود هاي زندگی در بازار بیمه کشور که در جدول فوق جزو بیمهسهم بیمه*
  .درصد است 5/14باشد، درحالی که این نسبت در تولید بیمه پاسارگاد معادل می

 

  :نیل به موفقیت در ترکیب مناسب تولید شرکت از طریق زیر حاصل گردیده است 

 .دور بیمه نامهـک و صـسـتلف بیمه اي با رعایت اصول بیمه گري در انتخاب ریحضور در بخشهاي مختداوم  - 

 .هاي زندگی و افزایش سهم این بخش در تولید شرکتکوشش براي گسترش بیمه - 
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  .اي به مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات بانک پاسارگادهاي گروهی بیمهنوآوري در ارائه پوشش - 
هاي موسوم به بیمه نامه(هاي خرد به بازار بیمه کشور ، خصوصاً بیمه نامه هاي جدیدبیمه نامه عرضهطراحی و  - 

طرح ، به بـازار بیمـه کشـور  6جمـعاً  زیرهاي شد در رشتهق ـال مورد گزارش شرکت موفـدر س ).ايدفترچه
 : عرضه نماید

 

 بیمه آتش سوزي منازل مسکونی •

 بیمه آتش سوزي واحدهاي صنفی •

 مسئولیت دارندگان منازل مسکونیبیمه  •

 بیمه مسئولیت دارندگان واحدهاي صنفی •

 بیمه حوادث انفرادي •

  بیمه جامع مسافرتی داخل کشور •
  
  خسارت - 2-4-2

و جمع خسارتهاي باشد می میلیون ریال 121ر527 هاي پرداختی شرکت در سال مورد گزارش، بالغ برخسارت مجموع
  .است برآورد شده میلیون ریال 60ر403معوق در پایان سال مبلغ 

  ضریب خسارتنسبت و - 2- 4- 3

  درصد   22/25                                     )خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شده(نسبت خسارت  •
 درصد  5/45            )عاید شدهخسارت تحقق یافته به حق بیمه  نسبت( ضریب خسارت •

  

 به استناد  1387 خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شده بازار بیمه کشور در سال نسبتزم به توضیح است که ال

درصد گزارش   66/74  معادل شده منتشر ایران اسالمی جمهوري مرکزي هـبیم طـتوس که بیمه صنعت آماري سالنامه
 .است گردیده

 

 امور اتکائی  - 4-4-2

 

مالحظات محدودکننده بیمه گران  و دیگرکشورهاي با با توجه به ادامه مشکالت جاري درخصوص روابط اقتصادي  •
بیمه مرکزي جمهوري اسالمی  راهبري اتکائی منعقده با هاياتکائی خارجی از یکطرف و رضایت بخش بودن قرارداد

را با انجام تغییراتی در شرایط آن، ازجمله افزایش سهم  هااین قرارداد تصمیم گرفتایران از طرف دیگر، شرکت 
بخش قابل توجهی از قراردادهاي  ،بیمه اتکائی ایرانیان شرکت چنین با شروع به فعالیتهم. مدید نمایدنگهداري ت

  .منعقده را به آن شرکت واگذار کند
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به روال معمول از بازارهاي  ،هااتکائی هاي اختیاري مازاد بر ظرفیت بازار داخلی براي هریک از ریسک ،عالوه بر این •
 .خارجی اخذ خواهد شد

 از مورد 70 بیمه، هايشرکت سایر اتکائی قراردادهاي در سال مورد گزارش، شرکت ضمن مشارکت و قبول درصدي از •

 .به عنوان حق بیمه قبولی، عاید گردیده است ریال میلیون 7ر880 مبلغ جمعاً که پذیرفت را هاآن

  

 

  خالصه عملکرد فنی
  مبالغ به میلیون ریال                                                                                                              

                                                                                                     

  
  
  
   
  

  نام رشـتـه

  

  دـیـتول
  )قبولیهاي به استثناي حق بیمه( 

  

