
 
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 ت مدیره  أگزارش هی
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    خرد  و   جان  اوندخد  انم هب 
 سهامداران گرامی      

 

دراجرای تکالیف موضوع مواد  مدیره بیمه پاسارگاد )شرکت سهامی عام( تأهیبا عرض سالم و خیرمقدم ،       

، گزارش خود در خصوص 30/12/1395های 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 پیشنهادهای ارائه شده ، انگیزه و تالش بیشتر 

 نیل به اهداف تعیین شده فراهم آورند. برایشرکت را  همکارانمدیران و 
 

 )شرکت سهامی عام( معرفی بیمه پاسارگاد -1
 

 تاریخچه  -1-1

به منظور عرضه خدمات بیمه ای در استانداردهای جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی و  بیمه پاسارگاد

 .شدارگاد تأسیس ـالی پاسـ( توسط گروه م اتکاییهای زندگی و غیرزندگی ) به طور مستقیم و قبولی  فعالیت در زمینه بیمه

تاریخ  و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در هاثبت شرکت در اداره 18/11/1385اریخ ـت ت درــشرک

 در و  دریافت نمود ایرانجمهوری اسالمی  زیـمرک ای از بیمه های 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 جمهوری اسالمی از بیمه مرکزی  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 ای مستقیم درانواع رشته های بیمه زندگی و غیرزندگی 

  اتکاییتحصیل پوشش بیمه های ، 

 ،سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی 

 گرددمی اعالم ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه سوی از که ضوابطی رعایت با داخلی بیمه مؤسسات از اتکایی هایبیمه قبول. 
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  سرمایه  -3-1

        درصد آن معادل 50با نام که عادی ریالی 1ر000میلیون سهم  450ریال منقسم به  اردیلیم 450شرکت با سرمایه  

درصد دیگر از ارزش  50معادل  1389و  1388 ، 1387 هایطی سال و به ثبت رسید بود شدهریال پرداخت  اردیلیم 225

 . گردید تامینداران ـاز محل مطالبات و آورده نقدی سهام اسمی سهام

 اردمیلی 630ریال به اردمیلی450سرمایه شرکت از مبلغافزایش مجمع عمومی فوق العاده،30/06/1389به موجب مصوبه مورخ

به ثبت  1390شهریور ماه سال و در  گردید تامین سهامداران نقدی آورده و مطالبات محل از مرحله2طی و رسید تصویب به ریال

میلیارد  630مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  30/09/1391به موجب مصوبه مورخ  همچنین .رسید

سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران،محل مرحله از3طیوریال به تصویب رسیدمیلیارد1ر134ریال به مبلغ 

 01/06/1394چنین به موجب مصوبه مورخ .همبه ثبت رسید 1393ماه سال در دی و دیمین گردأای تاندوخته سرمایه

 تصویب گردید ومیلیارد ریال 4ر4/082میلیارد ریال به مبلغ1ر134مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ

که مرحله  تأمین گردد اندوخته افزایش سرمایه و ایاندوخته سرمایه ، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامدارانمقرر شد 

آغاز شد و با تکمیل  1394در شهریور ماه سال ، میلیارد ریال2ر2/041مبلغبرای رسیدن به اول افزایش سرمایه مذکور 

در آبان ماه ، میلیارد ریال  2ر5/551برای رسیدن به مبلغ  آنمرحله دوم  و به ثبت رسید 1395عملیات مربوطه، در تیر ماه 

 . به ثبت رسید 1396در خرداد ماه سال آغاز شد و  1395سال 
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  سهامداران -4-1

 : می باشد لـرح ذیـش به 30/12/1395تاریخ ترکیب کلی سهامداران در 

 نسبت به کل درصد تعداد سهام سهامداران

 20 408ر240ر000 بانک پاسارگاد

 22/19 392ر236ر276 سرمایه گذاری پارس حافظ

 5 101ر889ر000 نظم آوران شایسته

 02/4 82ر075ر447 ارمغان تجارت پایدار

 4 81ر648ر000 سرمایه گذاری سامان مجد

 76/3 76ر685ر091 توسعه تجارت غرب ایرانیان

 73/3 76ر154ر931 تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد 

 62/3 73ر949ر545 نظم آوران پویای ایرانیان

 64/2 53ر973ر592 تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد 

 2 40ر824ر000 بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

 90/1 38ر815ر507 فجر سروش اندیشان نیک شرکت

 86/1 38ر045ر000 شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

 44/1 29ر331ر117 نسیم تجارت فرداد

 04/1 21ر265ر917 دانش گستران آتی ساز پویا

 01/1 20ر699ر230 دانش پژوه خاورمیانهنوآوران 

 1 20ر412ر000 معدنکاری اولنگ

 32/6 129ر053ر494 مورد( 48سایراشخاص حقوقی ) 

