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     �د و جان او�د�م �د �
  سهامداران گرامی 

  

دراجراي تکالیف موضوع مواد  مدیره بیمه پاسارگاد (شرکت سهامی عام) تأهیبا عرض سالم و خیرمقدم ،       
، گزارش خود در خصوص 29/12/1394هاي مالی مربوط به سال مالی منتهی به قانون تجارت، ضمن ارائه صورت  232و138

یابی به اهداف پیش بینی شده و درچارچوب ها و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذکور را که به منظور دستفعالیت
  : 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 پاسـ) توسط گروه م اتکاییهاي زندگی و غیرزندگی ( به طور مستقیم و قبولی  فعالیت در زمینه بیمه

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

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

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

  موضوع فعالیت   -2- 1

  ت است از :به موجب اساسنامه ، موضوع فعالیت شرکت عبار

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

 ، اتکاییتحصیل 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 اتکایی هايبیمه قبول •
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   سرمایه  -3- 1

        درصد آن معادل 50با نام که عادي ریالی 1ر000میلیون سهم  450ریال منقسم به  اردیلیم 450شرکت با سرمایه  
درصد دیگر از ارزش  50معادل  1389و  1388 ، 1387 هايطی سال و به ثبت رسید بود شدهریال پرداخت  اردیلیم 225

  . گردید تامینداران ـاز محل مطالبات و آورده نقدي سهام اسمی سهام
 اردمیلی 630ریال به اردمیلی450سرمایه شرکت از مبلغافزایش مجمع عمومی فوق العاده،30/06/1389به موجب مصوبه مورخ

 .به ثبت رسید08/06/1390 تاریخو در گردید تامین سهامداران نقدي آورده و مطالبات محل از مرحله2طی و رسید تصویب به ریال
میلیارد ریال  630مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  30/09/1391به موجب مصوبه مورخ  همچنین 

سود انباشته و اندوخته مطالبات و آورده نقدي سهامداران،محل مرحله از3طیوریال به تصویب رسیدمیلیارد1ر134به مبلغ 
مجمع عمومی  01/06/1394چنین به موجب مصوبه مورخ .همبه ثبت رسید17/10/1393تاریخدرودیمین گردأاي تسرمایه

 طیمقرر شد  تصویب گردید ومیلیارد ریال 4ر4/082میلیارد ریال به مبلغ1ر134فوق العاده، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ
که مرحله  تأمین گردد و اندوخته افزایش سرمایه ايیهاندوخته سرما ، مرحله از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران 2

 به 1395تیر ماه سال  درمیلیارد ریال 2ر2/041اول افزایش سرمایه مذکور انجام پذیرفته وسرمایه کنونی شرکت به مبلغ
  . است ثبت رسیده
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   سهامداران -4- 1

  : می باشد لـرح ذیـبه ش 29/12/1394تاریخ ترکیب کلی سهامداران در 

  نسبت به کل درصد  تعداد سهام  سهامداران
  20  226ر800ر000  بانک پاسارگاد

  21/19  217ر909ر043  سرمایه گذاري پارس حافظ

  99/4  56ر605ر000  نظم آوران شایسته

  02/4  45ر597ر471  ارمغان تجارت پایدار

  4  45ر360ر000  سرمایه گذاري سامان مجد

  73/3  42ر308ر295  تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد 

  62/3  41ر083ر081  نظم آوران پویاي ایرانیان

  46/2  27ر855ر390  تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد 

  77/1  20ر071ر602  صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد

  2  22ر680ر000  بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

  59/1  18ر030ر862  ایرانیانشرکت بیمه اتکایی 
 ه سازان بسامان وندادشرکت اندیش

  
  53/1  17ر325ر715

  53/1  17ر306ر950  سرمایه گذاري صنعت و معدن

  10/1  12ر433ر764  فجر سروش اندیشان نیک شرکت

  1  11ر340ر000  معدنکاري اولنگ

  22/8  93ر229ر994  مورد) 33سایراشخاص حقوقی ( 

  23/19  218ر062ر833  نفر) 3103اشخاص حقیقی ( 

  100  1ر134ر000ر000  سهامدار) 3151جمع ( 
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   عاملت مدیره و مدیرأهی -5- 1

