
 

   
  

  

 )شرکت سهامی عام(

  

  
  

  

  

  

   

  

  
  

 
 

 

  

  گزارش هیات مدیره
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 29/12/1389براي عملکرد سال مالی منتهی به 



 

1 

 

  

     �د  و   جان  او�د�د  �م � 
      

  سهامداران گرامی  
  

دراجراي تکالیف موضوع مواد  )شرکت سهامی عام(مدیره بیمه پاسارگاد  هیاتبا عرض سالم و خیرمقدم ،       
، گزارش خود در خصوص 29/12/1389هاي مالی مربوط به سال مالی منتهی به قانون تجارت ، ضمن ارائه صورت 232و138

یابی به اهداف پیش بینی شده و درچارچوب طی سال مالی مذکور را که به منظور دستها و وضع عمومی شرکت فعالیت
  :می رساند ، به شرح ذیل به استحضاراساسنامه صورت پذیرفته است 

  

امید است سهامداران گرامی با تصویب عملکرد سال مالی مورد گزارش و پیشنهادهاي ارائه شده ، انگیزه و تالش بیشتر 
  .نیل به اهداف تعیین شده فراهم آورند برايشرکت را  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 مصالح و منافع ملی و  بیمه پاسارگاد
 .شدارگاد تأسیس ـالی پاسـتوسط گروه م) به طور مستقیم و قبولی اتکائی ( هاي زندگی و غیرزندگی  فعالیت در زمینه بیمه

ها و مؤسسات غیرتجاري تهران به ثبت رسید و پس از طی تشریفات ثبت شرکت در اداره 18/11/1385اریخ ـت ت درــشرک
 ایرانجمهوري اسالمی  زيـمرک اي از بیمه هاي بیمه هــه رشتـکلی را در ودـپروانه فعالیت خ 29/11/1385تاریخ  الزم در

در  شرکت توانست .را آغاز کرد تین بیمه نامه ، فعالیت رسمی خودـدور نخسـبا ص 1/12/1385اریخ ـت در و دریافت نمود
و با  کنددریافت ایران جمهوري اسالمی از بیمه مرکزي  را مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی 5/8/1386تاریخ 

  .ایدنمآغاز نیز  در این بخش راخود، فعالیت 18/9/1386صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ 

  موضوع فعالیت   -2- 1
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  :به موجب اساسنامه ، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از 

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

 اتکائی ،تحصیل پوشش بیمه هاي  •

 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  -3- 1

درصد آن معادل  50با نام که عادي ریالی 1ر000سهم میلیون  450ریال منقسم به  یلیونم 450ر000شرکت با سرمایه  
درصد دیگر از  50معادل  1389و  1388 ، 1387 هايطی سال و به ثبت رسید بود شدهریال پرداخت یلیون م 225ر000

  . گردید تامینداران ـاز محل مطالبات و آورده نقدي سهام اسمی سهامارزش 
میلیون ریال به  450ر000سرمایه شرکت از مبلغ افزایش مجمع عمومی فوق العاده ،  30/06/1389به موجب مصوبه مورخ 

  .تامین گردد  سهامداران نقدي آورده و مطالبات محل از مرحله 2 در و سال 2 طی شد مقرر و رسید تصویب به ریال میلیون 630ر000
به ثبت  10/12/1389انجام پذیرفته و در تاریخ  میلیون ریال 517ر500براي رسیدن به مبلغ  رمایهمرحله اول افزایش س

   .تعیین شده است  24/02/1390 تاریخ تا سهام تقدم حق از استفاده مهلت و گردیده اعالم نیز سرمایه افزایش دوم مرحله .است رسیده
  

   سهامداران -4- 1

  :می باشد لـرح ذیـبه ش 29/12/1389ی به ـی منتهـالـال مـترکیب کلی سهامداران در پایان س

  

  سهامداران
  

  تعداد سهام
  درصد سهام
  نسبت به کل

  20  103ر500ر000  بانک پاسارگاد

  35/19  100ر109ر570  سرمایه گذاري پارس حافظ

  33/5  27ر600ر000  مدبران تجارت ایرانیان

  4  20ر700ر000  سرمایه گذاري سامان مجد

  50/3  18ر112ر500  سرمایه گذاري مهر اقتصاد ایرانیان 

  22/2  11ر500ر000  سرمایه گذاري شاهد

  22/2  11ر500ر000  سرمایه گذاري ایرانیان

  2  10ر350ر000  سرمایه گذاري صنعت و معدن 
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  2  10ر350ر000  صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد

