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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)
در اجرای مفاد ماده  232اصالحیه قانون تجارت ،مصوب اسفند ماه  1347و مادة  45قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت بیمه حافظ جهت سال مالی منتهی به  1398/12/29بر اساس سوابق ،مدارک
و اطالعات عملکردی موجود ،تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.
این گزارش به عنوان یکی از گزارشهای سالیانه هیات مدیره به مجمع ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای
مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره ارائه می دهد.
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملکرد و وضع عمومی شرکت میباشد ،با تاکید بر ارائه
منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه
و ارائه گردیده است .این اطالعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت
فعلی میتوان پیشبینی نمود ،به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از
آن موجب گمراهی بهره برداران میشود ،از آن حذف نگردیده و در تاریخ  1399/06/04به تایید هیات مدیره رسیده
است.

شرکت گروه توسعه بازار کیمیا
(سهامی خاص)
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا
(سهامی خاص)

محمود دودانگه
محمدحسین داجمر

رئیس هیات مدیره
نائب رئیس هیات مدیره

شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال
(سهامی خاص)

علیرضا فاطمی

عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه
شمال(سهامی خاص)

محسن علی حسینی

عضو هیئت مدیره

-

عضو هیات مدیره

شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران (سهامی عام)

2

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در سال مالی منتهی به 1398/12/29

خالصه صورت مالی شرکت

گزیده اطالعات

شرح

سال مالی

سال مالی

1398

1397

الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):

درآمد خالص

534.156

1.039.018

سود (زیان) عملیاتی

28.258

()101.646

درآمدهای غیرعملیاتی

4.749

7.395

سود و زیان خالص – پس از کسر مالیات

33.007

()94.251

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

جمع داراییها

1.101.770

1.347.772

جمع بدهیها

1.118.801

1.397.810

سرمایه ثبت شده

122.000

122.000

جمع حقوق صاحبان سهام

()17.031

)(50.038

ج) نرخ بازده:

نرخ بازده داراییها

0.02

()0.06

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

()0.98

32.35

د) اطالعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

122.000.000

122.000.000

سود (زیان ) واقعی هر سهم – ریال

271

()773

-

-

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال

61.944

27.315

ارزش دفتری هر سهم – ریال

1.000

1.000

228

()35

سود نقدی هر سهم – ریال

نسبت قیمت به سود واقعی هر سهم – مرتبه
ه) سایر اطالعات :

تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

84
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پیام هیات مدیره
سهامداران گرامی
با عرض سالم و خیر مقدم ،هیات مدیره شرکت بیمه حافظ مفتخر است تا به یاری و عنایت خداوند متعال ،بار دیگر
پس از یک سال تالش م ستمر سرمایه های ان سانی شرکت  ،گزار شی از عملکرد و د ستاوردهای خود را در سال
 1398به حضورتان ارائه نماید.
هیات مدیره و مدیریت شرکت در راستای ایفای مسئولیت قانونی ،حرفهای و به رسم امانتداری در مقابل سهامداران
محترم ،وظیفه خود دانسته تا در سالی که گذشت با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود ،در مسیر تحقق اهداف
کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت تعیین شده همراستا با منافع و اهداف کلیه ذینفعان از جمله سهامداران حرکت
نموده و در این میان ارزشهای اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد .بدین ترتیب با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و انجام برنامه
ریزیهای دقیق راهبردی و مناسب جهت اصالح ساختار سازمانی و مالی شرکت و همچنین متنوع سازی پرتفوی
بیمهای ،دست یابیم.
همچنین هیات مدیره برای حفظ روند رشد و بالندگی شرکت بیمه حافظ ،برنامههای عملیاتی و راهبردی متوازن
و متنوعی را برای سالهای آتی در نظر گرفته است که گزارش حاضر در برگیرنده اهم موارد مربوطه می باشد .هیات
مدیره معتقد است تمامی افتخارات و موفقیتهای کسب شده در سایه حمایت و به پشتوانه شما سهامداران محترم
حاصل شده و مستدعی است تا همچنان با تعامل مطلوب و بیان انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان ،مسیر دستیابی
به آینده متصور را برای اینجانبان روشن و ما را در دستیابی به اهداف و راهبردهای تعیین شده برای سال مالی آتی،
راهنمایی و کمک نمایید.
بدیهی است در این گزارش سعی شده کلیه حقایق موجود به صورت آشکار و روشن در اختیار سهامداران گرامی و
نمایندگان ای شان قرار گیرد تا با توجه به حق م سلم ای شان بر ا شراف کامل به م سائل شرکت ،با ارائه رهنمودهای
خود ،اعضااا هیات مدیره و کارکنان شاارکت را در پیشاابرد هر چه بهتر امور ،یاری نمایند .امید اساات هیات مدیره
بتواند در راستای نیل به اهداف عالیه و دستیابی به خروجی های مناسب در قبال سرمایهگذاری سهامداران گرامی با
بهرهگیری از تجربیات گذ شته ،گامهای موثر و مفیدی برای ر شد و ارتقا شرکت بردا شته و آینده درخ شانی برای
بیمه حافظ ،رقم زده شود.
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کلیاتی درباره شرکت
 تاریخچه
شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) در تاریخ  1381/02/17طی شماره  1310به صورت سهامی عام در واحد ثبت
شرکتها و مالکیتهای صنعتی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است و آگهی مربوطه در شماره  16666روزنامه
رسمی در تاریخ  1381/02/30درج گردید .متعاقباً به موجب ماده  8از فصل سوم مقررات تأسیس و فعالیت موسسات
بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسالمی ایران (موضوع مصوبه  1379/06/02هیأت وزیران که شروع
برای عرضه بیمه را مستلزم اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی ایران میداند ،پس از طی روند قانونی در تاریخ
 1383/03/13پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی اخذ و به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی با تمرکز بر فعالیت
در مناطق آزاد و ویژة اقتصادی در منطقۀ آزاد کیش و با هدف ایجاد آرامش خاطر ،تأمین خواستهها و نیازهای
مشتریان بازار بیمه و جلب رضایت آنها فعالیت خود را آغازکرد .بیمه حافظ ،دارای مجوز انجام کلیه عملیات بیمهای
در مناطق آزاد (در کلیه رشتهها) و ویژه اقتصادی (صرفاً در بخش بیمههای اموال) کشور است و همچنین مجاز به
صدور  11رشته بیمهای در سرزمین اصلی به شرح زیر می باشد:
 )1درمان انفرادی
 )2رایانه و تجهیزات الکترونیک
 )3بیکاری
 )4اعتبار انفرادی
 )5سرقت آثار هنری
 )6از کارافتادگی هنرمندان و صنعتگران
 )7طیور و آبزیان
 )8محصوالت کشاورزی
 )9آلودگی محیط زیست
 )10مسئولیت حرفهای مدیران ارشد
 )11زنبور عسل و کرم ابریشم
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با توجه به ثبت شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) در منطقۀ آزاد کیش و بهرهمندی از معافیتهای قانونی مختلف ،این
شرکت قادر است عالوه بر ارائۀ خدمات با مطلوبیت قابل قبول و متعالی ،ضمن تأمین انتظارات بیمهگذاران حقیقی و
حقوقی با توجه به سرمایۀ مالی و توان برخورداری از فعالیتهای اتکایی با سایر بیمهگران داخلی و خارجی ،دامنۀ
پوشش خدماتی خود را گسترش دهد که موجبات جلب رضایت هموطنان عزیز و گرامی را فراهم آورده است.
شرکت در تاریخ  1393/05/04در فهرست نرخهای بازار پایه فرابورس ایران (یکصد و شصت و سومین نماد
معامالتی) با نماد وحافظ درج گردیده است.


موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) ،موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر میباشد:
" انجام کلیه عملیات بیمهای مستقیم با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد که در
محدوده پروانه صادره توسط بیمه مرکزی ایران بوده و نیز اقدام به هر نوع عملیات و معامالتی که مستقیماً با موضوع
شرکت در ارتباط باشد".


بیانیه چشم انداز

«کسب رتبه برتر در میان شرکتهای بیمه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با نوآوری در نحوه ارایه و کیفیت خدمات
بیمهای به منظور ایجاد اطمینان و آرامش خاطر بیشتر در فضای زندگی و کسب و کار».



مؤلفه های چشم انداز شرکت بیمه حافظ

 .1ارتقا سهم از بازار.
 .2پیشرو در ارایه خدمات مطلوب و ارزش آفرین برای مشتریان.
 .3داشتن سازمانی یادگیرنده با توجه به دانش روز و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته.
 .4توسعه شبکه فروش و افزایش تعداد نمایندگان فعال شرکت.
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اهم برنامه های راهبردی شرکت بیمه حافظ
 .1توسعه فعالیت های شرکت به سرزمین اصلی
 1.1تدوین طرح توجیهی افزایش سرمایه و فعالیت در سرزمین اصلی
 1.2برنامه ریزی افزایش سرمایه و اجرای آن
 1.3اصالح ساختار و فرآیندهای شرکت
 .2توسعه و توانمندسازی شبکه فروش (شعب و نمایندگان)
 2.1بررساای وضااعیت و عملکاارد کلیااه شااعب و نمایناادگان و شناسااایی و پاااالیش شااعب/نمایندگان
غیرفعال و نیمه فعال
 2.2توسعه،توانمندسااازی و جااذب نمایناادگان جدیااد در کلیااه مناااطق آزاد و ویااژه اقتصااادی
جهت تحقق پرتفوی تعیین شده
 2.3استفاده بهینه از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت توسعه فروش
 2.4برنامااه ریاازی و توسااعه شاابکه فااروش در ساارزمین اصاالی (بااا اخااذ مجااوز حضااور از بیمااه
مرکزی)
 2.5اجرای نظام آراستگی در شعب و نمایندگی ها
 .3بهینه سازی فعالیت های بیمه ای شرکت
3.1