  ارتـخس

  تعداد
  بیمه نامه

  مبلغ
  مبلغ   درصد از کل  حق بیمه

  پرداختی
  مبلغ 
  معوق

 9,035 16,090  9/17 84,624 23,624  آتش سوزي

 6,255 27,013  2/12 57,833  17,468  بدنه اتومبیل

 25,419 52,194  6/29 140,109  65,721  سرنشین حوادث شخص ثالث و

 6,021 182  6/2 12,452  5,464   باربري

 4,216 1,444  4/4 21,032  429  مهندسی،انرژي و سایر بیمه هاي اموال

 7,254 6,444  6/6 31,435  4,724  مسئولیت

 2,203 18,160  7/26 126,493 62,821  اشخاص

 60,403 121,527  100 473,978  180,251  جمع



 

١٠ 
 

  بیمه عمر و تأمین آتیه  -5-2

اسالمی ایـران،   جمهوري مرکزي بیمه از الزم مجوزهاي اخذ و شده انجام مطالعات به عنایت با آتیه، تأمین و عمر بیمه درخصوص
، نرم افزار اجرائی آن با قابلیت صدور بیمـه نامـه و نگهـداري اطالعـات     1386چنین تهیه و تدارك مقدمات الزم طی سال هم

هـاي عمـر و   بیمـه نامـه   شده، صـدور  نرم افزار طراحی شدن با آماده. شد تدریج نیز توسعه داده به و آماده 1387 سال ذیربط در
هاي خاص بیمه نامه طراحـی شـده و بـه مـوازات آن، ایجـاد شـبکه       شروع و با توجه به ویژگی1387تامین آتیه عمالً از سال 

هـاي صـادر   نامـه هبیم تعداد که به صورتی. در بازار مواجه گردید خوبی بسیار استقبال با این بیمه نامه اي نمایندگی، فروشحرفه
شد و در پایـان سـال مــورد گــزارش تعـداد      درصد مواجه  500در مقایسه با سال قبل با رشدي معادل  1388شده در سال 

  .بیمه نامه گذشت 45000هاي صادره از مرز نامه بیمه

 عمر و پس انـداز  ـتلطاز نوع بیمه هاي به شرط فوت و به شرط حیات است که به آن بیمه هاي مخ بیمه عمر و تأمین آتیه
صادر می نمایند که ماهیتـاً تفـاوتی در آنهـا     هاي دیگرينامه را با نامهاي بیمه همین نوع بیمهبرخی از شرکت. گویندنیز می

لغ ادلیل بلند مدت بـودن آن و لـزوم تفکیـک حـق بیمـه پوشـش هـاي بیمـه اي از مبـ         این نوع بیمه نامه به.  شوددیده نمی
بیمه گذاران و سرمایه گذاري مبالغ پس اندازي آنـان، نیاز به نرم افـزاري قـوي دارد تـا بتـوان آمـار و  اطالعـات       دریافتـی از 

هـاي بیمـه در   الزمه توفیق شرکت .هریک از بیمه شدگان را به تفکیک و براي مدتی طوالنی، مثالً بیست سال، نگهداري کرد
ـ    باشـد؛ رفته مـی ـاي پیشتوانمند، استفاده از سیستم رایانهشبکه فروش  ایجادبر  هاي عمر عالوهعرضه بیمه یل ـبـه همـین دل

اقـداماتی اساسـی   تجهیـز شـبکه فـروش    زار و ـسازي نـرم افـ  بت به بهینه ـعی دارد به طور مستمر نسـارگاد سـاسـه پـمـیـب
  .معمول دارد

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 

١١ 
 

  عمر و تأمین آتیه نامهفروش بیمه -1-5-2
  

ارائـه  و آغاز گردید که با توجه به ایجاد شبکه فـروش   1387از اوایل سال  عمالً نامهاین بیمهکه اشاره شد فروش طوريهمان
  .داشته استبراي عرضه آن، رشد قابل توجه و مستمري را طی سال مورد گزارش  هاي اختصاصیآموزش

  .گرددذیالً ارائه می 88و  87 هايدر سال و نمودار آن صادره هايبیمه نامه تعداد جدول     
  

  در هر ماه صادرهي ها نامه مهیب تعداد جدول

  1388اسفند تا  1387از فروردین      

  

  هاي صادره در هر ماهنمودار تعداد بیمه نامه

  1388تا اسفند  1387از فروردین    
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22  198  297  371  522  617  649  744  642  755  1245  1346  

