
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه 

 29/12/1400 صاحبان سهام در سال مالی منتهی به
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 شرح

 سال مالی سال مالی

1400 1399 

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

 1،088،200 1،755،912 درآمد خالص

 (309،748) 21،801 عملیاتی)زیان( سود 

 3،979 2،353 درآمدهای غیرعملیاتی

 (305،769) 24،154 پس از کسر مالیات –خالص  و زیان سود

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

 

 1،419،160 2،286،509 جمع داراییها

 1،758،131 2،249،572 هاجمع بدهی

 122،000 500،000 ثبت شده سرمایه

 (338،971) 36،937 جمع حقوق صاحبان سهام

  :ج( نرخ بازده

 (0.2) 0.01 نرخ بازده داراییها

 (0.9) 0.6 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

 اطالعات مربوط به هر سهم:د( 
 

 122.000.000 500،000،000 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 (2.506) 174 ریال –واقعی هر سهم )زیان ( سود 

 - - ریال –سود نقدی هر سهم 

 61،734 13،200 ریال –  آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

 1،000 1،000 ریال –ارزش دفتری هر سهم 

 (25) 76 مرتبه  – واقعی هر سهم سودنسبت قیمت به 

 سایر اطالعات :( ه
 

 93 102 نفر )پایان سال( –تعداد کارکنان 

 خالصه صورت مالی شرکت
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 سهامداران گرامی 

مدیره شرکت بیمه حافظ مفتخر است تا به یاری و عنایت خداوند متعال، بار دیگر  هیأتبا عرض سالم و خیر مقدم، 

 1400گزارشی از عملکرد و دستاوردهای خود را در سال  شرکت ، مستمر سرمایه های انسانیسال تالش  پس از یک

 حضورتان ارائه نماید.ه ب

ای و به رسم امانتداری در مقابل سهامداران حرفه مدیره و مدیریت شرکت در راستای ایفای مسئولیت قانونی، هیأت    

موجود، در مسیر تحقق اهداف کوتاه های محترم، وظیفه خود دانسته تا در سالی که گذشت با استفاده از تمامی ظرفیت

سهامداران حرکت نموده و اهداف کلیه ذینفعان از جمله  و و بلندمدت تعیین شده همراستا با منافعمدت، میان مدت 

های ریزیهای اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد. بدین ترتیب با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و انجام برنامهر این میان ارزشد

تنها نه ،ایاصالح ساختار سازمانی و مالی شرکت و همچنین متنوع سازی پرتفوی بیمه جهتو مناسب  راهبردی دقیق

 61 فائق آئیم بلکه به افزایش ،حاکم بر کشور و صنعت بیمه یاقتصادکالن توانستیم بر نامالیمات ناشی از شرایط 

 ای نیز دست یابیم.پرتفوی بیمه درصدی

عملیاتی و راهبردی متوازن و های برنامه بیمه حافظ، شرکتبالندگی مدیره برای حفظ روند رشد و  هیأتهمچنین     

مدیره  هیأتباشد. اضر در برگیرنده اهم موارد مربوطه میهای آتی در نظر گرفته است که گزارش حرا برای سال متنوعی

های کسب شده در سایه حمایت و به پشتوانه شما سهامداران محترم حاصل معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت

مسیر دستیابی به  شما عزیزان، شده و مستدعی است تا همچنان با تعامل مطلوب و بیان انتقادات و نظرات سازنده

 ،تعیین شده برای سال مالی آتی و راهبردهای آینده متصور را برای اینجانبان روشن و ما را در دستیابی به اهداف

 راهنمایی و کمک نمایید.

بدیهی است در این گزارش سعی شده کلیه حقایق موجود به صورت آشکار و روشن در اختیار سهامداران گرامی و 

قرار گیرد تا با توجه به حق مسلم ایشان بر اشراف کامل به مسائل شرکت، با ارائه رهنمودهای خود،  نمایندگان ایشان

مدیره بتواند در  هیأتامید است  یاری نمایند. ،مدیره و کارکنان شرکت را در پیشبرد هر چه بهتر امور هیأتاعضاء 

گیری گذاری سهامداران گرامی با بهرهبال سرمایهمناسب در قیل به اهداف عالیه و دستیابی به خروجی های راستای ن

رقم  ،های موثر و مفیدی برای رشد و ارتقاء شرکت برداشته و آینده درخشانی برای بیمه حافظاز تجربیات گذشته، گام

 زده شود.