 44/17 355ر901ر853 نفر( 3329اشخاص حقیقی ) 

 100 2ر041ر200ر000 سهامدار( 3393جمع ) 
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  عاملت مدیره و مدیرأهی -5-1

با عضویت ت ـرکـره فعلی شـت مدیأ، هیشد برگزار 07/10/1395در تاریخ  که العادهعـادی به طور فوق مجمع عمومی  در 

 :سال انتخاب گردید 2زیر برای مدت  اشخاص

 بانک پاسارگاد با نمایندگی آقای دکتر مجید قاسمی -1

 آقای معصوم ضمیری -2

 ی ناحمد شفیعی هنج آقای -3

 آقای ابوالقاسم دباغ  -4

 آقای پیروز باستانی -5

          ب رئیس ینا آقای ضمیری به عنوان ت مدیره وأبه عنوان رئیس هی دکتر قاسمی آقای 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 مختار  موسسه حسابرسی، 19/04/1395 مورخ عمومی عادی ساالنهمجمع  در

به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی  )حسابداران رسمی( ایران مشهودآزمون پرداز موسسه حسابرسی بازرس اصلی و 

 را هم بر عهده داشته است. شرکت لیت حسابرسیئومسو همکاران  مختاردر سال مالی مذکور، مؤسسه  انتخاب شدند. 1395

 کمیته حسابرسی  -7-1

     هیأت مدیره شرکت ، ترکیب جدید کمیته حسابرسی متشکل از آقای دکتر مجید قاسمی 03/05/1395در جلسه مورخ 

، آقای حمید احمد زاده کاشانی و سرکار خانم ناهید واحدی به عنوان اعضای  ( به عنوان رئیس کمیته رئیس هیأت مدیره) 

. ه در سامانه کدال قرار گرفته استاعضای کمیت تجربی و تخصصی . اسامی و سوابقتقل کمیته حسابرسی تعیین گردیدندمس

رنامه های آتی به منظور کمیته حسابرسی طی جلسات خود نسبت به تدوین منشور کمیته ، اهم وظایف و ب 1395در سال 

 ایفای مسئولیت های خود در موارد زیر اقدام نموده است :

 نظارت بر اثربخشی سیستم های کنترل داخلی  -

 کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرس داخلی از سیستم های کنترل داخلی شرکت -

 کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک -

 ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل های داخلی و اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل های داخلیبررسی  -

پیگیری اجرای توصیه ها و رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی که توسط حسابرس داخلی و حسابرس مستقل به  -

 کمیته گزارش می شود و ارائه گزارش کنترل های داخلی به هیأت مدیره شرکت .
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 د شرکت عملکر -2

 هااهم فعالیت  -1-2

 

ها سعه همه جانبه فعالیترا به منظور تو ، اقداماتی 1395سال های انجام شده برای ریزیبیمه پاسارگاد بر مبنای برنامه

توضیحات  ،قداماتادرخصوص برخی باشد: )ها به شرح زیر میه اهم آنهای بعد انجام داده است کو استمرار آن در سال

 ( بیشتری نیز در ادامه ارائه خواهد شد

  8ر582ر022 به میزان 1394میلیون ریال که در مقایسه با تولید سال  11ر388ر798تولید حق بیمه به مبلغ 

 . را نشان می دهد درصد 7/32 معادل ، رشدی ریال یونمیل

  1395 سالدرصد در  1/4 حدودبه  1394درصد در سال  7/3افزایش سهم بازار از . 

  هادی ای پیشنهریسک بررسی حضور در بازارهای جدید، ای شرکت از طریقبر ترکیب پرتفوی بیمه آگاهانهمدیریت

 . گری و مدیریت ریسکبراساس اصول بیمهها و قبول آن

  از  الح شرکتصرعایت صرفه و   ونگهداری از یک طرف  به منظور افزایش ظرفیت اتکاییبازنگری در قراردادهای

 طرف دیگر.