  88سال 
  

1365  2217  2035  2439  3065  3626  4799  4022  3452  3394  3546  3937  



 

١٢ 
 

  جدول تعداد بیمه نامه هاي صادره تا پایان هر ماه 

  1388تا اسفند 1387از فروردین  

  

  

  هاي صادره تا پایان هر ماه نامه نمودار تعداد کل بیمه

  1388 تا اسفند 1387از فروردین 
  

  

  

  .باشدمی فقره 45305 تعداد1388اسفند  تا پایانهاي صادره گردد جمع بیمه نامهطوري که مالحظه میهمان
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  87سال 
  

22  220  517  888  1410  2027  2676  3420  4062  4817  6062  7408  

  88سال 
  

8773  10990  13025  15464  18529  22155  26954  30976  34428  37822  41368  45305  



 

١٣ 
 

  هاي سرمایه گذاري فعالیت -2- 6

 42رعایت مفاد آئیــن نامه شماره شرکت با استفاده از منابع مربوط به ذخایر فنی، ارزش ویژه و سایر منابع مالی خود و با 
نکته ضروري  توضیح این. نموده است  ه گذاري در زمینه هائی به شرح جدول زیرمصوب شورایعالی بیمه، اقدام به سرمای

 :موارد زیر مورد توجه شرکت قرار داشته است شده انجام هايکه در سرمایه گذاري است

 

 حفظ منافع بیمه گذاران - 

 .هادر سرمایه گذاريپرهیز از سوداگري  - 

 هاي اقتصادي گروه مالی پاسارگاداستفاده مطلوب از ظرفیت - 

 با حداقل ریسک ممکن کسب سود متعارف - 

 سهامداران فعحفظ منا - 

 .متناسب با برنامه مصوب توسعه شعب و تجهیزات مورد نیاز شرکت - 

 

      

  )میلیون ریال(         1388ها در پایان سال ترکیب سرمایه گذاري                                             

  درصد  مبلغ  شرح

  85  437ر362  هاي بانکیسپرده

  7  37ر500  بیمه اتکائی ایرانیان شرکت سهام

  6  29ر943  هاي غیر بورسیشرکتسایر سهام 

  2  9ر846  هاي بورسیسهام شرکت

  100  514ر651  جمع
  

  

  

  

  

  



 

به دلیل ماهیت و . جوان تشکیل می دهند انسانیمجرب و 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 سیاست
صـص و مجـرب شـرکت بـه ـخــمـکاران متـدرایـن راستـا ه

. اندداشتــه برعهــده،  شرکت جــوان مستمــر همکــاران
حاصل تالش هاي شرکت در اجراي سیاست پرورش سرمایه انسانی 

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

  1388سال 
  درصد  جمع  مرد  زن
3  7  10  4/4  
88  82  170  6/75  
8  17  25  1/11  
6  14  20  9/8  

105  120  225  100  

  

11/1% 
8/9% 

 1388نمودار تعداد سرمایه انسانی به تفکیک مدارج تحصیلی در سال 

١۴ 

  سرمایه انسانی 

مجرب 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 

هاي فنی و رفتاري آنان به یکی از سیاستتارـو مهها یه منظور ارتقاء سطح دانش ، توانایهمکاران جوان ب
درایـن راستـا ه. تـل شده اسـسرمـایه انســانی شـرکت تبـدی

مستمــر همکــاران آمــوزش در اساسی نقشی خود اجرایــی هايمـوازات مسئولیت
حاصل تالش هاي شرکت در اجراي سیاست پرورش سرمایه انسانی  همکاران، نفر ساعت آموزش ضمن خدمت

  .بوده است 1388

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

  1387سال   تحصیالت
  درصد  جمع  مرد  زن

  6  10  7  3  فوق لیسانس و باالتر
73  55  128  6/76  
7  9  16  6/9  
3  10  13  8/7  
86  81  167  100  

 

4/4% 

75/6 %

نمودار تعداد سرمایه انسانی به تفکیک مدارج تحصیلی در سال 

فوق لیسانس و باالتر

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم  

 