 

 رهیمد هیات امیپ
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 تاریخچه 

ها به صورت سهامی عام در واحد ثبت شرکت 1310طی شماره  17/02/1381شرکت بیمه حافظ )سهامی عام( در تاریخ 

وزنامه رسمی در تاریخ ر 16666های صنعتی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است و آگهی مربوطه در شماره و مالکیت

از فصل سوم مقررات تأسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق  8درج گردید. متعاقباً به موجب ماده  30/02/1381

که شروع برای عرضه بیمه   وزیران هیأت 02/06/1379صنعتی جمهوری اسالمی ایران )موضوع مصوبه  –آزاد تجاری 

پروانه فعالیت  13/03/1383قانونی در تاریخ  طی روند از داند، پسرا مستلزم اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی ایران می

 اقتصادی ویژۀ و آزاد مناطق در فعالیت تمرکز بر با صیخصوبیمه  شرکت نخستین عنوان خود را از بیمه مرکزی اخذ و به

 آنها رضایت جلب و بیمه مشتریان بازار و نیازهای هاخواسته تأمین خاطر، آرامش ایجاد هدف و با در منطقۀ آزاد کیش

)در کلیه و ویژه اقتصادی مناطق آزاد ای در بیمه حافظ، دارای مجوز انجام کلیه عملیات بیمه . کرد آغاز را خود فعالیت

 :باشدیای در سرزمین اصلی به شرح زیر مرشته بیمه 11مجاز به صدور  ها( کشور است و همچنینرشته

 انفرادی درمان (1

 الکترونیک تجهیزات و رایانه (2

 بیکاری (3

 انفرادی اعتبار (4

 هنری آثار سرقت (5

 صنعتگران و هنرمندان کارافتادگی از (6

 آبزیان و طیور (7

 کشاورزی محصوالت (8

 زیست محیط آلودگی (9

 ارشد مدیران ایحرفه مسئولیت (10

 ابریشم کرم و عسل زنبور (11

 

 درباره شرکت یاتکلی
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 این مختلف، قانونی هایمعافیت از مندیبهره و کیش آزاد منطقۀ در( عام سهامی)حافظ  بیمه شرکت ثبت بهتوجه  با

و  گذاران حقیقیبیمه انتظارات تأمین ضمن متعالی، و قبولقابل  مطلوبیت با خدمات ارائۀ بر عالوه قادر است شرکت

 دامنۀ خارجی، و داخلی گرانبیمه سایر با اتکایی هایفعالیت از برخورداری توان و سرمایۀ مالی به توجه حقوقی با

  است.فراهم آورده  گرامی را و عزیز هموطنان جلب رضایت موجبات که دهدگسترش  را خود خدماتی پوشش

های بازار پایه فرابورس ایران )یکصد و شصت و سومین نماد معامالتی( در فهرست نرخ 04/05/1393شرکت در تاریخ 

 با نماد وحافظ درج گردیده است.

  موضوع فعالیت 

 باشد:مطابق اساسنامه شرکت بیمه حافظ )سهامی عام(، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می

تأسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد که در محدوده ای مستقیم با رعایت مقررات انجام کلیه عملیات بیمه " 

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 

 تخدما تیفیو ک ئهارا هنحودر  یبا نوآور یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و مهیب یهاشرکت انیدر م برترکسب رتبه »

 «.رکاو  کسبو  ندگیز یفضادر  بیشتر خاطر مشو آرا نطمیناا دیجامنظور ا به یابیمه

 
 لفه های چشم انداز شرکت بیمه حافظؤم 

 .سهم از بازار ارتقاء .1

 .در ارایه خدمات مطلوب و ارزش آفرین برای مشتریانپیشرو  .2

 های پیشرفته.گیری از فناوریتوجه به دانش روز و بهرهداشتن سازمانی یادگیرنده با  .3

 شرکت.فعال افزایش تعداد نمایندگان  فروش آنالین، همچنین توسعه شبکه فروش و .4
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 توسعه فعالیت های شرکت به سرزمین اصلی .1

 

 توسعه و توانمندسازی شبکه فروش )شعب و نمایندگان( .2

 

 بهینه سازی فعالیت های بیمه ای شرکت .3

 