با عضویت ت ـرکـره فعلی شـت مدیأ، هیشد برگزار 07/10/1393در تاریخ  که عـادي به طور فوق العادهمجمع عمومی  در 
  :سال انتخاب گردید 2زیر براي مدت  اشخاص

 نمایندگی آقاي دکتر مجید قاسمیبانک پاسارگاد با  - 1

 آقاي معصوم ضمیري - 2

 ی ناحمد شفیعی هنج آقاي - 3

 آقاي ابوالقاسم دباغ  - 4

 آقاي پیروز باستانی - 5

          ب رئیس ینا آقاي ضمیري به عنوان ت مدیره وأبه عنوان رئیس هی دکتر قاسمی آقاي مدیره، تأهی جلسه اولین در
 . ندت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدأهی

  . اندبه صورت موظف انجام وظیفه نموده مورد گزارشدوره در طول آقایان دباغ و باستانی 

  بازرس قانونی و حسابرس مستقل  -6- 1

و همکاران ( حسابداران رسمی) به عنوان  رایمندحسابرسی  موسسه، 28/02/1394 مورخ مجمع عمومی عادي ساالنه در
 1394به عنوان بازرس علی البدل براي سال مالی  (حسابداران رسمی) موسسه حسابرسی ایران مشهودبازرس اصلی و 

  را هم بر عهده داشته است. شرکت لیت حسابرسیئومسرایمند و همکاران در سال مالی مذکور، مؤسسه  انتخاب شدند.
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 عملکرد شرکت  - 2

  هااهم فعالیت  -1- 2
  

ها ، اقداماتی را به منظور توسعه همه جانبه فعالیت 1394هاي انجام شده براي سال ریزيبیمه پاسارگاد بر مبناي برنامه
توضیحات  ،باشد. درخصوص برخی اقداماتها به شرح زیر میهاي بعد انجام داده است که اهم آنو استمرار آن در سال

  بیشتري نیز در ادامه ارائه خواهد شد :
 7ر147ر044 به میزان 1393میلیون ریال که در مقایسه با تولید سال  8ر582ر022حق بیمه به مبلغ  تولید •

  . را نشان می دهد درصد 20 معادل ، رشدي ریال یونمیل
 . 1394 درصد در سال 7/3 حدودبه  1393درصد در سال  4/3افزایش سهم بازار از  •

هاي پیشنهادي ریسک بررسی حضور در بازارهاي جدید، اي شرکت از طریقبر ترکیب پرتفوي بیمه آگاهانهمدیریت  •
 . گري و مدیریت ریسکبراساس اصول بیمهها و قبول آن

از  رعایت صرفه و صالح شرکت  ونگهداري از یک طرف  به منظور افزایش ظرفیت اتکاییبازنگري در قراردادهاي  •
 طرف دیگر.

ها و حق بیمه گذاران و در عین حال تاکید بر وصول به موقعبراي بیمه پرداخت حق بیمه در فراهم آوردن تسهیالت •
 مطالبات تجاري شرکت.

زات ـها و تجهیدارایید ـخری ،هابدهی و هاخسارتپرداخت به موقع  منظورشرکت به نقد بر وجوه  ثرؤممدیریت  •
 .سازاي سـود آور و درآمدـهدر بخشسرمایه گذاري و انجاماز ـورد نیـم

 .عمر  هايبیمههاي عمومی و نده جدید در زمینه فروش بیمهنمای 2ر298 بجذ و آموزش •

 هاي آموزش عمومی و تخصصی براي همکاران و نمایندگان شرکت.نفر ساعت دوره 119ر000برگزاري بیش از  •

میلیارد ریال و برگزاري  4ر4/082میلیارد ریال به مبلغ  1ر134تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ  •
 وبه مجمع مذکور در خصوص افزایش سرمایه .صعمومی فوق العاده و اخذ م مجمع

 ریال . لیاردمی 2ر2/041 به میزان سرمایهافزایش سرمایه و ثبت  اولمرحله انجام  •
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                 خالصه اطالعات مالی-2- 2