سرمایه انسانی  -7-2

عمده 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 

همکاران جوان ب
سرمـایه انســانی شـرکت تبـدیو پرورش 

مـوازات مسئولیت
نفر ساعت آموزش ضمن خدمت 4300یش از ب

8خود طی سال 

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

تحصیالت

فوق لیسانس و باالتر
  لیسانس

  فوق دیپلم
  دیپلم 
  جمع 

فوق لیسانس و باالتر



 

١۵ 
 

  توسعه شبکه فروش -8-2

  :باشدشرح زیر میبه 1388طی سـال  شبکه فروش بخشقدامات انجام شده در ا
  

  هاهامور مربوط به شعب  -2- 8- 1

 تعداد 1387شعبه فعال در پایان سال  24شعبه جدید گردید که با  6شرکت موفق به تأسیس  1388در سال  •
 :هاي جدید عبارتند از شعبه. افزایش یافت شعبه 30 ها بهآن

  

  )تهران(تهرانپارس  - )تهران(ارمغان - زنجان -همدان - کرمان - ارومیه

 ،حضور در منطقه ضرورتجهت به دیگر شعبه 10 محلو است شعبه متعلق به شرکت  20 محل مالـکـیـت •
 .که در آینده نزدیک نسبت به خرید محل مناسب اقدام خواهد شد باشدمیصورت استیجاري فعالً به

و شعبه مرکزي مشهد خریداري شد و  2منطقه ساختمان جدیدي براي استقرار سرپرستی  1388طی سال  •
و شعبه مرکزي تبریز زمین مناسبی خریداري و براي انجام ساخت و ساز  6براي استقرار سرپرستی منطقه 

 .اقدامات الزم صورت پذیرفته است
 

 .اندمشغول به کار شده هاشهرستانتهران و  هايهشعب درنفر  91 تعداد ،1388طی سال   •

 .  اندها مشغول به کار بودههاي تهران و شهرستاننفر در شعبه 138کالً تعداد  1388در پایان سال  •

 

  امور مربوط به نمایندگان - 2-8-2

جذب و به آموزش و آزمون، را پس از طی مراحل گزینش، عمومی اینده نم 307 تعداد ،1388شرکت در سال  •
 .با شرکت همکاري دارند عمومی نمایـنده 739جمعاً  درحال حاضر .ه استهمکاري دعوت نمود

  

از خدمات شرکت را در  قابل توجهیبخش  بازاریاب و متصدي نمایندگی، 700همراه به گان عمومینمایند •
 .نمایندگذاران ارائه میبه بیمه شهرستان 148

  

در سال  ،نفر ساعت آموزش 29,800 بیش از عمومی شرکت، به منظور آموزش نظري و عملی نمایندگان •
 .برگزار گردیده است 1388

  

با همکاري مدیران ارشد   نیز عمر و تأمین آتیه شرکت در بخش بیمه، الذکربر جذب نمایندگان فوقعالوه •
هاي نظري و عملی و اینده فروش بیمه عمر را پس از طی آموزشمن 153تعداد  فروش این نوع بیمه نامه ،
  .است به همکاري دعوت نموده، موفقیت در اخذ مجوز الزم 



 

١۶ 
 

اي در منطقه فروش مدیر 7 و ارشد فروش مدیر 6 با نظارت عمر بیمه نماینده فروش 173 تعداد حاضر حال در •
 .کنندفعالیت میها تهران و شهرستان

  

نفر ساعت آموزش در  27,400جهت آموزش نظري و عملی متقاضیان نمایندگی فروش بیمه عمر نیز بیش از  •
 .است شدهارائه  1388سال 

  

توجیهی  برگزاري جلسات آموزشی و و 1388در سال ) ايهاي دفترچهبیمه(هاي خرد تشکیل مدیریت بیمهبا  •
هاي خرد نیز نمایندگان عمومی و نمایندگان فروش بیمه عمر براي فروش بیمه الزم، زمینه فعالیت مضاعف

ت جلسات آموزشی و نفر ساع 720 طی سال مورد گزارش بیش از به همین منظور. فراهم گردیده است
  .است شدهها برگزار توجیهی در تهران و شهرستان