 ارتقاء و بهینه سازی نظام مدیریت شرکت .4

 

 اجرای مدیریت جامع سرمایه های انسانی .5

 

 ارتقای برند سازمانی .6

 

 

 1.000سهم، به ارزش اسمی هر سهم میلیون  15ریال )شامل تعداد  اردمیلی 15سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  

سررهم، به ارزش میلیون  500ریال )شررامل تعداد  اردمیلی 500ریال( بوده که طی چند مرحله به شرررح زیر به مبلغ 

 است.  افزایش یافته 29/12/1400سال مالی منتهی به پایان  ریال( در 1.000اسمی هر سهم 

 

 

میلیارد  3.000به مبلغ ریال میلیارد  500مبلغ از  18/03/1401گزارش توجیهی افزایش سرمایه جدیدی در تاریخ  

و همچنین گزارش   تهیه و به تایید هیأت مدیره رسیدهورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی ها آمحل از  ریال

بیمه مرکزی ج.ا.ا و از حسابرس و بازرس قانونی در این خصوص اخذ و اقدامات الزم جهت اخذ مجوزهای مربوطه 

 باشد.سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اخذ در حال انجام می

 

 تغییرات سرمایه شرکت

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید )میلیون ریال( درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 آورده نقدی )تاسیس( 15.000 رررررررررررررر 17/02/1381

 هاتجدید ارزیابی دارایی 61.000 307% 22/12/1391

 آورده نقدی 122.000 100% 17/01/1396

 آورده نقدی 500.000 310% 14/12/1400

 اهم برنامه های راهبردی شرکت بیمه حافظ

 

 تغییرات سرمایه 
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شرح جدول زیر  به 29/12/1400سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به  %1بیش از دارای مالکیت سهامداران 

 :است

 

 درصد سهام تعداد سهام نام سهامدار ردیف

795،705،46 اصلحمید مطهری 1  34/9%  

886،782،40 م(عا)سهامیشمالاندازتوسعهچشمگذاریسرمایهشرکت 2  16/8%  

%96/7 39،800،000 میررازقیسیدمحمدرضا  3  

%22/5 26،108،547 عام( ی)سهام نیساختمان نو یگذار هیشرکت سرما 4  

475،782،20 (خاصنگر پویا )سهامی سهمگذاریشرکت سرمایه 5  16/4%  

672،344،14 (خاصی)سهاموتابیتجارتانیپورهشرکت 6  87/2%  

100،000،11 محمود پور محمد سخا 7  20/2%  

290،062،8 انیشهبند ریاردش 8  61/1%  

829،332،6 یتیسرآمد گ کتایشرکت  9  27/1%  

401،268،6 رستگاران یمصطف 10  25/1%  

000،990،4 یده قاسماآز 11  00/1%  

005،822،274 سایر سهامداران 12  96/54%  

 100% 500،000،000 جمع کل 

 سرمایه و ترکیب سهامداران
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نمودار سهامداران شرکت بیمه حافظ
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 وضعیت معامالت و قیمت سهام

درج شده و سهام آن برای  وحافظبا نماد  بیمهدر بورس اوراق بهادار تهران در گروه  22/05/1391شرکت در تاریخ 

 مورد معامله قرار گرفته است. 12/05/1393اولین بار در تاریخ 

 

 

 :خیر به شرح زیر بوده استسال ا 3وضعیت سهام شرکت طی 

 

سال مالی 

 بهمنتهی 

تعداد سهام 

 معامله شده

ارزش سهام معامله 

 شده
تعداد 

روزهای باز 

 بودن نماد      

تعداد 

روزهایی که 

نماد معامله 

 شده است

 پایان سال مالی

قیمت  ارزش بازار

 سهم

 سرمایه

میلیون  ریال میلیون ریال میلیون ریال

 ریال

29/12/1398 244.996.113 4.843.406 174 174 3.589.850 29.425 122.000 

30/12/1399 238،616،655 12،022.951 182 182 8.273.552 67.816 122،000 

29/12/1400 101،928،656 877،026،139،730 181 181 3،405،000 6.810 500.000 

 

 

 

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
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شرکت  قوقی محی 

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از
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 شرح
  1400 سال