  2  10ر350ر000  بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

  96/14  77ر405ر156  )مورد 50( سایراشخاص حقوقی 

  42/22  116ر022ر774  )نفر 2614( اشخاص حقیقی 

  100  517ر500ر000  )سهامدار 2674( جمع 

   عاملت مدیره و مدیراهی - 5- 1

عضویت با ت ـرکـره فعلی شـت مدیا، هی شدتشکیل  30/06/1389در تاریخ  که عـادي به طور فوق العادهمجمع عمومی  در 
  :سال انتخاب گردید 2زیر براي مدت  اشخاص

 آقاي معصوم ضمیري  - 1

 ی ناحمد شفیعی هنج آقاي -2

 آقاي ابوالقاسم دباغ  - 3

 آقاي پیروز باستانی -4

  بانک پاسارگاد - 5

ب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شد و مقرر گردید نماینده ینا آقاي ضمیري به عنوان ، مدیره هیات جلسه اولین در
 .پس از تایید توسط بیمه مرکزي  جمهوري اسالمی ایران به عنوان رئیس هیات مدیره تعیین شود بانک 

  .اندبه صورت موظف انجام وظیفه نمودهنیز  باستانی و ی، دباغنشفیعی هنج طول دوره مورد گزارش آقایان در

  بازرس قانونی و حسابرس مستقل  - 6- 1

به عنوان ) حسابداران رسمی( ، موسسه حسابرسی دش و همکاران شرکت 30/1/1389 مورخ درمجمع عمومی عادي ساالنه
در سال مالی  .انتخاب شدند 1389بازرس 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 1389هاي 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

  :بیشتري نیز در ادامه ارائه خواهد شد 
 

، 1389در سال ریال  یونمیل 1ر042ر748به  1388در سال  ریال یونمیل 485ر393افزایش تولید شرکت از  •
  . درصد 8/114 معادل

 .درصد 77 معادل،  1389 درصد در سال  77/1به بیش از  1388درصد در سال  1حدود افزایش سهم بازار از  •

 و انتخاب بررسی حضور در بازارهاي جدید ، اي شرکت از طریقبر ترکیب پرتفوي بیمه مندانهمدیریت هوش •
 . گري و مدیریت ریسکهاي پیشنهادي براساس اصول بیمهریسک

 .با اتکا به تجارب مدیریتی و فنی مدیران و کارشناسان شرکت هاي مهندسی و انرژي حضور فعال در بازار بیمه •

و افزایش کارمزد و مشارکت در نگهداري از یک طرف  هاي اتکائی به منظور افزایش ظرفیتبازنگري در قرارداد •
 .منافع حاصله از طرف دیگر

هاي اطالعات فنی و حسابداري به منظور هاي داخلی مناسب از طریق یکپارچه سازي سیستمبرقراري کنترل •
 . ي پرداخت شدههاو خسارت ي صادرههااطالعات بیمه نامه استفاده ازصدور خودکار اسناد حسابداري با 

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

د ـها و خریبدهی ، هاخسارتپرداخت به موقع  بر عالوهکه  ترتیبیشرکت به نقد بر وجوه  موثرمدیریت  •
 سازاي سـود آور و درآمدـهز در بخشـل توجهی نیـقاب هايسرمایه گذاري، از ـورد نیـزات مـها و تجهیدارائـی

 .انجام پذیرفته است 

اي و عرضه پوشش نوینی به سپرده گذاران هاي مشترك با بانک پاسارگاد براي ارائه خدمات بیمهادامه همکاري •
 .در بیمارستان هاي درمان ناشی از بستري شدن بانک در قالب بیمه هزینه

 .عمر و تامین آتیه بیمه هاي عمومی و نماینده جدید در زمینه فروش بیمه 473 جذب •



 

5 

 

 .هاي آموزش عمومی و تخصصی براي همکاران و نمایندگان شرکتنفر ساعت دوره 93700برگزاري بیش از  •

 .نمایندگی در سراسر کشورنفر به عنوان همکار، نماینده، بازاریاب و متصدي  2510به کارگیري قریب به  •

ش توجیهی افزایش سرمایه و برگزاري مجمع عمومی فوق العاده و اخذ مصوبه مجمع مذکور رتهیه گزا •
 .سال به هیات مدیره  درخصوص تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه در دو مرحله و طی دو