 ها و یمهبحق  وقعمگذاران و در عین حال تاکید بر وصول به برای بیمه پرداخت حق بیمه در فراهم آوردن تسهیالت

 مطالبات تجاری شرکت.

  زات ـا و تجهیهدارایید ـخری ،هابدهی و هاخسارتپرداخت به موقع  منظورشرکت به نقد بر وجوه  ثرؤممدیریت

 .سازای سـود آور و درآمدـهدر بخشسرمایه گذاری و انجاماز ـورد نیـم

 عمر  هایبیمههای عمومی و نده جدید در زمینه فروش بیمهنمای 4ر748 بجذ و آموزش. 

  شرکت. های آموزش عمومی و تخصصی برای همکاران و نمایندگاننفر ساعت دوره 174ر040برگزاری بیش از 

  ریال لیاردمی 2ر5/551 به میزان سرمایهافزایش سرمایه و ثبت  دوممرحله انجام . 
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                مالیخالصه اطالعات -2-2

 مبالغ به میلیون ریال ()                                                                                                            

 

)سود نقدی قابل پرداخت به سهامداران )پیشنهادی به مجمع عمومی  

 

 

 1395 1394 رحـش
 درصد 

 افزایش 

ی
یان

و ز
د 

سو
ت 

عا
ال

اط
 

 7/32 11ر388ر798 8ر582ر022 حق بیمه صادره سال

 

 2/29 14ر509ر003 11ر228ر531 جمع درآمدها

 

 9/37 3ر410ر281 2ر471ر676 سهم نگهداری افزایش ذخایر فنی

 45 712ر894 491ر485 کسر مالیاتسود خالص پس از 

 

 45 106ر934 73ر723 ای های قانونی و سرمایهاندوخته

   -37 318ر938* 510ر300 سود نقدی 

ی
ه ا

ام
ازن

تر
ت 

عا
ال

اط
 

 57 8ر107ر222 5ر163ر668 های بلند مدتگذاریجمع سپرده های بانکی و سرمایه

 5/38 17ر435ر002 12ر584ر113 اتکایی(جمع دارایی ها )بدون احتساب ذخایر فنی سهم 

 7/44 11ر036ر426 7ر626ر145 جمع ذخایر فنی سهم نگهداری

 6/34 2ر927ر526 2ر174ر142 ها ) بدون احتساب ذخایر فنی( جمع بدهی

 7/24 3ر471ر050 2ر783ر826 جمع حقوق صاحبان سهام 

 25 2ر551ر500 2ر041ر200 سرمایه
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                                                                    اطالعات مالی هرسهم-3-2

 

 رحـش
 

1394 
 

1395 

 2ر551ر500 2ر041ر200 میلیون ریال  –سرمایه ثبت شده 

 40/279 78/240 ریال –(   EPSعایدی هر سهم )

125* 250 ریال –(  DPSسود نقدی هر سهم )   

 94/27 08/24 درصد – اسمینسبت عایدی هر سهم به مبلغ 
 

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

 تولید حق بیمه -2-4-1

                است.  میلیون ریال 11ر388ر798 برهای مالی تنظیمی، تولید شرکت بالغ در سال مورد گزارش مطابق صورت

         نامه مستقیم و مبلغفقره بیمه 2ر700ر000مربوط به صدور بیش از  میلیون ریال11ر227ر909از مبلغ مذکور 

های مختلف در مستقیم شرکت به تفکیک رشته جزئیات تولیدباشد. می اتکاییمربوط به قبولی  میلیون ریال 160ر889

 شده است. آورده 10صفحه جدول 

 مقایسهبررسی و  است . پرتفوی شرکت داشته ای به حفظ ترکیب مطلوبویژه مدیره عالوه بر توسعه کمی تولید، توجهت أهی

 باشد.     اطالعات مندرج در جدول زیر نشان دهنده توفیق شرکت در این خصوص می

   