 )میلیون ریال(

  1399 سال

 )میلیون ریال(
 درصد تغییرات

36/61 1،088،200 1،755،912 حق بیمه صادره  

08/102 (180،664) (365.098) حق بیمه اتکائی واگذاری   

18/25 (622،628) (779.425) خسارت پرداختی   

67/163 60،624 159،851 خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی   

61/24 (104،855) (130،664) هزینه کارمزد و کارمزد منافع   

73/108 35،302 73،687 درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی  

(57/1149) 6،342 (79،248) های بیمه ای هزینهدرآمدها و خالص سایر   

(25/90) 108،938 10،620 درآمد سرمایه گذاری   

23/50 (186،504) (280،189) های اداری و عمومی هزینه  

(86/40) 3،979 2،353 های غیر بیمه ای سایر درآمدها و هزینه  

 

 

 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
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 رشته بیمه ای
 1399 ق بیمه خالص سال  1400 ق بیمه خالص سال 

 درصد تغییرات  
 الیر ریال

 78/32 31،608 41،972 آتش سوزی 

 50/44 23،683 34،223 باربری

 23/72 54،184 93،323 بدنه-اتومبیل

 17/64 579،043 950،639 ثالث -اتومبیل

 54/182 110.963 313،518 مسئولیت 

 65/144 13،173 32،228 مهندسی

 43/17 31،089 36،510 وسائط نقلیه آبی

 24/51 3،126 4،728 حوادث 

 73/95 95،977 187،856 درمان 

 47/13 15،208 17،257 عمر زمانی

 (99/73) 11،132 2،895 هواپیما

 (50/69) 114،443 34،898 عمر سرمایه گذاری

 (68/39) 4،571 2،757 اعتبار

 100 0 3،108 سایر

 36/61 1،088،200 1،755،912 جمع کل

  حافظ بیمه شرکت خالص بیمه حق رشد مقایسه
 

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

آتش سوزی 

باربری

بدنه-اتومبیل

ثالث -اتومبیل

مسئولیت 

مهندسی

وسائط نقلیه آبی

حوادث 

درمان 

عمر زمانی

هواپیما

عمر سرمایه گذاری

اعتبار

سایر

محاسبه رشد  ق بیمه خالص شرکت بیمه  افظ

لایر1399حق بیمه خالص سال  لایر1400حق بیمه خالص سال 
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شده  منتشر ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه توسط که 1400صنعت بیمه در سال  عملکرد مقدماتی بنا بر گزارش

 .، مهم ترین دستاوردهای صنعت بیمه در سال گذشته استافزایش ضریب نفوذ بیمهاست، 

 خسارت پرداختی شرکت 

علی رغم افزایش درصد است که  25پرداختی نسبت به سال گذشته حدود  هایمیانگین رشد خسارت 1400در سال 

نشان دهنده کنترل خسارت و مدیریت ریسک در این سال نسبت به سال قبل می باشد. شایان ذکر است در سال دیات 

جهت جلب رضایت مشتریان  و جاری در تمامی رشته هاهای قبل های مربوط به سالنامههای بیمهخسارت کلیه 1400

مانیتورینگ خسارات  1400صورت گرفته در سال  ای پرداخت شده است. یکی از مهمترین اقداماتو ایفای تعهدات بیمه

های زیانده و مدیریت ریسک فنی شرکت بود تا با این رویکرد از پذیرش ریسک های پرداختی شرکت، شناسایی ریسک

  نامطلوب خودداری کرد.

 

 

 

 

 

 

 عملکرد شرکت
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 ()ارقام به میلیون ریال 1399و  1400های ای سالمقایسه تطبیقی خسارت پرداختی به تفکیک رشته بیمه

  

 .افزایش داشته است %61خسارت در  الی است که  جم پرتفوی شرکت به میزان درصدی در میزان  25افزایش 

 

 
 

 تغییرات در وضعیت نقد شوندگی )میلیون ریال(

 

 درصد تغییرات 1399 1400 شرح

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های 

 عملیاتی
(36،393) (126،551) 

 

(24/71) 

 

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت 

 های سرمایه گذاری
(304،871) 122،543 (78/148) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تغییرات 1399سال  1400سال رشته ردیف