بهینه سازی پورتفوی شرکت بر اساس رشته فعالیت های بیمه ای

3.2

بهینه سازی پورتفوی شرکت بر اساس شبکه فروش

3.3

تدوین طرح های مورد نیاز و فعال سازی شرکت در سرزمین اصلی در رشته های مجاز

3.4

بکارگیری فن آوری های روز و برنامه های کاربردی در جهت توسعه فروش

 .4ارتقاء و بهینه سازی نظام مدیریت شرکت
 4.1اجرای فرآیند برنامه ریزی راهبردی و سالیانه در شرکت
 4.2به روزآوری و بهینه سازی فرآیندها ،آئین نامه ها و دستورالعمل های شرکت
 4.3برنامه ریزی و پیاده سازی داشبورد مدیریتی در سطح شعب و شرکت
 4.4پیاده سازی نظام مدیریت ریسک
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 .5اجرای مدیریت جامع سرمایه های انسانی
5.1

به روز رسانی و اجرای نظام حقوق و دستمزد پرسنل بر حسب عملکرد

5.2

پیاده سازی نظام شایسته ساالری در شرکت

5.3

نیازسنجی آموزشی در ستاد ،شعب و نمایندگی ها و اجرای آن

 .6ارتقای برند سازمانی
6.1

بررسی لوگوی شرکت و حسب لزوم به روز رسانی آن

6.2

برنامه ریزی و انجام تبلیغات رسانه ای ،محیطی و مجازی

6.3

ایجاد مزیت رقابتی از طریق ارائه سرویس های متمایز و بهینه در فرآیند صدور و خسارت

6.4

راه اندازی باشگاه مشتریان

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تا سیس مبلغ  15میلیارد ریال ( شامل تعداد  15.000.000سهم ،به ارزش ا سمی هر سهم
 1.000ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ  122میلیارد ریال ( شامل تعداد  122.000.000سهم،
به ارزش اسمی هر سهم  1.000ریال) در پایان سال مالی منتهی به  1397/12/29افزایش یافته است.
تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

سرمایه جدید (میلیون ریال)

محل افزایش سرمایه

1381/02/17

اااااااااااااا

15.000

آورده نقدی (تاسیس)

1391/12/22

%307

61.000

تجدید ارزیابی داراییها

1396/01/17

%100

122.000

آورده نقدی
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افزایش سرمایه
همچنین گزارش توجیهی افزایش سرمایه جدیدی در تاریخ  1398/12/04تهیه و به تایید هیات مدیره رسیده است،
در این خصوص تاییدیه بیمه مرکزی نیز اخذ شده و در حال بررسی توسط سازمان بورس میباشد.سهامداران دارای
مالکیت بیش از  %1سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به  1398/12/29و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول
زیر است:
تعداد سهام

درصد سهام

نام سهامدار

ردیف
1

حمید مطهریاصل

11،452،167

9/4

2

شرکتسرمایهگذاریچشماندازتوسعهشمال(سهامیعام)

10،351،022

8/48

3

شرکتنصبنیرو(سهامیخاص)

8،388،361

6/88

4

شرکتسرمایهگذاریسهمنگرپویا(سهامیخاص)

5،070،924

4/16

5

علی نوائی

4،826،682

3/96

6

شرکتگروهتوسعهبازارکیمیا(سهامیخاص)

3،673،900

3/01

7

نوید مطهریاصل

3،464،502

2/84

8

شرکترهپویانتجارتیوتاب(سهامیخاص)

3،413،100

2/80

9

شرکتکارخانههایتولیدیوصنعتیثابتخراسان

2،580،000

2/11

10

شمس الدین جهانگیریاردی

2،406،655

1/97

11

شرکتیکتاسرآمدگیتی(سهامیخاص)

1،800،000

1/48

12

شرکتکشاورزیوباغاتفریمان(سهامیخاص)

1،786،465

1/46

13

ترانه داییزاده

1،617،028

1/33

14

مرضیه حبیبیان

1،590،800

1/30

15

اردشیر شهبندیان

1،518،900

1/25

16

سایر سهامداران

58.059.494

47/59

122.000.000

100

جمع

47/59
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شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معامالت و قیمت سهام
شرکت در تاریخ  1391/05/22در بورس اوراق بهادار تهران در گروه بیمه با نماد وحافظ درج شده و سهام آن برای
اولین بار در تاریخ  1393/05/12مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی  3سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی

تعداد سهام

منتهی به

معامله شده

ارزش سهام

تعداد

معامله شده

روزهای

میلیون
ریال

قابل
معامله

تعداد
روزهای باز
بودن نماد

تعداد
روزهایی که
نماد معامله
شده است

پایان سال مالی
ارزش بازار

قیمت

سرمایه

سهم
میلیون

ریال

ریال

میلیون
ریال

1395/12/30

767.508

3.607

245

187

22

305.000

5.000

61.000

1396/12/29

105.550.000

368.730

241

170

110

390.644

3.202

122.000

176.170.687 1397/12/29

1.151.740

207

256

207

1.344.562

11.021

122.000

10
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محی

قوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از

11
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مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
سال1398

سال1397

ریال

ریال

حق بیمه صادره

555.919

1.075.177

)(48

حق بیمه اتکائی واگذاری

()96.688

()75.237

28

خسارت پرداختی

()556.763

()416،879

33

76.856

42.381

82

هزینه کارمزد و کارمزد منافع

()47.730

()67.521

)(29

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی

10.420

13.638

)(23

خالص سایر درآمدها و هزینههای بیمه ای

87.070

()55.626

256

درآمد سرمایه گذاری

95.615

()42.321

325

()155.430

()102.139

52

4.749

7.395

)(36

شرح

خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی

هزینههای اداری و عمومی

سایر درآمدها و هزینههای غیر بیمه ای

12
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مقایسه رشد حق بیمه خالص شرکت بیمه حافظ
ق بیمه خالص سال 1398

ق بیمه خالص سال 1397

ریال

ریال

آتش سوزی

6.693

6.400

5

باربری

9,294

3,211

189

اتومبیل-بدنه

41.085

29.568

39

اتومبیل-ثالث

383.680

879.245

()56

مسئولیت

49.547

37,048

34

مهندسی

23.749

1.732

1.271

وسائط نقلیه آبی

4,050

7,185

()44

حوادث

1,050

3.175

()67

درمان

8,829

61,687

()86

عمر زمانی

2.205

6,668

()67

هواپیما

770

394

95

عمر سرمایه گذاری

3.200

2,705

18

4

0

0

534.156

1.039.018

()49

رشته بیمه ای

اعتبار

جمع کل

درصد تغییرات

درصد تغییرات
اعتبار
عمر سرمایه گذاری
هواپیما
عمر زمانی
درمان
وادث
وسائ نقلیه آبی
مهندسی
مسئولیت مدنی
اتومبیل-ثالث
اتومبیل-بدنه
باربری
آتش سوزی

18
95
-67
-86
-67
-44
34
-55
39

189
5
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عملکرد شرکت
بنا بر گزارش مقدماتی عملکرد صنعت بیمه در سال  1398که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر
شده است ،افزایش ضریب نفوذ بیمه ،رشد مطلوب بیمه های زندگی ،آتش سوزی و بدنه اتومبیل مهم ترین
دستاوردهای صنعت بیمه در سال گذشته است.

 خسارت پرداختی شرکت

در سال  98میانگین رشد خسارتهای پرداختی نسبت به سال گذشته حدود 33.55درصد است که نشان دهنده
کنترل خسارت و مدیریت ریسک در این سال نسبت به سال قبل می باشد .شایان ذکر است در سال  98تعداد قابل
توجهی از خسارتهای بیمهنامههای مربوط به سالهای قبل باالخص در حوزه خسارات جانی جهت جلب رضایت
مشتریان و ایفای تعهدات بیمهای پرداخت شده است .یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در سال  98مانیتورینگ
خسارات پرداختی شرکت ،شناسایی ریسکهای زیانده و مدیریت ریسک فنی شرکت بود تا با این رویکرد از پذیرش
ریسک های نامطلوب خودداری کرد.

14
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مقایسه تطبیقی خسارت پرداختی به تفکیک رشته بیمهای سالهای  1398و ( 1397ارقام به میلیون ریال)

ردیف

رشته

سال 1398

سال 1397

درصد تغییرات

1

آتش سوزی

19.824

1،397

1.319

2

باربری

6.870

0

100

3

اتومبیل-بدنه

30.779

20،584

49

4

اتومبیل  -ثالث

422.645

254.805

65

5

مسئولیت

22.006

6،030

264

6

مهندسی

1.165

12

9.608

7

وسائط نقلیه آبی

1.394

14،000

()90

8

حوادث

315

0

100

9

درمان

45.376

113،279

()59

10

عمر زمانی

5.705

5،625

1

11

هواپیما

0

625

()100

12

عمر و سرمایه گذاری

664

522

27

556.743

416.879

33/65

جمع

 تغییرات در وضعیت نقد شوندگی (میلیون ریال)
شرح

1398

1397

درصد تغییرات

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت
های عملیاتی

()164.895

5.550

)(3071

()5

)(34

186.826

)(8.859

جریان خالص خروج وجه ناشی از سود سهام
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت
های سرمایه گذاری