 های بیمهرشته
 سهم هر رشته نسبت به تولید مستقیم 

 1395شرکت در سال  1395بازار در سال 

 1/2 4 آتش سوزی

 8/3 3/5 بدنه اتومبیل

 3/26 2/43 شخص ثالث و حوادث راننده

 1 7/0 باربری

 5/1 7/3 مهندسی،انرژی و سایر بیمه های اموال

 1/4 8/4 مسئولیت

 2/61 3/38 اشخاص*

 100 100 جمع

 

 حدود ،شده است منظور اشخاص هایبیمه ءجز فوق جدول در که 1395 سال در کشور بیمه در بازار زندگی هایبیمه سهم *  

 . است درصد 3/48 معادل ،گزارش مورد سال برای پاسارگاد بیمه تولید در نسبت این که درحالی ، باشدمی درصـد 4/13

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

گری به توان فنی شرکت و رعایت اصول بیمه با اتکا و غیرزندگی زندگیهای بیمه مختلف هایبخش در حضور موثر -

 در انتخاب ریسک .

 تولید شرکت. در بخش این سهم افزایش و (های زندگی به ویژه بیمه ) اشخاص هایبیمه گسترش برای کوشش -

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

ر ـال مورد گزارش، بالغ بـدر س)با احتساب موارد مربوط به قبولی ها( تی شرکت ـهای پرداخمجموع خسارت

 یالمیلیون ر 1ر669ر519مبلغ 1395 های معوق در پایان سالباشد و جمع خسارتمی ریال میلیون 4ر643ر463

 برآورد شده است.

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

                            )درصد   2/72           نسبت خسارت )خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شده 

 )درصد 6/79                               ضریب خسارت )خسارت تحقق یافته به حق بیمه عاید شده 
 

، ضریب  شده منتشر ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمـهصنعت بیمه که توسط  1394سال  به استناد سالنامه آماری

 است.بوده  درصد 81  معادل، برای بیمه های غیر زندگی مذکور در سال خسارت بازار بیمه کشور 

 

 اتکاییامور  -2-4-4

  با توجه به ادامه مشکالت جاری درخصوص روابط اقتصادی با کشورهای دیگر و مالحظات محدودکننده بیمه گران

منعقده با راهبری بیمه مرکزی جمهوری  اتکاییطرف و رضایت بخش بودن قراردادهای خارجی از یک اتکایی

ن قراردادها را با انجام تغییراتی در ، ایهای گذشتهیگر، شرکت تصمیم گرفت همانند سالاسالمی ایران از طرف د

بخش قابل توجهی از قراردادهای منعقده به شرکت  به علت روابط کاری مطلوب ، چنینشرایط آن، تمدید نماید. هم

 .ه است ایرانیان واگذار گردید اتکاییبیمه 

 با  اتکاییهای بیمه ی برایدر تشکیل حساب مشترک، کشورداخلی  نگهداری شرکت در راستای افزایش ظرفیت

 مشارکت و در سال مورد گزارش ، ضمن اینبر مدیریت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مشارکت نموده و عالوه 

پیشنهاد قبولی اتکایی اختیاری از سایر  983جمعاً  ، های بیمهسایر شرکت اتکاییقبول درصدی از قراردادهای 

فقره از پیشنهاد های اخیرالذکر را  757س از بررسی های الزم ، شرکت های بیمه داخلی دریافت نموده است که پ

 است .قبول نموده 
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                                                           1395در سال  خالصه عملکرد فنی

 ( موارد قبولی بدون احتساب )   

 

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                                             لغ 

 

                                                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 های بیمهنام رشـتـه

 خسـارت تولـیـد

 مبلغ
 

 درصد  جمع معوق پرداخت شده درصد 

 4/1 86ر005 14ر312 71ر693 1/2 236ر159 آتش سوزی

 5/4 276ر810 34ر480 242ر330 8/3 431ر034 بدنه اتومبیل

 4/62 3ر853ر024 1ر062ر019 2ر791ر005 3/26 2ر956ر492 رانندهشخص ثالث و حوادث 

 6/0 37ر193 19ر453 17ر740 1 107ر770 باربری

 9/1 115ر949 106ر890 9ر059 5/1 170ر383 مهندسی،انرژی و سایر  بیمه های اموال

 6/5 343ر410 179ر289 164ر121 1/4 458ر487 مسئولیت

 6/23 1ر458ر173 135ر724 1ر322ر449 2/61 6ر867ر584 اشخاص

 100 6ر170ر564 1ر552ر167 4ر618ر397 100 11ر227ر909 جمع
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 بیمه عمر و تأمین آتیه  -5-4-2 
بسـیار  ادامه داشت و از رشد در سال مورد گزارشجامعه از بیمه عمر و تامین آتیه شرکت آحاد مختلف استقبال بسیار خوب 