میلیون ریال  517ر500 مبلغ از سرمایه افزایش براي دوم مرحله اعالم و آن ثبت و سرمایه افزایش اول مرحله انجام •
 .میلیون ریال   630ر000به 

  درصد   1389  1388  رحـش
  افزایش 
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    مبالغ به میلیون ریال                                                                                  خالصه اطالعات مالی-2-2

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

  

  

  

  

نی
زیا

د و 
سو

ت 
العا
اط

  

  8/114  1ر042ر748  485ر393  حق بیمه صادره
  

  4/98  1ر363ر200 687ر012  جمع درآمدها
  

  6/137  221ر354 93ر170  )سهم نگهداري(سال  طی افزایش ذخایر فنی

  2/26  159ر726 126ر543  سود خالص پس از مالیات
  

 26 23ر959 19ر012  اي سالهاي قانونی و سرمایهاندوخته

   سود نقدي 

99ر000  

 

113ر850 * 15 

 اي
امه
رازن
ت ت
العا
اط

  

  3/111  1ر087ر552 514ر625  ي بلند مدتهاگذاريسرمایهسپرده هاي بانکی و جمع 

  7/80  1ر688ر708 934ر253  )به جز ذخایر فنی سهم اتکائی( جمع دارائی ها

  1/128  394ر137 172ر782  )سهم نگهداري(جمع ذخایر فنی

  4/199  565ر889 189ر014  ) به جز ذخایر فنی(  هاجمع بدهی

  3/27  728ر682 572ر457  جمع حقوق صاحبان سهام 

  6/23  517ر500 418ر500  سرمایه پرداخت شده 

  15  517ر500 450ر000  سرمایه ثبت شده 
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                                                                    اطالعات مالی هرسهم - 2-3

  

  رحـش
  

1388  
  

  درصد   1389
  افزایش

  5/7  1000 930  ریال –مبلغ پرداخت شده هر سهم 

  7/9  65/308 20/281  ریال –)   EPS(عایدي هر سهم 

 9/22 74/332 65/270 ریال –هر سهم  سود پایه

  5/22  67/331  65/270  ریال –سود تقلیل یافته هر سهم 

 _ 220* 220  ریال –)  DPS( سود نقدي هر سهم 

  2  86/30 23/30  درصد –نسبت عایدي هر سهم به مبلغ پرداخت شده 

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

 تولید حق بیمه -2-4-1

از مبلغ . است میلیون ریال 1ر042ر748هاي مالی تنظیمی، تولید شرکت بالغ بر در سال مورد گزارش مطابق صورت
میلیون ریال مربوط به  25ر189نامه مستقیم و مبلغ فقره بیمه 284ر980میلیون ریال مربوط به صدور  1ر017ر559مذکور 

  .نشان داده شده است 9هاي مختلف در جدول صفحه مستقیم شرکت به تفکیک رشتهجزئیات تولید . باشدقبولی اتکائی می

 مقایسهبررسی و  .است  پرتفوي شرکت داشته اي به حفظ ترکیب مطلوبویژه هیات مدیره عالوه بر توسعه کمی تولید، توجه
  .     باشداطالعات مندرج در جدول زیر نشان دهنده توفیق شرکت در این خصوص می

    

 شتهر
 ) تولید مستقیم(سهم هر رشته نسبت به کل تولید

 1389شرکت در سال  1388بازاردر سال 
 درصد 9  درصد 6 آتش سوزي

 درصد 8 درصد 12 بدنه اتومبیل 

 درصد 22 درصد 48 شخص ثالث و حوادث سرنشین

 درصد 4 درصد 2 باربري

 درصد 18 درصد 6 مهندسی،انرژي و سایر بیمه هاي اموال

 درصد 7 درصد 6 مسئولیت

 درصد 32 درصد 20 اشخاص*

 درصد       100             درصد      100         جمع
  

درصـد  7هاي اشخاص منظور شده است حدود هاي زندگی در بازار بیمه کشور که در جدول فوق جزو بیمهسهم بیمه*
  .درصد است20معادل باشد، درحالی که این نسبت در تولید بیمه پاسارگاد می

  

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

به  هاي غیر زندگی با اتکاهاي بیمهبخش دیگر هاي مهندسی و انرژي و تداوم فعالیت درحضور موثر در بخش بیمه - 
  .گري در انتخاب ریسک توان فنی شرکت و رعایت اصول بیمه

 .تولید شرکت در بخش این سهم افزایش و )درمان و عمر هايبیمه خصوصاً( اشخاص هايبیمه گسترش براي کوشش - 