15
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نسبت های مالی
شرح



1398/12/29

1397/12/29

نسبت جاری (دارایی های جاری  /بدهی های جاری)

0.94

1.09

نسبت دارایی های جاری (دارایی های جاری  /کل دارایی ها)

0.7

0.7

نسبت بدهی (جمع بدهی ها  /مجموع دارایی ها)

0.01

1.03

بازده فروش (سود خالص قبل از کسر مالیات  /حق بیمه صادره)

0.06

()0.09

بازده دارایی ها ( ROAسود خالص قبل از کسر مالیات  /متوسط
مجموع دارایی ها)

0.02

()0.09

فعالیت های شرکت در راستای ارائه خدمات در حوزه فروش و خدمات پس از فروش
 تدوین و اجرای برنامه جامع آموزشی کارکنان و نمایندگان
منظر رشد ,نوآوری و

یادگیری سازمانی

 ارائه آموزش های تخصصی صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای به کارکنان
شعب و نمایندگان
 راه اندازی آموزش های مجازی برای شبکه فروش
 زمینه سازی مناسب برای ارتقا فعالیتهای پژوهشی بیمهای
 فعالیت در رشتههای مجاز در سرزمین اصلی و ارائه طرح های جدید
 تدوین دستور العمل ها و آئین نامه های اصلی فنی ،مالی ،منابع انسانی و ...
 تدوین دستور العمل های صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمهای
 تدوین و اجرای دستور العمل های نظارت بر عملکرد نمایندگان و شبکه فروش

منظر فرایندهای داخلی

 راه اندازی سیستم مانیتورینگ در حوزه فناوری اطالعات (سرویس ها ،شبکه ،تجهیزات
پردازشی ،تجهیزات ذخیره سازی و )...
 تهیه دستورالعمل پیشنهادی ،نحوه شناسایی تخلف و سطح بندی مقام مجاز جهت نظارت
بر عملکرد
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اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته
سیاست و رویه شرکت در خصوص بررسی و تایید معامالت با اشخاص وابسته مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای
اطالعات و تصویب معامالت اشخاص وابسته شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و استاندارد
حسابداری شماره  12انجام میگیرد .بر این اساس بیمه حافظ اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته را در
یادداشت شماره  43صورتهای مالی منتهی به  1397/12/29افشا نموده است.



معرفی بازرس قانونی و حسابرس مستقل
در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ  ،1398/05/27موسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس
اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی  1398انتخاب شدند.
در سال مالی مذکور ،مو س سه ح سابر سی کو شا منش (ح سابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) م سئولیت
حسابرسی شرکت را هم بر عهده داشته است.



گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
شاارکتهای بیمه برای انجام عملیات خود اعم از بیمهگری و یا ساارمایهگذاری مسااتلزم پذیرش ریسااک میباشااند.
براساس ماده  1آیین نامه شماره  69مصوب شورای عالی بیمه " آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی
موسسات بیمه"  ،ریسکهای مترتب بر عملکرد شرکتهای بیمه عبارتند از:

ریسک صدور بیمه نامه
ریسکهای که موسسه بیمه به دلیل صدور بیمه نامه و قبولی اتکائی با ان مواجه است که عوامل مهم و تأثیرگذار در
محا سبه این ری سک عبارتند از :حق بیمه سهم نگهداری ،ذخایر حق بیمه سهم نگهداری ،خ سارت پرداختی سهم
نگهداری و ذخایر خسااارت معوق سااهم نگهداری  ،مقدار ریسااک صاادور بیمه نامه ( )RIدر سااال  1398مبلغ
655.947میلیون ریال میباشااد .شاارکت بیمه حافظ برای کاهش این ریسااک همواره اقدامات و کنترلهای شااامل
نظارت بر ترکیب پرتفوی شرکت و تالش جهت فعالیت در ر شتههای سودآور بیمهای با اتکا به توان فنی شرکت و
رعایت ا صول بیمهگری در انتخاب ری سک؛ انتقال بخ شی از ری سک بیمه نامههای صادره از طریق واگذاری به بیمه
گران اتکائی؛ اجرای مبانی تعیین نرخ حق بیمه با رعایت ا صول مدیریت ری سک؛ نظارت م ستمر در فرایند برآورد و
پرداخت خسااارت و احتساااب ذخیره خسااارت معوق؛ انجام محاساابات مربوط به ذخایر فنی با رعایت آیین نامههای
مصوب بیمه مرکزی ج.ا.ا .نموده است.
متمرکز شدن بر روی کار شنا سان ری سک بجای ارزیابان خ سارت تا بتوان بیمه نامه در ست وقوی فروخت و در حال
حاضر صنعت بیمه کشور از این موضوع رنج میبرد.
17
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ریسک بازار
ریسااکهایی که موسااسااه بیمه به دلیل نوسااان قیمت در بازار با ان مواجه اساات که در این ریسااک ارزش پرتفوی
سرمایهگذاری شرکت در سهام و ارزش کل امالک و م ستغالت تاثیرگذار ا ست .مقدار ری سک بازاری ( )R2در سال
 1398مبلغ  33.580میلیون ریال میباشد.
معنای ریسک بازار همان ریسک سیستماتیک و سرمایه گذاری سریع است.
همچنین در قسمت ریسک کاهش نرخ سود بانکی به سرمایه گذاری در زمینه مختلف اشاره شد به شرطی که سریعاً
به وجه نقد تبدیل و نیز تنوع سازی ریسک صورت گیرد.
ریسک نقدینگی
ری سکهایی که مو س سه بیمه به دلیل عدم کفایت داراییهای جاری جهت ایفای تعهداتش با آن مواجه ا ست .در
شرایطی که شرکت نقدینگی کافی ندا شته با شد قادر به پا سخگویی و پرداخت تعهدات خود نمیبا شد و این امر در
سودآوری شرکتهای بیمه تأثیرگذار است .که در این شرکت ریسک نقدینگی صفر میباشد.
ریسک کاهش نرخ سود بانکی
از آنجایی که شاارکتهای بیمه منابع حاصاال از عملیات بیمهگری خود را به منظور دریافت بازدهی مناسااب جهت
ایفای تعهدات آتی خود در زمینههای مختلف سرمایهگذاری مینمایند ،لذا کاهش نرخ سود بانکی میتواند شرکتها
را در ایفای تعهدات آتی خود با م شکل مواجه نماید .شرکت بیمه حافظ با ایجاد تنوع در سبد سرمایهگذاری خود و
انتخاب زمینههای مناسااب ساارمایهگذاری جایگزین ،توانسااته ریسااک کاهش نرخ سااود بانکی شاارکت را به حداقل
برساند.
ریسک تغییرات نرخ ارز
با عنایت به اینکه شرکت در حال حا ضر دارای معامالت ارزی زیادی نمی با شد و معامالت خود را با نرخ ارز مرجع
انجام میدهد ،نوسانات نرخ ارز تأثیر به سزایی در سود و زیان شرکت ندارد.
گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

 شرکت امکانات الزم برای پرداخت غیر حضوری حق بیمه توسط بیمهگذاران به صورت پرداخت از طریق
دستگاه خودپرداز ،اینترنت بانک و تلفن همراه را فراهم نموده است.

 بهرهگیری از سیستمهای اطالعرسانی آنالین جهت اطالعرسانی سریع و کاهش مصرف کاغذ در انجام فعالیت-
های اداری
 شرکت در نمایشگاهها

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ،بهداشتی و آموزشی کارکنان

 برگزاری دورههای آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت برای کارکنان و نمایندگان
 اعطای تسهیالت وام ضروری همکاران
 اعطای هدایای مناسبتی
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فعالیتهای توسعه منابع انسانی
برگزاری دورههای آموزشی

 برگزاری کالسهای آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی برای ارتقا سطح کیفی اطالعات تخصصی و
کاربردی کارکنان شرکت
 برگزاری دورههای آموزش متقاضیان نمایندگی عمومی
 برگزاری دورههای آموزش نمایندگان عمومی و عمر

وضعیت نیروی انسانی شرکت به تفکیک وزههای مختلف
تعداد ()1398

تعداد ()1397

حوزه مدیرعامل

6

4

حوزه معاونت برنامه ریزی

4

4

حوزه معاونت فنی

17

19

حوزه مدیریتهای مستقل

8

8

شعب

33

28

حوزه مالی ،ادری و پشتیبانی

16

18

جمع

84

81

وزه

حوزه مدیرعامل
%7

حوزه معاونت برنامه ریزی
%5

حوزه مالی ،ادری و
پشتیبانی

وزه مدیرعامل

وزه معاونت برنامه ریزی

حوزه معاونت فنی

وزه معاونت فنی

%19

%20

وزه مدیریتهای مستقل
شعب

شعب

وزه مالی ,ادری و پشتیبانی

%39

حوزه مدیریتهای مستقل
%10
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تعداد ()1398