 62/932 6،945 71،716 یآتش سوز 1

 16/5390 295 16،196 یباربر 2

 05/46 24،731 36،119 بدنه-لیاتومب 3

 (67/13) 515،621 445،124 ثالث - اتومبیل 4

 45/161 32،128 84،000 تیمسئول 5

 80/709 418 3،385 یمهندس 6

 00/118 43 5،117 یآب هینقل وسائط 7

 50/596 143 996 حوادث 8

 20/268 28،066 103،340 درمان 9

 74/98 4،150 8،248 یزمان عمر 10

 (07/52) 9،450 4،529 مایهواپ 11

 66/2 638 655 یگذار هیو سرما عمر 12

425،779 جمع  628،622  18/25 
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 نسبت های مالی                                                                   

 

 30/12/1399 29/12/1400 شرح

 0.9 1.55 )دارایی های جاری / بدهی های جاری(نسبت جاری 

 0.74 0.84 نسبت دارایی های جاری )دارایی های جاری / کل دارایی ها(

 1.23 0.98 نسبت بدهی )جمع بدهی ها / مجموع دارایی ها(

 (0.2) 0.01 بازده فروش )سود خالص قبل از کسر مالیات / حق بیمه صادره(

)سود خالص قبل از کسر مالیات / متوسط  ROAبازده دارایی ها 

 مجموع دارایی ها(
0.01 (0.2) 

 

 فعالیت های شرکت در راستای ارائه خدمات در حوزه فروش و خدمات پس از فروش

 

منظر رشد، نوآوری و از 

 یادگیری سازمانی

  تدوین و اجرای برنامه جامع آموزشی کارکنان و نمایندگان 

 و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای به کارکنان  ارائه آموزش های تخصصی صدور

 شعب و نمایندگان

 راه اندازی آموزش های مجازی برای شبکه فروش 

 ایزمینه سازی مناسب برای ارتقاء فعالیتهای پژوهشی بیمه 

 های مجاز در سرزمین اصلی و ارائه طرح های جدیدفعالیت در رشته 

 منظر فرایندهای داخلیاز 

 ر العمل ها و آئین نامه های اصلی فنی، مالی، منابع انسانی و ...دستو تدوین 

 ایتدوین دستور العمل های صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه 

 تدوین و اجرای دستور العمل های نظارت بر عملکرد نمایندگان و شبکه فروش 

  ،شبکه، تجهیزات راه اندازی سیستم مانیتورینگ در حوزه فناوری اطالعات )سرویس ها

 پردازشی، تجهیزات ذخیره سازی و ...(

  بر تهیه دستورالعمل پیشنهادی، نحوه شناسایی تخلف و سطح بندی مقام مجاز جهت نظارت

 عملکرد
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دستورالعمل اجرایی افشای سیاست و رویه شرکت در خصوص بررسی و تایید معامالت با اشخاص وابسته مطابق با 

اطالعات و تصویب معامالت اشخاص وابسته شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و استاندارد حسابداری 

وابسته را در یادداشت شماره گیرد. بر این اساس بیمه حافظ اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص انجام می 12شماره 

 افشاء نموده است. 29/12/1400های مالی منتهی به صورت 51
 

  مستقل حسابرس و قانونی معرفی بازرس 

 

 بازرس عنوان کوشا منش به حسابرسی موسسه ،25/05/1400 مورخ سهام صاحبان سالیانه عادی عمومی مجمع در

. شدند انتخاب 1400 مالی سال برای البدل علی بازرس عنوان به پیشداد اندیشه مهرگان حسابرسی موسسه و اصلی

سه مذکور، مالی سال در س سی مو سابر شا منش ح سابرس) کو سئولیت( بهادار اوراق و بورس سازمان معتمد ح  م

  .است داشته عهده بر هم را شرکت حسابرسی

 

  شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک 

باشررند. گذاری مسررتلزم پذیرش ریسررک میگری و یا سرررمایههای بیمه برای انجام عملیات خود اعم از بیمهشرررکت

ساس ماده  شماره  1برا شورای عالی بیمه  69آیین نامه  صوب  سبه و نظارت بر توانگری مالی  "م آیین نامه نحوه محا

 های بیمه عبارتند از:های مترتب بر عملکرد شرکت، ریسک "موسسات بیمه

 

 ریسک صدور بیمه نامه 

ن مواجه است که عوامل مهم و تأثیرگذار در آکه موسسه بیمه به دلیل صدور بیمه نامه و قبولی اتکائی با های ریسک