 .اي به مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات بانک پاسارگادهاي گروهی بیمهنوآوري در ارائه پوشش - 
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  خسارت - 2-4-2

هاي باشد و جمع خسارتمی میلیون ریال 270ر992هاي پرداختی شرکت در سال مورد گزارش، بالغ بر مجموع خسارت
  .برآورد شده است میلیون ریال 143ر884معوق در پایان سال مبلغ 

  )هاي عمر و تامین آتیهبه استثناي بیمه( نسبت و ضریب خسارت- 2-4-3

  درصد     5/35          )                             خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شده(نسبت خسارت  •
  درصد  9/56            )نسبت خسارت تحقق یافته به حق بیمه عاید شده(ضریب خسارت  •

 

 توسـط که بیمه صنعت آماري سالنامه به استناد  1388الزم به توضیح است که ضریب خسارت بازار بیمه کشور در سال 

  .درصد گزارش گردیده است  4/73  معادل شده منتشر ایران اسالمی جمهوري مرکزي بیمـه
 

 امور اتکائی - 2-4-4

با توجه به ادامه مشکالت جاري درخصوص روابط اقتصادي با کشورهاي دیگر و مالحظات محدودکننده بیمه گران  •
طرف و رضایت بخش بودن قراردادهاي اتکائی منعقده با راهبري بیمه مرکزي جمهوري اتکائی خارجی از یک

یگر، شرکت تصمیم گرفت همانند سال قبل، این قراردادها را با انجام تغییراتی در شرایط آن، اسالمی ایران از طرف د
        چنین بخش قابل توجهی از قراردادهاي منعقده به شرکت هم. ازجمله افزایش سهم نگهداري تمدید نماید

 .بیمه اتکائی ایرانیان واگذار گردید

ها، به روال معمول از مازاد بر ظرفیت بازار داخلی براي هریک از ریسک اتکائی اختیاريهاي پوششعالوه بر این،  •
  .شده است  کسب بین المللی بازارهاي

هاي اتکائی با بیمه ی برايدر تشکیل حساب مشترک،  کشورداخلی  نگهداري شرکت در راستاي افزایش ظرفیت •
 مشارکت و در سال مورد گزارش ، ضمن اینبر مدیریت بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران مشارکت نموده و عالوه 

ها مورد از پیشنهادهاي واگذاري اتکائی اختیاري آن 91 ، هاي بیمهقبول درصدي از قراردادهاي اتکائی سایر شرکت
 .را نیز پذیرفته است 
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 خالصه عملکرد فنی

  مبالغ به میلیون ریال                                                                                                              

                                                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 نام رشـتـه

  

  تولـیـد
  )هاي قبولیبه استثناي حق بیمه( 

 

 خسـارت

  تعداد
 بیمه نامه

  مبلغ
 حق بیمه

 درصد از کل
  مبلغ 
 پرداختی

  مبلغ 
 معوق

35ر207 آتش سوزي  17ر479 15ر376 9 90ر598 

 7ر286 48ر600 8 86ر930 31ر455 بدنه اتومبیل

 58ر926 127ر733 22 225ر967 111ر495 شخص ثالث و حوادث سرنشین

 1ر246 871 4 36ر608 8ر422  باربري

 35ر284 10ر668 18 178ر474 595 مهندسی،انرژي و سایر بیمه هاي اموال

 16ر533 21ر147 7 69ر149 9ر838 مسئولیت

87ر968 اشخاص  7ر130 46ر597 32 329ر833 

 143ر884 270ر992 100 1ر017ر559 284ر980 جمع
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  بیمه عمر و تأمین آتیه  -2-5

مدیریت را بر که به صورت انفرادي عرضه شده است ،  استقبال بسیار خوب جامعه از بیمه عمر و تامین آتیه شرکت
بـه بـازار    1389از اواخـر سـال   طراحـی و   در قالب بیمه عمر و تامین آتیه خانواده را محصول جدیدي آن داشت تا

در  همانند بیمه عمـر انفـرادي ،   امه و نیازهاي جامعه ،رود با توجه به خصوصیات این بیمه نانتظار می .نماید عرضه 
  .این محصول باشیم  فروش آینده شاهد رشد سریع سال

 45ر305از تعـداد   بـه نحـوي کـه    بود رهاي عمر از رشد بسیار خوبی برخوردادر سال مورد گزارش صدور بیمه نامه
  .بالغ گردیده است 1389پایان سال  درصادره بیمه نامه  101ر000به بیش از  1388بیمه نامه صادره در پایان سال 