     1ر725ر000بـه بـیش از  1394پایـان سـال  تـابیمه نامـه صـادره  1ر133ر000 که از تعداد به نحوی، خوبی برخوردار بود

 .بالغ گردیده است 1395پایان سال  تاصادره نامه  بیمه

 های سرمایه گذاری فعالیت -5-2 

 60شرکت با استفاده از منابع مربوط به ذخایر فنی، ارزش ویژه و سایر منابع مالی خود و با رعایت مفاد آئیــن نامه شماره 

نکته ضروری  توضیح ایننموده است .  ه گذاری در زمینه هائی به شرح جدول زیرعالی بیمه، اقدام به سرمای مصوب شورای

 :شرکت قرار داشته است ویژه موارد زیر مورد توجه ، هشد انجام هایکه در سرمایه گذاری است

 حفظ منافع بیمه گذاران -

 هاپرهیز از سوداگری در سرمایه گذاری -

 گروه مالی پاسارگادسرمایه گذاری در  هایاستفاده مطلوب از ظرفیت -

 با حداقل ریسک ممکن کسب سود متعارف -

 سهامداران فعحفظ منا -

 میلیون ریال(مبالغ به )                 1395ها در پایان سال ترکیب سرمایه گذاری                                              

 شرح
 سال قبل به نسبت تفاوت 1395سال  1394سال 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 5/66 2ر336ر690 9/54 5ر848ر790 1/52 3ر512ر100 ریالی –های بانکی سپرده

 3/30 193ر220 8/7 831ر162 5/9 637ر942 ارزی –سپرده های بانکی 

 3/34 206ر774 6/7 809ر067 9/8 602ر293 های بورسیسهام شرکت

 2/34 247ر941 1/9 972ر868 8/10 724ر927 های غیربورسیسهام شرکت

 1/74 933ر581 6/20 2ر193ر484 7/18 1ر259ر903 هاسایر سرمایه گذاری

 2/58 3ر918ر206 100 10ر655ر371 100 6ر737ر165 جمع

                                                               

 های بانکی ارزیجزئیات سپرده

  1395سال  1394سال شرح
 نسبت به سال قبل تفاوت

 درصد مبلغ

 9/27 2ر140ر000 9ر800ر000 7ر660ر000 یورو -بانکی  هایسپرده

 8/20 2ر602ر485 15ر102ر485 12ر500ر000 دالر -های بانکی سپرده
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 سرمایه انسانی  -6-2

کار بیمه گری که با  ت کسب واجوان تشکیل می دهد. به دلیل ماهیت و خصوصی همکارانسرمایه انسانی شرکت را اکثریت 

ه منظور ارتقاء سطح برای همکاران جوان ب، ای همراه می باشد، آموزش مستمر ضمن خدمت های ویژهپیچیدگی و ظرافت

سرمـایه انســانی شـرکت تربیت و پرورش  های اصلیهای فنی و رفتاری آنان به یکی از سیاستتارـها و مهیدانش ، توانای

 خود اجرایــی هایبـه مـوازات مسئولیتصـص و مجـرب شـرکت 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 

 تحصیالت
 1395سال  1394سال 

 درصد جمع مرد زن درصد جمع مرد زن

 9 79 46 33 9/5 50 27 23 لیسانس و باالترفوق 

 3/78 689 495 194 3/77 649 456 193 لیسانس

 7/10 94 84 10 4/14 121 108 13 فوق دیپلم

 2 18 17 1 4/2 20 19 1 دیپلم 

 100 880 642 238 100 840 610 230 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 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 شهریورر دمیلیارد ریال  2ر2/041برای رسیدن به مبلغ مذکور  افزایش سرمایهمرحله اول ،  مدیره

میلیارد  2ر5/551برای رسیدن به مبلغ  آنمرحله دوم  وبه ثبت رسید  1395ماه سال  تیربا تکمیل عملیات مربوطه، در 