  
  فناوري اطالعات -9-2

بیمه پاسارگاد  متخصصانو  ITکارشناسان توسط تماماً  که 1388سال  طیفناوري اطالعات  بخشاهم اقدامات انجام شده در
  :باشدصورت گرفته است، اختصاراً به شرح زیر می

 :اطالعات فنی شامل  مدیریت استقرار سیستمطراحی و   -1-9-2

 هانامه اطالعات صدور بیمهمدیریت سیستم  •
 

نماینـدگی شـرکت در سراسـر     730شـعبه و بـیش از    30هـا را از  اطالعات روزانه صدور بیمه نامه ،سیستم مذکور
اسناد حسابداري مربوط  هاي فنی،ها عالوه بر تامین اطالعات مدیریتکشور دریافت و پس از پردازش و تجمیع آن

  .دهدها را به صورت اتوماتیک تهیه و در اختیار امور مالی قرار میبه صدور بیمه نامه
 

 هااطالعات پذیرش و پرداخت خسارت مدیریت سیستم •

 
ها را از کلیه ادارات و شعب پذیرنده و پرداخـت کننـده   اطالعات روزانه پذیرش و پرداخت خسارت، سیستم مذکور 

هاي فنی شـرکت را  ها، اطالعات مورد نیاز مدیریتدر سراسر کشور دریافت و پس از پردازش و تجمیع آنخسارت 
  .نمایدفراهم می

  

هاي عملیاتی، اطالعاتی و محاسباتی بیمه عمر و تامین آتیه و تهیه اتوماتیک توسعه و تکمیل برنامه - 2-9-2
 .هاي آناسناد حسابداري مربوط به فعالیت
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  سهام شرکت )OTC(فرابورس بازار  -10-2
  

و انتشـار آگهـی    29/1/1388در تاریخ پس از برگزاري مجمع عمومی عادي ) OTC(بازار خرید و فروش سهام شرکت 
مـورد معاملـه بـراي     270جمعـاً   88طـی سـال   . فعالیت خود را آغاز نمود  16/03/88تصمیمات آن، مجدداً از تاریخ 

 آخرین قیمت معامله شده هـر سـهم   .تفروشنده انجام گرف 81خریدار و  176سهم به درخواست  6,074,087انتقال 
سهم از  191,100  براينفر در صف خرید  14در پایان سال مورد گزارش تعداد . ریال بوده است 1220 در پایان سال

  .سهام شرکت قرار داشتند
 

  همکاري مشترك بیمه و بانک -11-2
  

، تسهیل ارائه خدمات بیمه اي بـه مشـتریان   ،در راستاي سیاست هاي کالن گروه مالی پاسارگاد شرکتیکی از اهداف 
سراسـر کشـور عرضـه     در 1388زیر طـی سـال    خدمات در این رابطه. می باشد پاسارگاد بانک  کارکنان و سهامداران

  :شده است
 :هاي جدید به شرح زیر همکاري در عرضه بیمه نامه •

 

 هاي بیمارستانی و آتش سوزي منازل مسکونی سهامداران حقیقی بانکهزینههاي حوادث، بیمه - 

 بیمه بدنه خودروهاي متعلق به سهامداران حقیقی بانک و همسر آنان با شرایط ویژه - 

 بیمه عمرمانده بدهکار گیرندگان تسهیالت از بانک پاسارگاد - 

فتی آنان از بانـک اعـم از وام ضـروري و    بیمه عمر مانده بدهکار همکاران بانک، معادل مانده تسهیالت دریا - 
 وام مسکن

  

  :هاي قبلی به شرح زیر ادامه همکاري در عرضه بیمه نامه •

  .شده است خریداري بانک مشتریان توسط بانکی یالتهتس ارائه طریق از که هایی دارایی براي سوزي آتش بیمه  -

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

ـ   سـپرده  و آتش سوزي منــازل مسـکونی   هاي بیمارستانیهزینه ،حوادثهاي بیمه - انک ـگـذاران حقیقـی ب
  .)نفر یک میلیونبیش از (

  .با شرایط ویژه گذاران حقیقی بانک و همسر آنانبیمه بدنه خودروهاي متعلق به سپرده  -

 .بانک و خانواده آنان همکارانهاي عمر، حادثه و درمان تکمیلی بیمه -
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  1389 اهداف کمی و رئوس برنامه هاي شرکت در سال - 3