         
  هاي سرمایه گذاري فعالیت -2-6

 60شرکت با استفاده از منابع مربوط به ذخایر فنی، ارزش ویژه و سایر منابع مالی خود و با رعایت مفاد آئیــن نامه شماره 
نکته ضروري  توضیح این. نموده است  ه گذاري در زمینه هائی به شرح جدول زیرعالی بیمه، اقدام به سرمای مصوب شوراي

 :شرکت قرار داشته است ویژه موارد زیر مورد توجه ، هشد انجام هايکه در سرمایه گذاري است

 حفظ منافع بیمه گذاران - 

 .هاپرهیز از سوداگري در سرمایه گذاري - 

 گروه مالی پاسارگادسرمایه گذاري در  هاياستفاده مطلوب از ظرفیت - 

 با حداقل ریسک ممکن کسب سود متعارف - 

 سهامداران فعحفظ منا - 

  )میلیون ریال(                              1389ها در پایان سال ترکیب سرمایه گذاري                                              

  شرح
  تفاوت  1389سال   1388سال 
  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ

  7/48  279ر238  9/65  716ر574  85  437ر336  )ریالی و ارزي (  هاي بانکیسپرده

  6/32  186ر683  3/24 263ر972  15  77ر289  هاسرمایه گذاري در سهام شرکت

  7/18  107ر006  8/9 107ر006  _  _  ساختمانیهاي سرمایه گذاري در پروژه

  3/111  572ر927  100  1ر087ر552  100  514ر625  جمع
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  سرمایه انسانی  -2-7

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  اي اصلیههاي 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. تـل شده اسـسرمـایه انســانی شـرکت تبـدیو پرورش 

یش ب. اندداشتــه ، برعهــده خود جــوان مستمــر همکــاران آمــوزش در اساسی نقشی خود اجرایــی هايمـوازات مسئولیت
حاصل تالش هاي شرکت در اجراي سیاست پرورش سرمایه انسانی خود  همکاران، نفر ساعت آموزش ضمن خدمت 8400از 

  .بوده است 1389طی سال 

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

  1389سال   1388سال   تحصیالت
  درصد  جمع  مرد  زن  درصد  جمع  مرد  زن

  7/3  11  8  3  4/4  10  7  3  فوق لیسانس و باالتر
  3/77  231  135  96  6/75  170  82  88  لیسانس

  7/11  35  24  11  1/11  25  17  8  فوق دیپلم
  3/7  22  16  6  9/8  20  14  6  دیپلم 
  100  299  183  116  100  225  120  105  جمع 
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  شبکه فروش -2-8

  :باشدزیر میشرح به 1389طی سـال  شبکه فروش بخشقدامات انجام شده در ااهم 
  

  و نمایندگان هاهامور مربوط به شعب  -2-8-1

هاي شرکت در شعبه جدید گردید و بدین ترتیب تعداد شعبه 10شرکت موفق به تاسیس  1389ر سال د •
جهت به دیگر شعبه 9 محلو است شعبه متعلق به شرکت  31 محل مالـکـیـت .رسید  40پایان سال به عدد 

ملک مناسب خریداري شده  هامورد از آن 6براي که  استصورت استیجاري فعالً به ،حضور در منطقه ضرورت
محل مناسب  1390نیز تا پایان سال  هاهبراي باقیمانده شعب در نظر است باشد وآماده سازي می و در دست

 . ودخریداري ش

ها مشغول به و شهرستانهاي تهران نفر از کارکنان شرکت در شعبه 153در پایان سال مورد گزارش جمعاً  •
 .اند فعالیت بوده

جذب و به آموزش و آزمون، را پس از طی مراحل گزینش، عمومی اینده نم 266 تعداد ،1389شرکت در سال  •
 .اند داشتهبا شرکت همکاري  عمومی نمایـنده 1005جمعاً  در پایان سال مورد گزارش . همکاري دعوت نمود

از خدمات شرکت را در  قابل توجهیبخش  بازاریاب و متصدي نمایندگی، 772همراه به عمومیگان نمایند                  
 . اندنمودهگذاران ارائه به بیمه شهرستان 203

نفر ساعت   50ر600 بیش از ،و ارتقاي دانش فنی آنان عمومی  به منظور آموزش نظري و عملی نمایندگان •
 .گردیده است ارائه 1389در سال  ، آموزش