                 . ه استبه ثبت رسید 1396در خرداد ماه سال آغاز شد و  1395در آبان ماه سال ، ریال 

                                                                                

 هاو سرمایه گذاری ی جاریهاتحصیل امالک به منظور استفاده در فعالیت  -8 -2

آماده سازی و تغییر کاربری امالک به منظور  ،درخصوص خرید ، تکمیل ، تجهیز  مناسبیفعالیت  1395شرکت در سال 

 .امالک و ساختمان انجام داده است چنین سرمایه گذاری در های جاری شرکت و هماستفاده در فعالیت

واحد آن خاتمه یافته و مورد  4 واحد ساختمانی در دست اقدام قرار داشت که عملیات مربوط به 7 اًجمع 1395طی سال 

 . ادامه خواهد داشت جاریسال  درنیز  واحد دیگر3 . عملیات مربوط بهبرداری قرار گرفته است بهره
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 شبکه فروش -9-2

 باشد:شرح زیر میبه 1395طی سـال  شبکه فروش بخشقدامات انجام شده در ااهم 

 و نمایندگان هاهشعب  -1-9-2

  ساوه، شعبه توسعه و تکمیل شعببه منظور  های قبل،اقدامات انجام شده در سال  در ادامهنیز  1395در سال  ،

که تعداد شعب شرکت در پایان ، افتتاح و راه اندازی شدند  چالوس )اشخاص( و سعادت آباد،  قائم مقام، دزفول

به ، در مالکیت بدین ترتیب ساختمان های مورد استفاده به استثنای چند شع شعبه رسید . 80به  1395سال 

 . شرکت قرار دارند

  ًمشغول به فعالیت  هاهای تهران و شهرستانشرکت در شعبه همکاراننفر از  580در پایان سال مورد گزارش جمعا

 اند .بوده

  به گان عمومینمایند .اند داشتهبا شرکت همکاری  عمومی نمایـندهنفر  2،199 تعداد پایان سال مورد گزارشدر 

 380استان و  31 از خدمات شرکت را در قابل توجهیبخش  بازاریاب و متصدی نمایندگی، 1،244همراه 

  . اندنمودهگذاران ارائه به بیمه شهرستان

 بیش از ،و ارتقای دانش فنی آنان عمومی  نمایندگان متقاضیان نمایندگی و به منظور آموزش نظری و عملی 

 گردیده است. ارائه 1395در سال  ، نفر ساعت آموزش  53،510

 اندها مشغول فعالیت بودهنماینده فروش بیمه عمر در تهران و شهرستان 9،889عداد در پایان سال مورد گزارش ت. 

 نفر ساعت آموزش  116،119نیز بیش از عمر  هایآموزش نظری و عملی متقاضیان نمایندگی فروش بیمه به منظور

 است. شده برگزار 1395در سال 

  منتشر شده است،  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران صنعت بیمه که توسط 1394استناد سالنامه آماری سال به

شرکت فعال بلحاظ تعداد شعب و نمایندگان  29در بین ( 1394) خودسال فعالیت  نهمینبیمه پاسارگاد در 

 رتبه اول، های عمرنمایندگان فروش بیمهتعداد به لحاظ و  رتبه سوم ،عمومی بعد از شرکت های بیمه ایران و آسیا

 را کسب نموده است .
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 مدیریت مناطق -2-9-2

 15تمامی و مناطق شرکت، اقدامات الزم در این خصوص انجام  هایدر ادامه سازماندهی و تکمیل تشکیالت مدیریت

 راه اندازی شده است ،منطقه شرکت مدیریت

 

 فناوری اطالعات -10-2

 : باشدبه شرح ذیل می 1395اقدامات انجام شده در بخش فناوری اطالعات طی سال اهم 

 ؛ پشتیبانی و نگهداری سیستم های موجود  

  تغییرات و توسعه سیستم های موجود ) شامل تغییر سیستم وام های کارکنان، نمایندگان و بیمه گذاران عمر و

 ؛تأمین آتیه(

  هماهنگی و تبادل اطالعات بر خطonline با سیستم سنهاب بیمه مرکزی . 