تعداد 1397

دکتری

2

0

فوق لیسانس

25

21

لیسانس

33

34

فوق دیپلم

7

6

دیپلم و پایین تر

17

20

جمع

84

81

تحصیالت

33

35
30

25
17

20
15
7

10
2

دیپلم و پایین تر

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و باالتر

دکتری

17

7

33

25

2

Series1

ترکیب نیروی انسانی به تفکیک جنسیت
مرد

زن

53

31

زن
مرد

%37

%63

20

5
0
Series1

نمودار تحصیالت
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اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
در خصوص بند  1تکاالیف مجماع ،اقادام جادی نسابت باه تهیاه صاورت تطبیاق فیماابین باا شارکتها انجاام
گردیااد و همچنااین پیگیااری وصااول مطالبااات از شاارکت آروشااا پااارس کاایش طاای اقاادام قضااائی مبلااغ
 1.053.804یورو باه نفاع شارکت بیماه حاافظ صاادر گردیاد .و اقادامات حقاوقی در خصاوص ساایر شارکتها
نیز توسط واحد حقوقی در حال انجام میباشد.
در خصااوص بنااد  ،2تکااالیف مجمااع ،مالیااات عملکاارد بااه مبلااغ  2.075.000.000ریااال قطعاای گردیااد کااه
تماماً پرداخات و مفاصاا حسااب اخاذ گردیاد .همچناین مالیاات عملکارد ساال  1391باه مبلاغ 850.294.554
ریااال قطعاای کااه طاای نامااه شااماره  81/678مااورخ  1397/02/15درخواساات تهاااتر حساااب گردیااده اساات.
مالیاات عملکاارد سااال  1393بااه مبلااغ  22.034.573.195ریااال قطعای گردیاده کااه در سایر مراحاال اعتااراض
به شورای عالی مالیاتی میباشد.
در خصااوص بنااد  ، 4مطالبااات از شاارکت کااارگزاری راهباارد ساارمایه گااذاری ایااران سااهام بااه صااورت کاماال
وصول گردیده است .
درخصوص بند  ،5اقدامات الزم جهت رفاع مغاایرت هاا ،تاییاد ماناده حسااب هاای فای ماابین توساط طارفین و
ثبت اثرات ناشی از آن صورت گرفته است.
در خصاوص بناد ،8تکاالیف مجماع طای اقادامات انجاام شاده مبنای بار افازایش سارمایه شارکت ،مجاوز بیماه
مرکاازی از مبلااغ  122.000میلیااون ریااال بااه  1.500.000میلیااون ریااال اخااذ و بالفاصااله پااس از اخااذ مجااوز
ورود بااه ساارزمین اصاالی اقاادامات الزم جهاات عملیااات تاییااد از سااازمان بااورس انجااام و کلیااه مراحاال ثباات
افزایش سرمایه نیز صورت خواهد پذیرفت.
در خ صوص بند ، 9کلیه اق ساط خرید ساختمان دفتر ارتباطی تهران بجز ق سط آخر که پرداخت آن در زمان انتقال
سند مالکیت می باشد  ،پرداخت شده است .
در خصوص بند  10تکالیف مجمع ،ضوابط و مقررات وضع شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شورای
عالی بیمه و سازمان بورس و اوراق بهادار اجرا گردید.
پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
به دلیل زیان انباشته شرکت ،سود تقسیم نمیگردد.
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فعالیت بیمه حافظ در سال 1398
عملکرد شرکتهاای بیماه در حاوزه فنای یکای از مهامتارین بخاشهاای سانجش عملکارد شارکت مای باشاد.
عملکرد شرکت در این حوزه ارتباط مساتقیمی باا درآماد و ساود کساب شاده شارکت دارد باه گوناهای کاه اگار
عملکرد شرکت در این حوزه مثبت تلقی گردد مایتاوان انتظاار نتاایج ماالی مثبتای را نیاز داشات .باا توجاه باه
تحاوالت شاارکت بیمااه حاافظ از ابتاادای تأساایس تااکنون همااواره حااوزه فنای بااا مشااکالتی روبارو بااوده و ایاان
مشااکالت زیرساااختی مااانع از دسااتیابی بااه بااازده مناسااب و اثربخشاای شاارکت شااده اساات .لاایکن بااا تغییاارات
ماادیریتی جدیااد در سااال  1397- 1396و انتصاااب کارکنااان کلیاادی طبااق مفاااد آیااین نامااه صااالحیت حرفااه
ای کارکنااان کلیاادی و عملیاااتی مبسسااات بیمااه ،اصااالحات اساساای در حااوزه هااای مختلااف زیاار ساااختی،
نظارتی و آموزشی صورت پذیرفته و تالش مستمری در جهت تقویت حوزه فنی به کار گرفته شد.

 فعالیتها وعملکردهای شرکت بیمه افظ در سال 1398
 -1تجهیز ساختمان جدید دفتر ارتباطی تهران
 -2بازاریابی و عقد قرارداد با بیمه گذاران عمده.
 -3راه اندازی سیستم پرداخت ویژه جهت ارتقای سرعت پرداخت خسارت های مالی
 -4مکانیزه نمودن اسناد حسابداری در سیستم بیمه گری
 -5راه اندازی کمیته وصول مطالبات ،کمیته حسابرسی و کمیته تطبیق
 -6اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانونی بابت افزایش سرمایه و پیگیری های الزم در خصوص اخذ مجوز از
بیمه مرکزی و سازمان بورس.
 -7تدوین مبانی تعیین نرخ رشته های بیمه ای براساس الزامات مندرج در آیین نامه 94
 -8استاندارد سازی بیمه نامه بدنه بر اساس ماده  18ایین نامه 71
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 -9استاندارد سازی بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ابالغیه بیمه مرکزی
 -10راه اندازی دیتا سنتر جدید در ساختمان مرکزی

 گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ,بهداشتی و آموزش کارکنان
• برگزاری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت برای همکاران
• اعطای تسهیالت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری همکاران
• اعطای هدیه ازدواج
• اعطای هدایای مناسبتی
• تشکیل کارگروه مقابله با کرونا
 اهداف راهبردی شرکت بیمه افظ برای افق زمانی 1398-1402
 .1رشد درآمد و سودآوری
 .2افزایش سهم از بازار
 .3ارتقای رضایتمندی و وفاداری مشتریان
 .4مدیریت بهینه صدور و مدیریت بهینه پرداخت خسارت
 .5ارتقای توانمندی و تنوع خدمات
 .6افزایش تعداد شعب و نمایندگی ها
 .7حرکت به سمت سازمان متعالی و استراتژی محور
 .8ارتقای سطح فرهنگ ،دانش و مهارتها
 .9سازمان الکترونیکی
 استراتژیهای شرکت بیمه افظ برای افق زمانی 1398-1402
 .1توسعه فعالیت های بیمه گری
 .2ارتقا و توسعه مدیریت منابع مالی
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 .3ارتقا و بهینه سازی نظام مدیریت
 .4تقویت بازاریابی ،تبلیغات و روش های ارائه خدمات به مشتریان
 .5توسعه تجارت الکترونیک ()EC
 .6توسعه شبکه فروش
 .7ارتقا و توسعه نظام کنترل های داخلی
 .8ایجاد و توسعه نظام مدیریت سرمایه های انسانی
 .9ارتقا و توسعه ساختار ،سیستمها و روشها
 .10بروز رسانی و ارتقا برند سازمانی
 .11استقرار سامانه جامع مدیریت ارتباط با مشتری

 برنامههای راهبردی شرکت بیمه افظ برای افق زمانی 1398-1402
 .1ثبت افزایش سرمایه از مبلغ  122.000میلیون ریال به  1.500.000میلیون ریال
 .2تدوین طرح های مورد نیاز و فعال سازی شرکت در سرزمین اصلی در رشته های مجاز
 .3اخذ مجوز از بیمه مرکزی جهت ورود به بازار سرزمین اصلی
 .4برنامه ریزی جهت توسعه شبکه فروش در سرزمین اصلی
 .5توسعه فعالیت های شرکت به سرزمین اصلی
 .6اصالح ساختار و فرآیندهای شرکت
 .7بررسی لوگوی شرکت و حسب لزوم به روز رسانی آن
 .8برنامه ریزی و انجام تبلیغات رسانه ای ،محیطی و مجازی با محوریت شبکه فروش
 .9راه اندازی باشگاه مشتریان
 .10طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت ریسک
 .11راه اندازی و توسعه سامانه فروش و پرداخت خسارت آنالین

24

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در سال مالی منتهی به 1398/12/29

 .12بررسااای وضاااعیت و عملکااارد کلیاااه شاااعب و نماینااادگان و شناساااایی و پااااالیش شاااعب/نمایندگان
غیرفعال و نیمه فعال
 .13توسعه،توانمندسااازی و جااذب نمایناادگان جدی اد در کلی اه مناااطق آزاد و وی اژه اقتصااادی جهاات تحقااق
پرتفوی تعیین شده
 .14اجرای نظام آراستگی در شعب و نمایندگی ها
 .15تدوین و اجرای طرح جذب و به کارگیری نمایندگان و کارگزاران
 .16اجرای فرآیند برنامه ریزی راهبردی و سالیانه در شرکت
 .17طراحی و پیاده سازی داشبورد مدیریتی
 .18تهیه مجموعه جداول آمار عملکرد شرکت
 .19اجرای مدیریت جامع سرمایه های انسانی
 .20نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی کارکنان ستاد و شبکه فروش
 .21بهینه سازی و به روز آوری آیین نامه ها و دستورالعمل ها
 .22طراحی و راه اندازی شبکه کمیته های شرکت
 .23مکانیزه نمودن فرآیند آمار و اطالعات
 .24مکانیزه نمودن فرآیندهای مالی و اتصال آن به سیستم حسابداری
 .25ایجاد سامانه جامع آموزش آنالین و آفالین
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اطالعات تماس با شرکت
دفتر ارتباطی تهران:
تهران ،خیابان خالد اسالمبولی (وزرا) ،خیابان بیست ونهم ،پالک 26
سایت اینترنتی شرکت www.hafezinsurance.ir :
پست الکترونیکی:

Info@hafezinsurance.ir

تلفن 45653 :
فکس88773085 :
شناسه ملی 10861529526 :
کد پستی 1516613511 :

بیمهحافظ،حافظ منافعشما
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