                                                                                              

  مبالغ به میلیون ریال )(              

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

  

  

  درصد   1394  1393  رحـش
  افزایش 

انی
و زی

ود 
ت س

العا
اط

  

  1/20  8ر582ر022  7ر147ر044  حق بیمه صادره سال
  

  3/26  11ر228ر531  8ر887ر183  جمع درآمدها
  

  4/20  2ر272ر065  1ر886ر790  سهم نگهداري افزایش ذخایر فنی

  2/14  685ر656  600ر110  سود خالص پس از کسر مالیات
  

 2/14 102ر848 90ر017  اي هاي قانونی و سرمایهاندوخته

 6/28  510ر300*  396ر900  سود نقدي 

 اي
امه
رازن
ت ت
العا
اط

  

  1/6  5ر296ر668  4ر991ر375  هاي بلند مدتگذاريبانکی و سرمایهجمع سپرده هاي 

  4/34  12ر584ر064  9ر366ر109  جمع دارایی ها (بدون احتساب ذخایر فنی سهم اتکایی)

  1/44  7ر426ر534  5ر154ر469  جمع ذخایر فنی سهم نگهداري

  - 1/1  2ر179ر533  2ر202ر799  ها ( بدون احتساب ذخایر فنی) جمع بدهی

  2/48  2ر977ر997  2ر008ر841  جمع حقوق صاحبان سهام 

  80  2ر041ر200 1ر134ر000  سرمایه



 

7 
 

  

  

                                                                    اطالعات مالی هرسهم -3- 2

  

  رحـش
  

1393  
  

1394  

  2ر041ر200  1ر134ر000  میلیون ریال  –سرمایه ثبت شده 

  91/335 20/529  ریال –)   EPSعایدي هر سهم (

250* 350  ریال –)  DPSسود نقدي هر سهم (   

  59/33 92/52  درصد – اسمینسبت عایدي هر سهم به مبلغ 
  

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

 تولید حق بیمه - 4-1- 2

است. از مبلغ مذکور  میلیون ریال 8ر582ر022 برهاي مالی تنظیمی، تولید شرکت بالغ گزارش مطابق صورتدر سال مورد 
مربوط  میلیون ریال 76ر960مستقیم و مبلغ  نامهفقره بیمه 2ر108ر000 بیش ازمربوط به صدور  میلیون ریال 8ر505ر062

  شده است. آورده 10صفحه جدول هاي مختلف در تفکیک رشتهجزئیات تولید مستقیم شرکت به باشد. می اتکاییبه قبولی 

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

    

 هاي بیمهرشته
 سهم هر رشته نسبت به تولید مستقیم 

 1394شرکت در سال  1394بازار در سال 
 4/2 4/4 آتش سوزي
 8/3 6 بدنه اتومبیل

 9/31 42 رانندهشخص ثالث و حوادث 
 7/0 8/0 باربري

 2/3 5/4 مهندسی،انرژي و سایر بیمه هاي اموال
 1/5 9/4 مسئولیت

 9/52 4/37 اشخاص*
 100 100 جمع

  

 9/11 حدود ،شده است منظور اشخاص هايبیمه ءجز فوق جدول در که 1394 سال در کشور بیمه در بازار زندگی هايبیمه سهم *  
  . است درصد 9/38 معادل ،گزارش مورد سال براي پاسارگاد بیمه تولید در نسبت این که درحالی ، باشدمی درصـد

  
 است : شدهنیل به موفقیت در ترکیب مناسب تولید شرکت از طرق زیر حاصل 

گري به توان فنی شرکت و رعایت اصول بیمه با اتکا و غیرزندگی زندگیهاي بیمه مختلف هايبخش در حضور موثر - 
  در انتخاب ریسک .