 
 

 بیمه پاسارگاد ، بیمه برتر  -11-2

  1394های برتر که توسط سازمان مدیریت صنعتی برای عملکرد سال سال تدوین فهرست شرکت نوزدهمیندر 

 . را کسب نمود 102رتبه  صورت گرفت ، بیمه پاسارگاد ی بزرگ ایرانهاشرکت

  توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شرکت بیمه  1394طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال

 118سال متوالی موفق به کسب سطح یک توانگری مالی موسـسات بیمه با نسبت توانگری  پنجمینپاسارگاد برای 

 درصد شده است.

 مندی مشتری، فیت برتر در کسب رضایتبیمه پاسارگاد در دومین همایش سراسری کیفیت با رویکرد نقش کی

مندی موفق به دریافت تندیس انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران به پاس تالش در جهت کسب رضایت

 مشتریان و کسب سهم بازار مناسب شده است.

  رد مناسب در راستای ایفای تعهدات، اقدامات انسان دوستانه و عملک بهئشاشرکت بیمه پاسارگاد به پاس تالش بی

در زمینه مسئولیت های اجتماعی، موفق به دریافت تقدیرنامه کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه و 

 جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت از سوی انجمن مدیریت ایران شده است.
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 1396 سالاهداف کمی و رئوس برنامه های شرکت در  -3

  تأکید  باریال حق بیمه در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی  اردمیلی 14ر180حداقل تولید دستیابی به

 ؛و ورود به بازارهای نوین  ایبیمه محصوالت جدید بر طراحی و عرضه

 های فعلی و راه اندازی شعبه های جدید مورد نیاز برای رسیدن به افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت خدمات شعبه

 ؛1396 پایان سالشعبه فعال در  84 حداقل

 ؛تهران و شهرستانها در  جدید  نماینده 4ر700حدود  به اجازه فعالیت و اعطای نمایندگی 

 ؛کارآزموده و جوان همکار نفر 70 بیش از  دعوت به همکاری از 

 ؛ساعت نفر 190ر000نمایندگان و بازاریابان حداقل به میزان  ،های آموزشی برای همکاران برگزاری دوره 

  5ر500 مبلغ به حداقل نیاز مورد ثابت هاییدارای خرید و شرکت هایگذاری سرمایه حجم افزایشایجاد تنوع بیشتر و 

 ؛ های مربوطآئین نامه ریال در چارچوب میلیارد

  هر سهـم  ایجاد عایدی برای نتیجه  میلیون ریال و در 834ر628دست یابی به سود خالص دوره، حداقل به مبلغ

(EPS  به مبلغ )؛ریال 11/327 

  کسب مجوزهای الزم و انتخاب  ،ساختمان مرکزی شرکتنقشه های انجام اقدامات الزم به منظور طراحی

 ؛پیمانکاران مربوطه

 بررسی و طراحی سایت جامع آماری؛ 

 ارتقاء و یکپارچه سازی سیستم های فنی شرکت؛ 

 .)توسعه و تکمیل دیتا سنتر )اتاق سرورها 
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پیشنهادها -4

مجمع عمومی عادی سهامداران محترم در   از حضورمجدد مدیره بیمه پاسارگاد ضمن تشکر و قدردانی  تأهیدرخاتمه 

 هاد می نماید : ـشنـیـرکت ، موارد زیر را پـپاس از همکاران و نمایندگان شـساالنه شرکت و با تقدیر و س

 ؛ 30/12/1395های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تصویب صورت(1

 ؛ های مالیت به شرح مندرج در صورتقانون تجار 129تنفیذ معامالت مشمول ماده  (2

ــاب اندوختــه قانــونی و درصد( از ســود خالـــص به حس 5معادل ریال )  35ر644ر681ر591تخصیص مبلغ   (3

ای به  به حساب اندوخته سرمایه درصد( از سود خالص 10معادل ریال ) 71ر289ر363ر181ص مبلغ  تخصی

؛ عالی بیمه مصوب شورای 61آئین نامه شماره  3و  2استناد مواد 

؛ قابل پــرداخت به سهامداران ،به عنــوان ســود نقــدی سهــام ریال318ر937ر500ر000  تخصیص مبلغ (4

؛ ت مدیرهأتعیین پاداش هی و 1396ت مدیره برای سال أتعیین حق حضور اعضای 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 ضمیری

ت مدیره و مدیرعاملأنایب رئیس هی

 ابوالقاسم دباغ

ت مدیرهأعضو هی