با همکاري مدیران ارشد فروش این نوع   نیزعمر  هايشرکت در بخش بیمه، عمومی بر جذب نمایندگان عالوه •
به همکاري دعوت ، هاي نظري و عملی اینده فروش بیمه عمر را پس از طی آموزشمن 207تعداد  بیمه نامه ،

 .است نموده

 فروش انمدیر و ارشد فروش انمدیر با نظارت عمر بیمه نماینده فروش 380 تعداد در پایان سال مورد گزارش

 .اند بودهفعالیت  مشغول به هاتهران و شهرستان اي درمنطقه

نفر ساعت  34ر700عمر نیز بیش از  هايآموزش نظري و عملی متقاضیان نمایندگی فروش بیمه به منظور •
 .است شدهارائه  1389آموزش در سال 
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  عمر هايسازمان فروش بیمه - 2-8-2

. باشد هاي عمر میاي براي برنامه ریزي و مدیریت فروش بیمههاي عمر ، استقرار سازمان ویژهاز جمله ضروریات توسعه بیمه
،  1388بیمه نامه تا پایان سال  45ر000بیمه پاسارگاد پس از موفقیت در عرضه بیمه عمر و تامین آتیه و فروش بیش از 

با  1389لذا مدیریت شرکت طی سال . هاي یاد شده اقدام نماید شبکه فروش بیمهتصمیم گرفت نسبت به سازماندهی 
هاي عمر اقدام کارشناسان خبره نسبت به تدوین آئین نامه و سازمان فروش بیمه بهاي همه جانبه و استفاده از تجاربررسی
  .انفرادي و خانواده فراهم شود هاي عمربیمه عرضهمستمر توسعه ، امکان  1390امید است با اجراي آن از ابتداي سال  .نمود 

  
 

  فناوري اطالعات -2-9

بیمه پاسارگاد  متخصصانو  ITکارشناسان توسط تماماً  که 1389سال  طیفناوري اطالعات  بخشاهم اقدامات انجام شده در
  :باشدصورت گرفته است، اختصاراً به شرح زیر می

 حسابداريهاي اطالعات فنی و یکپارچه سازي سیستم •

  تکمیل سیستم ثبت همزمان اطالعات صدور بیمه نامه ، وصول حق بیمه و محاسبه کارمزد نمایندگان •
  هاپذیرش و پرداخت خسارت ها وتکمیل سیستم اطالعات فنی صدور بیمه نامه •
 هاي عملیـاتی، اطالعـاتی و محاسـباتی بیمـه عمـر و تـامین آتیـه و تهیـه اتوماتیـک اسـناد           توسعه و تکمیل برنامه •

  هاي آنحسابداري مربوط به فعالیت

 1390آماده سازي سیستم جدید مالی براي بهره برداري در سال  •
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  خرید و فروش سهام شرکت -2-10
  

آغاز شد و به دلیل برگـزاري   07/01/1389از تاریخ  1389در سال )  OTC (بازار خرید و فروش سهام شرکت فعالیت 
در چنـد   OTCافزایش سـرمایه ، فعالیـت    مراحل اعالم مجامع عمومی عادي ، فوق العاده ، عادي به طور فوق العاده و

اطالعـات مربـوط بـه فعالیـت      خالصه. متوقف و با اعالم نتایج و ثبت تصمیمات ، مجدداً فعالیت آن آغاز گردید  نوبت
OTC  باشدمیدر مقاطع زمانی مختلف ، به شرح جدول زیر :  

  

قیمت سهم   مقطع زمانی  شرح
  توضیحات  )ریال(

    1250  07/01/1389  1389شروع فعالیت در سال 

فعالیت به علت برگزاري مجمع عمومی  قفتو
    1310  25/01/1389  عادي ساالنه

پس از تصویب سود نقدي به مبلغ   1250  16/03/1389  شروع مجدد فعالیت
  ریال 220

 العاده  فعالیت به علت برگزاري مجامع فوقتوقف 
اعالم افزایش سرمایه به میزان          1400  21/06/1389  و عادي به طور فوق العاده

  درصد 15

    1410  18/08/1389  شروع مجدد فعالیت

توقف فعالیت به علت اعالم مرحله دوم افزایش 
اعالم افزایش سرمایه به میزان      1750  21/12/1389  و برگزاري مجمع عمومی عادي سرمایه

  درصد 74/21
  

فروشـنده   89خریـدار و   200سهم به درخواسـت   4ر219ر920مورد معامله براي انتقال  244جمعاً  1389طی سال 
  .انجام گرفته است 