 تولید شرکت. در بخش این سهم افزایش و )هاي زندگی به ویژه بیمه ( اشخاص هايبیمه گسترش براي کوشش - 

 .تهیه و اجراي مبانی تعیین نرخ حق بیمه با رعایت اصول مدیریت ریسک  - 
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  خسارت - 4-2- 2

 3ر873ر623ر ـال مورد گزارش، بالغ بـدر س(با احتساب موارد مربوط به قبولی ها) تی شرکت ـهاي پرداخمجموع خسارت
  برآورد شده است. یالمیلیون ر 1ر402ر748مبلغ 1394 پایان سالهاي معوق در باشد و جمع خسارتمی ریال میلیون

  هاي عمر و تامین آتیه)بیمه بدون احتساب( و ضریب خسارتخسارت نسبت - 4-3- 2

  درصد    7/66            نسبت خسارت (خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شده)                            •
  درصد  5/72                      یافته به حق بیمه عاید شده)ضریب خسارت (نسبت خسارت تحقق  •

 

، ضریب  شده منتشر ایران اسالمی جمهوري مرکزي بیمـهصنعت بیمه که توسط  1393سال  به استناد سالنامه آماري
  است.بوده  درصد 85  معادل، براي بیمه هاي غیر زندگی مذکور در سال خسارت بازار بیمه کشور 

 
 اتکاییامور  - 4-4- 2

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

، این قراردادها را با انجام تغییراتی در گذشتههاي یگر، شرکت تصمیم گرفت همانند سالاسالمی ایران از طرف د
بخش قابل توجهی از قراردادهاي منعقده به شرکت  به علت روابط کاري مطلوب ، چنینشرایط آن، تمدید نماید. هم

 .ه است ایرانیان واگذار گردید اتکاییبیمه 

با  اتکاییهاي بیمه برايی در 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 

پیشنهاد قبولی اتکایی اختیاري از سایر  448جمعاً  ، هاي بیمهسایر شرکت اتکاییقبول درصدي از قراردادهاي 
فقره از پیشنهاد هاي اخیرالذکر را  330شرکت هاي بیمه داخلی دریافت نموده است که پس از بررسی هاي الزم ، 

 است .قبول نموده 
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                                                          1394در سال  خالصه عملکرد فنی
  ) موارد قبولی بدون احتساب (    

  
  
  

  (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                                   لغ 

                                                  

      
  
  
  
  
  

 هاي بیمهنام رشـتـه

 خسـارت تولـیـد

  مبلغ
 

 درصد   جمع  معوق پرداخت شده درصد 

 8/2 144ر802 40ر664 104ر138 4/2 203ر864 آتش سوزي

 7/4 248ر694 31ر573 217ر121 8/3 325ر364 بدنه اتومبیل

 9/64 3ر410ر298 1ر027ر998 2ر382ر300 9/31 2ر716ر795 رانندهشخص ثالث و حوادث 

 8/0 44ر176 39ر402 4ر774 7/0 55ر441 باربري

 5/0 24ر717 16ر118 8ر599 2/3 270ر324 هاي اموالمهندسی،انرژي و سایر  بیمه 

 3/6 330ر197 164ر401 165ر796 1/5 435ر228 مسئولیت

 20 1ر052ر918 82ر592 970ر326 9/52 4ر498ر046 اشخاص

 100 5ر255ر802 1ر402ر748 3ر853ر054 100 8ر505ر062 جمع



 

11 
 

  بیمه عمر و تأمین آتیه  - 5- 4- 2 
بســیار  ادامه داشت و از رشد در سال مورد گزارشجامعه از بیمه عمر و تامین آتیه شرکت آحاد مختلف استقبال بسیار خوب 

نامه  بیمه 1ر133ر000به بیش از  1393پایان سال  تابیمه نامه صادره  823ر000 که از تعداد به نحوي، خوبی برخوردار بود
  .بالغ گردیده است 1394پایان سال  تاصادره 

  هاي سرمایه گذاري فعالیت - 2-5 
 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 ایننموده است .  زیره گذاري در زمینه هائی به شرح جدول عالی بیمه، اقدام به سرمای مصوب شوراي
 :شرکت قرار داشته است ویژه موارد زیر مورد توجه ، شده 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)مبالغ به (                 1394ها در پایان سال ترکیب سرمایه گذاري                                              

  شرح
  سال قبل به نسبت تفاوت  1394سال   1393سال 
  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ

  1/15  460ر000  1/51  3ر512ر100  4/49  3ر052ر100  ریالی –هاي بانکی سپرده
  1/31  151ر200  3/9 637ر942  9/7 486ر742  ارزي –سپرده هاي بانکی 

  2/4  24ر470  8/8 602ر293  4/9 577ر823  هاي بورسیسهام شرکت
  8/95  419ر674  5/12 857ر927  1/7 438ر253  هاي غیربورسیسهام شرکت
  -22  -355ر317  3/18 1ر259ر903  2/26 1ر615ر220  هاگذاريسایر سرمایه 

  3/11  700ر027  100  6ر870ر165  100  6ر170ر138  جمع
                                                                

  هاي بانکی ارزيجزئیات سپرده

   1394سال   1393سال  شرح
  نسبت به سال قبل تفاوت

  درصد  مبلغ
  9/18  1ر220ر000  7ر660ر000  6ر440ر000  یورو - بانکی  هايسپرده
  6/19  2ر050ر000  12ر500ر000  10ر450ر000  دالر - هاي بانکی سپرده
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  سرمایه انسانی  -6- 2

کار بیمه گري که با  ت کسب واجوان تشکیل می دهد. به دلیل ماهیت و خصوصی همکارانسرمایه انسانی شرکت را اکثریت 
ه منظور ارتقاء سطح براي همکاران جوان ب، اي همراه می باشد، آموزش مستمر ضمن خدمت هاي ویژهپیچیدگی و ظرافت

سرمـایه انســانی شـرکت تربیت و پرورش  هاي اصلیهاي فنی و رفتاري آنان به یکی از سیاستتارـها و مهیدانش ، توانای
 خود اجرایــی هايمجـرب شـرکت بـه مـوازات مسئولیتصـص و ـخــمـکاران متـت. درایـن راستـا هـل شده اسـتبـدی

         اند.داشتــه ، برعهــده خود جــوان مستمــر همکــاران آمــوزش در اساسی نقشی

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

  1394سال   1393سال   تحصیالت
  درصد  جمع  مرد  زن  درصد  جمع  مرد  زن

  9/5  50  27  23  4/4  33  16  17  فوق لیسانس و باالتر
  3/77  649  456  193  6/74  566  388  178  لیسانس

  4/14  121  108  13  4/18  140  119  21  فوق دیپلم
  4/2  20  19  1  6/2  20  19  1  دیپلم 

  100  840  610  230  100  759  542  217  جمع
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  افزایش سرمایه -7- 2

از مبلغ شرکت  افزایش سرمایهدر خصوص مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام  01/06/1394مصوبه مورخ با عنایت به 
ت أبه هیمراحل آن با تفویض اجرایی نمودن موافقت و مرحله  2میلیارد ریال طی  4ر4/082میلیارد ریال به مبلغ  1ر134

شد و آغاز  1394سال  ماه شهریوردر میلیارد ریال  2ر2/041براي رسیدن به مبلغ مذکور  افزایش سرمایهمرحله اول ،  مدیره
                                                                                     به ثبت رسید . 1395ماه سال  تیربا تکمیل عملیات مربوطه، در 

  هاو سرمایه گذاري جاري يهاتحصیل امالك به منظور استفاده در فعالیت  - 8 - 2

آماده سازي و تغییر کاربري امالك به منظور  ،درخصوص خرید ، تکمیل ، تجهیز  مناسبیفعالیت  1394شرکت در سال 
  .امالك و ساختمان انجام داده است چنین سرمایه گذاري در هاي جاري شرکت و هماستفاده در فعالیت

آن خاتمه یافته و مورد  واحد 17 مربوط بهدر دست اقدام قرار داشت که عملیات  واحد ساختمانی 23 اًجمع 1394طی سال 
  . ادامه خواهد داشت جاريسال  درنیز  واحد دیگر 6 مربوط به. عملیات برداري قرار گرفته است بهره
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  شبکه فروش -9- 2

  باشد:میشرح زیر به 1394طی سـال  شبکه فروش بخشقدامات انجام شده در ااهم 

  و نمایندگان هاهشعب  - 9-1- 2

یادگار ، شعبه توسعه و تکمیل شعببه منظور  هاي قبل،اقدامات انجام شده در سال  در ادامهنیز  1394در سال  •