بر طراحی و تأکید  بامیلیون ریال حق بیمه در انواع رشته هاي بیمه زندگی و غیر زندگی  707,000تولید  •

 .ايبیمه محصوالت جدید عرضه

 .سطح کشورعرضه بیمه هاي عمر و تامین آتیه به صورت گروهی و انفرادي در گسترش  •

 .در سطح کشور )ايهاي دفترچهبیمه(هاي خرد گسترش عرضه بیمه •

 .نفر ساعت 67,000نمایندگان و بازاریابان حداقل به میزان  ،هاي آموزشی براي همکاران برگزاري دوره •

 راه اندازي شعبه هاي جدید مورد نیاز براي رسیدنفعلی و  هايشعبهخدمات  کیفیت رتقاءاافزایش ظرفیت و  •

 .شعبه فعال در پایان سال 36به حداقل 

 .تهران و شهرستانها در جدید حقوقی و حقیقی نماینده 400حدود  به اجازه فعالیت و اعطاي نمایندگی •

 .کارآزموده و جوان همکارنفر  50دعوت به همکاري از  •

 .هاي عملیاتی و اطالعاتی شرکتتوسعه ، تکمیل و ارتقاء سیستم •

 . در پایان سالمیلیون ریال  750,000 هاي بانکی براي رسیدن به مبلغ و سپرده ها افزایش سرمایه گذاري •

بـا  میلیون ریال 101,000مبلغ  حداقل به...) ساختمان، تجهیزات اداري ، (  جدید هاي ثابت خرید دارائی •

 .هاي مربوطنامهرعـایت آئین

 .ریال به ازاي هر سهم  70به میزان تعهد صاحبان سهام  باقیماندهمطالبه تکمیل سرمایه پرداخت شده با  •

براي هر  ایجاد عایدي در نتیجه میلیون ریال و 139,500به مبلغ ، حداقل د خالص دورهدست یابی به سو •

 .ریال 310به مبلغ )  EPS(    سهـم

ومی ـو برگزاري مجمع عم سال دوظرف  درصد 40رمایه شرکت به میزان ـش سـافزای هیـتوجی یه طرحـته •

  .به منظور بررسی و تصویب آن صاحبان سهام فوق العاده
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  پیشنهادها -4

مجمع عمومی عادي ساالنه سهامداران محترم در   مدیره بیمه پاسارگاد ضمن تشکر و قدردانی از حضور درخاتمه هیأت
  : هاد می نماید ـشنـیـرا پ رکت ، موارد زیرـپاس از همکاران و نمایندگان شـشرکت و با تقدیر و س

  .29/12/1388تصویب صورتهاي مالی شرکت براي سال مالی منتهی به  )1

  .ت به شرح مندرج در صورتهاي مالیقانون تجار 129تنفیذ معامالت مشمول ماده  )2

  ریال از ســود خالـــص به حســاب اندوختــه قانــونی و تخصیــص مبلغ  12ر674ر844ر149 تخصیص مبلغ  )3
 11آئین نامه شماره  5و 4اي به استناد مواد  یال از سود خالص به حساب اندوخته سرمایهر  6ر337ر422ر075

 .مصوب شورایعالی بیمه

قابل پــرداخت به سهامداران و  ،ریال به عنــوان ســود نقــدي سهــام  99ر000ر000ر000  تخصیص مبلغ   )4
 .تکمیل سرمایه پرداخت شدهبابت  به ازاي هر سهم مبلغ مذکورریال از  70اختصاص 

 .و تعیین پاداش هیات مدیره1389تعیین حق حضور اعضاي غیرموظف هیات مدیره براي سال  )5

  .  ت مدیرهاصلی و علی البدل به هیا و حسابرس تفویـض اختیار تعییـن حق الزحمــه بازرس )6

                                                      

                                                                    

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

  
  

  پیروز باستانی                                                                  ابوالقاسم دباغ                     
  عضو هیأت مدیره   عضو هیأت مدیره                                                                            

  

 

  شرکت سرمایه گذاري پارس حافظ        

  عضو هیات مدیره                       
  