  .سهم از سهام شرکت قرار داشتند  3ر170ر643خرید متقاضی در صف  25در پایان سال مورد گزارش ، تعداد 
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  مشترك بیمه و بانک هايهمکاري -2-11
  

بـه   ویـژه  ارائه خدمات بیمـه اي  قرار دارد در راستاي سیاست هاي کالن گروه مالی پاسارگادکه  شرکتیکی از اهداف 
بـر تـداوم ارائـه خـدمات     ارتباط بیمه پاسارگاد عالوهدر این . می باشد پاسارگاد بانک  ، کارکنان و سهامدارانمشتریان

هـاي  بیمـه هزینـه   عرضـه بـه منظـور   تهیـه طـرح جدیـدي     1389اي ، از اوائل سال هاي مختلف بیمهقبلی در زمینه
هـاي همـه جانبـه در ابعـاد     انجام بررسـی  پس از . در دستور کار خود قرار داد را سپرده گذاران بانک براي بیمارستانی

      مربوطـه بـا بانـک   سی و محاسباتی و کسب مجـوز الزم از بیمـه مرکـز ي جمهـوري اسـالمی ایـران ، قـرارداد        کارشنا
        بانـک پاسـارگاد   مشـترك  هـاي اجرائـی الزم کـه بـا همکـاري     هـا و دسـتورالعمل  طراحی فـرم  پس از.  گردید منعقد 

   هـاي درمـان ناشـی از    هزینـه  بیمـه ، خـدمت جدیـد در قالـب     1389انجام پذیرفت ، نهایتاً از ابتداي تیرماه سال 
          اجـراي ایـن طـرح    . ، بـراي سـپرده گـذاران حقیقـی بانـک بـه مرحلـه اجـرا درآمـد           شدن در بیمارسـتان  بستري

ی را نیـز بـراي بیمـه          بـازار مناسـب   ه ،مشتریان بانک فـراهم نمـود  که ابزار کارآمدي را براي جلب رضایت بر این عالوه
نفـر از   109ر000بـیش از  است که بـراي  چتر حمایتی مناسب و مطمئنی  ، همهتر از لیکن مهمبه وجود آورده است 

  .امین نمایندبیمارستانی خود را ت هايتا با آرامش خاطر هزینه، است  آمدهآحاد جامعه در اقصی نقاط کشور به وجود 
         ه اسـت تـا   طـرح مشـترك دیگـري در دسـتور کـار طـرفین قـرار گرفتـ         1389هاي فوق از اواخر سال بر فعالیتعالوه

امیـد اسـت   . و روشی ساده نسبت به عرضه مشترك بیمه عمر براي سپرده گذاران بانک اقدام شود با شرایطی مناسب 
  .مرحله اجرا درآید به  1390طرح مذکور از اوائل تابستان سال 
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  بیمه پاسارگاد ، بیمه برتر به تشخیص بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران -2-12

اسـالمی ایـران    جمهوري مرکزي ، بیمه مالی نظارت به ايتعرفه نظارت تغییر و کشور بیمه صنعت تحول طرح اجراي در  
          . نمــوده اســت  1388و  1386هــاي ســال بــرايهــاي بیمــه عملکــرد شــرکت مبــادرت بــه ارزیــابی و رتبــه بنــدي

  :هاي مذکور به ترتیب زیر اعالم شده است سال رتبه بندي جایگاه بیمه پاسارگاد در

هاي بیمـه غیـر دولتـی وقـت کسـب      در اولین دوره ارزیابی ، بیمه پاسارگاد رتبه برتر را در میان کلیه شرکت •
 .آمده است  1387سال  نموده که جزئیات آن در گزارش

توانسـت مجـدداً    بیمـه پاسـارگاد   ران ،در دومین ارزیابی انجام شده توسط بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایـ  •
 .کسب نمایـد  ، تعهدات ایفاي توانائی و مالی ابعاد از 1388در سال  بیمه هايشرکت بندي رده در را برتر جایگاه

 هـا در این شـاخص  .ته است مورد مقایسه قرار گرف ، هاشرکت خصوص عملکرددرشاخص  35در این ارزیابی 
  :اند گروه به شرح زیر طبقه بندي شده 4