 .و ولی عصر تبریز افتتاح و راه اندازي شدند  چمران کرجامام ، کیش ، تربت حیدریه ، خرم آباد ، 

بدین ترتیب کلیه  گردند.در آینده نزدیک افتتاح و راه اندازي مینیز  قائم مقامساوه ، دزفول و شعب ضمناً 

 د.ندر مالکیت شرکت قرار دار ،مناطق هايشعبه) و مدیریت 77( ساختمان هاي مورد استفاده شعب

مشغول به فعالیت  هاهاي تهران و شهرستانشرکت در شعبه همکاراناز  نفر 548 گزارش جمعاًدر پایان سال مورد  •
 اند .بوده

 به گان عمومینمایند .اند داشتهبا شرکت همکاري  عمومی نمایـندهنفر  2،165 تعداد پایان سال مورد گزارشدر  •
 378استان و  31 از خدمات شرکت را در قابل توجهیبخش  بازاریاب و متصدي نمایندگی، 1،254همراه 

 . اندنمودهگذاران ارائه به بیمه شهرستان

 بیش از ،و ارتقاي دانش فنی آنان عمومی  نمایندگان متقاضیان نمایندگی و به منظور آموزش نظري و عملی •
 گردیده است. ارائه 1394در سال  ، نفر ساعت آموزش  60،500

 .اندها مشغول فعالیت بودهنماینده فروش بیمه عمر در تهران و شهرستان 5،568در پایان سال مورد گزارش تعداد  •

نفر ساعت آموزش  52،000عمر نیز بیش از  هايآموزش نظري و عملی متقاضیان نمایندگی فروش بیمه به منظور •
 است. شده برگزار 1394در سال 

منتشر شده است،  بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران صنعت بیمه که توسط 1393به استناد سالنامه آماري سال  •
شرکت فعال بلحاظ تعداد شعب و نمایندگان  25در بین ) 1393( خودسال فعالیت  تمینشهبیمه پاسارگاد در 

 رتبه اول، هاي عمرتعداد نمایندگان فروش بیمهبه لحاظ و  رتبه سوم ،عمومی بعد از شرکت هاي بیمه ایران و آسیا
 را کسب نموده است .
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 مدیریت مناطق - 9-2- 2

 15تمامی و مناطق شرکت، اقدامات الزم در این خصوص انجام  هايدر ادامه سازماندهی و تکمیل تشکیالت مدیریت
  راه اندازي شده است. ،منطقه شرکت مدیریت

  
  فناوري اطالعات -2-10

  : باشدبه شرح ذیل می 1394اهم اقدامات انجام شده در بخش فناوري اطالعات طی سال 
        خارج ازشرکت نظیر سیستم سنهابایجاد ارتباط بین سیستم هاي نرم افزاري شرکت با سیستم هاي مرتبط  •

، سیستم وزارت دارائی ، سیستم هاي شرکت هاي طرف قرارداد در بیمه هاي اشخاص (شرکت ( بیمه مرکزي ) 
  ؛کمک رسان و شرکت ارتقاي سالمت) 

 ؛ایجاد ارتباط با شعب و نمایندگان از طریق سیستم لوتوس در جهت کاهش ارتباطات تلفنی و مکاتبات  •

  ؛حی و اجراي سیستم انتقال اطالعات و مدارك مربوط به پرداخت ها و هزینه هاي شعب و مناطق طرا •
  تکمیل سیستم جامع بیمه گري ؛ •
هاي داخلی جهت اجراي سیستم هاي متمرکز و ارتباط  وافزایش پهناي باند و مرکز دادهارتقاء وتکمیل تجهیزات  •

  اینترنتی ؛
  و پوشش فعالیت هاي آن .  وباجراي کامل سیستم عمر و تأمین آتیه تحت  •

  
 