  هاي عملیاتیشاخص –الف 

  هاي مالیشاخص –ب 

  هاي توانائی ایفاي تعهداتشاخص –پ 

  اي و مشتري مداريهاي دسترسی مشتریان به خدمات بیمهشاخص –ت 

مطابق گزارش مدیریت نظارت مالی بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران ، بیمه پاسارگاد  با کسب برتري در 
  .  ه استرتبه سوم ، جایگاه برتر را احراز نمود 4رتبه دوم و  1رتبه اول ،  8شاخص شامل  13

صنعتی براي عملکرد سال هاي برتر که توسط سازمان مدیریت چنین در سیزدهمین سال تدوین فهرست شرکتهم
رتبـه   89معـادل   1387را کسب نمود که نسبت به سـال   256رتبه  ، بیمه پاسارگاد صورت گرفتهها شرکت 1388

  .ارتقا یافته است 
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  1390 اهداف کمی و رئوس برنامه هاي شرکت در سال - 3

 بامیلیون ریال حق بیمه در انواع رشته هاي بیمه زندگی و غیر زندگی  1ر582ر000حداقل تولید دستیابی به  •

 .و ورود به بازارهاي نوین  ايبیمه محصوالت جدید بر طراحی و عرضهتأکید 

هاي فعلی و راه اندازي شعبه هاي جدید مورد نیاز براي رسیدن افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت خدمات شعبه •

 .پایان سالشعبه فعال در  50به حداقل 

 .تهران و شهرستانها در جدید حقوقی و حقیقی نماینده 1080حدود  به اجازه فعالیت و اعطاي نمایندگی •

 .کارآزموده و جوان همکارنفر  110دعوت به همکاري از  •

 .نفر ساعت 102ر300نمایندگان و بازاریابان حداقل به میزان  ،هاي آموزشی براي همکاران برگزاري دوره •

هاي میلیون ریال در چارچوب آئین نامه 230ر000هاي شرکت ، حداقل به مبلغ حجم سرمایه گذاريافزایش  •

 .مربوط ، با رعایت حداقل ریسک و بازدهی مطلوب 

میلیون ریال بـا  112ر000حداقل به مبلغ . . . ) ساختمان، تجهیزات اداري و ( جدید  هاي ثابت تحصیل دارائی •

 .طهاي مربونامهرعـایت آئین

ایجاد عایدي براي        میلیون ریال و در نتیجه  224ر300دست یابی به سود خالص دوره، حداقل به مبلغ  •

 .ریال 356به مبلغ )  EPS(هر سهـم  

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

هاي زندگی با اختصاصی براي بیمهبررسی و انجام مطالعات الزم به منظور امکان سنجی تاسیس شرکتی  •

 .مند هاي گروه مالی پاسارگاد و سایر سرمایه گذاران عالقهمحوریت بیمه پاسارگاد و مشارکت شرکت

 . بورس یا فرابورس عرضه سهام شرکت در تهیه مقدمات الزم براي  •
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  پیشنهادها -4

مجمع عمومی عادي ساالنه سهامداران محترم در   حضورمدیره بیمه پاسارگاد ضمن تشکر و قدردانی از  هیاتدرخاتمه 
  : هاد می نماید ـشنـیـرکت ، موارد زیر را پـپاس از همکاران و نمایندگان شـشرکت و با تقدیر و س

  .29/12/1389هاي مالی شرکت براي سال مالی منتهی به تصویب صورت )1

  .هاي مالیصورت ت به شرح مندرج درقانون تجار 129تنفیذ معامالت مشمول ماده  )2

از ســود خالـــص به حســاب اندوختــه قانــونی و  )درصد 5معادل ( ریال  7ر986ر276ر528 تخصیص مبلغ  )3
اي به  از سود خالص به حساب اندوخته سرمایه) درصد 10معادل (یال ر  15ر972ر553ر056  تخصیــص مبلغ

 .بیمه عالی مصوب شوراي 61آئین نامه شماره  3و  2استناد مواد 

و تامین  قابل پــرداخت به سهامداران ،ریال به عنــوان ســود نقــدي سهــام113ر850ر000ر000  تخصیص مبلغ  )4
  . هیات مدیره از محل آن 22/12/1389افزایش سرمایه مرحله دوم مطابق صورتجلسه مورخ 

 .مدیره و تعیین پاداش هیات1390تعیین 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                        
  ت مدیرهاهی عضو                                              و مدیرعامل مدیره نایب رئیس هیات      

  
  

  پیروز باستانی                                                                  ابوالقاسم دباغ                     
  ت مدیرهاعضو هی   ت مدیره                                                          اعضو هی                  

  

 

  بانک پاسارگاد                         

  عضو هیات مدیره                       
  