  بیمه پاسارگاد ، بیمه برتر  -2-11

که توسط سازمان مدیریت صنعتی براي )  1394( در سال هاي برتر سال تدوین فهرست شرکت دهمینجهدر  •
 . را کسب نمود 132رتبه  صورت گرفت ، بیمه پاسارگاد ي بزرگ ایرانهاشرکت 1393عملکرد سال 

در 1393تا سال 1388ساله از سال  6تندیس بهترین عملکردملی بهره وري ، بیمه پاسارگاد در هفتمین جشنواره  •
هزینه نیروي کار و درصد حاشیه سود خالص فروش ، شاخص هاي بهره وري کل عوامل ، سرمایه و رقابت پذیري 

 را دریافت نمود . سرانه 
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  5913 و رئوس برنامه هاي شرکت در سال اهداف کمی - 3

تأکید  باریال حق بیمه در انواع رشته هاي بیمه زندگی و غیر زندگی  اردمیلی 11ر344حداقل تولید دستیابی به  •

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

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

 .1395 فعال در پایان سال شعبه 80 حداقل

 تهران و شهرستانها. در  جدید  نماینده 093,1حدود  به اجازه فعالیت و اعطاي نمایندگی •

 کارآزموده و جوان. همکار نفر 30 بیش از  دعوت به همکاري از •

 ساعت. نفر 150ر000نمایندگان و بازاریابان حداقل به میزان  ،آموزشی براي همکارانهاي  برگزاري دوره •

 3ر300 مبلغ به حداقل نیاز مورد ثابت هايیدارای خرید و شرکت هايگذاري سرمایه حجم افزایشایجاد تنوع بیشتر و  •

 . هاي مربوطآئین نامه ریال در چارچوب میلیارد

 . مایهسر اجرائی نمودن مرحله دوم افزایش •

هر ایجاد عایدي براي نتیجه  میلیون ریال و در 700ر175دست یابی به سود خالص دوره، حداقل به مبلغ  •

 ریال. 02/343) به مبلغ  EPSسهـم  (

انجام اقدامات الزم به منظور طراحی ساختمان مرکزي شرکت و کسب مجوزهاي الزم و انتخاب پیمانکاران  •

 مربوطه.

 . ربطو کارشناسان ذي با همکاري شرکت فناپ هاي عملیاتی و اطالعاتی شرکتارتقاء سیستمتوسعه ، تکمیل و  •
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  پیشنهادها - 4

مجمع عمومی عادي سهامداران محترم در   از حضورمجدد مدیره بیمه پاسارگاد ضمن تشکر و قدردانی  تأهیدرخاتمه 
  هاد می نماید : ـشنـیـرکت ، موارد زیر را پـش پاس از همکاران و نمایندگانـساالنه شرکت و با تقدیر و س

  ؛ 29/12/1394هاي مالی شرکت براي سال مالی منتهی به تصویب صورت )1

  ؛ هاي مالیت به شرح مندرج در صورتقانون تجار 129تنفیذ معامالت مشمول ماده  )2

اي به  به حساب اندوخته سرمایه ) از سود خالصدرصد 15معادل ریال ( 102ر848ر350ر942ص مبلغ  تخصی )3
 ؛ عالی بیمه مصوب شوراي 61آئین نامه شماره  3و  2استناد مواد 

 ؛ قابل پــرداخت به سهامداران ،به عنــوان ســود نقــدي سهــام ریال 510ر300ر000ر000  تخصیص مبلغ )4

 ؛ مدیرهت أتعیین پاداش هی و 1395ت مدیره براي سال أتعیین حق حضور اعضاي غیرموظف هی )5

 ؛ قانونی بازرستعیین حق الزحمه  انتخاب و معرفی بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و اتخاذ تصمیم در خصوص )6

  . انتخاب روزنامه کثیراالنتشار به عنوان روزنامه رسمی شرکت )7
  
  

                   

 

                                               
  
  

  مجید قاسمی
 ت مدیرهأرئیس هی

  پیروز باستانی
 ت مدیرهأعضو هی

  احمد شفیعی هنجنی
 ت مدیرهأعضو هی

  معصوم ضمیري
 ت مدیره و مدیرعاملأنایب رئیس هی

  ابوالقاسم دباغ
  ت مدیرهأعضو هی