سهم  سارت پرداختی  سهم نگهداری، خ سهم نگهداری، ذخایر حق بیمه  سک عبارتند از: حق بیمه  سبه این ری محا

 624،916 مبلغ 1400در سال  ( RI) ذخایر خسارت معوق سهم نگهداری ، مقدار ریسک صدور بیمه نامهنگهداری و 

رت بر های شررامل نظاباشررد. شرررکت بیمه حافظ برای کاهش این ریسررک همواره اقدامات و کنترلریال می میلیون

ای با اتکاء به توان فنی شرکت و رعایت اصول های سودآور بیمهترکیب پرتفوی شرکت و تالش جهت فعالیت در رشته

های صررادره از طریق واگذاری به بیمه گران اتکائیا نتقال بخشرری از ریسررک بیمه نامهگری در انتخاب ریسررکا ابیمه

با رعایت اصول مدیریت ریسکا نظارت مستمر در فرایند برآورد و پرداخت خسارت اجرای مبانی تعیین نرخ حق بیمه 

سبات مربوط به ذخایر فنی با رعایت آیین نامه سارت معوقا انجام محا ساب ذخیره خ صوب بیمه مرکزی و احت های م

 ج.ا.ا. نموده است.

شدن بر رو سان ر یمتمرکز  شنا سارت تا بتوان ب ابانیارز یبجا سکیکار ست وقو مهیخ فروخت و در حال  ینامه در

 .بردیموضوع رنج م نیکشور از ا مهیحاضر صنعت ب

 

 

 العات مربوط به معامالت با اشخاص وابستهطا
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 ریسک بازار 

مواجه اسررت که در این ریسررک ارزش پرتفوی  آن هایی که موسررسرره بیمه به دلیل نوسرران قیمت در بازار باریسررک

سک بازاری )سرمایه ست. مقدار ری ستغالت تاثیرگذار ا سهام و ارزش کل امالک و م شرکت در  سال R2گذاری  ( در 

 باشد.میلیون ریال می 773،15مبلغ  1400

 است. عیسر یگذار هیو سرما کیستماتیس سکیبازار همان ر سکیر یمعنا

 عاً یکه سر یمختلف اشاره شد به شرط نهیدر زم یگذار هیبه سرما یکاهش نرخ سود بانک کیسر در قسمت نیهمچن

 .ردیصورت گ سکیر یتنوع ساز زیو ن لیبه وجه نقد تبد

 

 ریسک نقدینگی 

های جاری جهت ایفای تعهداتش با آن مواجه اسررت. در هایی که موسررسرره بیمه به دلیل عدم کفایت داراییریسررک 

شرکت  سخگویی و پرداخت تعهدات خود نمیشرایطی که  شد قادر به پا شته با شد و این امر در نقدینگی کافی ندا با

 باشد.صفر میکه در این شرکت ریسک نقدینگی های بیمه تأثیرگذار است. سودآوری شرکت
 

 ریسک کاهش نرخ سود بانکی

نظور دریافت بازدهی مناسررب جهت گری خود را به مهای بیمه منابع حاصررل از عملیات بیمهاز آنجایی که شرررکت 

ها را تواند شرکتنمایند، لذا کاهش نرخ سود بانکی میگذاری میهای مختلف سرمایهایفای تعهدات آتی خود در زمینه

گذاری خود و در ایفای تعهدات آتی خود با مشررکل مواجه نماید. شرررکت بیمه حافظ با ایجاد تنوع در سرربد سرررمایه

 حداقل برساند.گذاری جایگزین، توانسته ریسک کاهش نرخ سود بانکی شرکت را به سب سرمایههای مناانتخاب زمینه

 

  ریسک تغییرات نرخ ارز

شرکت ضر دارای  با عنایت به اینکه  شد و معامالت  معامالت ارزی در حال حا خود را با نرخ ارز مرجع  زیادی نمی با

 سود و زیان شرکت ندارد. دهد، نوسانات نرخ ارز تأثیر به سزایی درانجام می

 

 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت 
  صورت پرداخت از طریق دستگاه گذاران به الزم برای پرداخت غیر حضوری حق بیمه توسط بیمه امکاناتشرکت

 اینترنت بانک و تلفن همراه را فراهم نموده است.درگاه اینترنتی پورتال شرکت، خودپرداز، 

 رسانی سریع و کاهش مصرف کاغذ در انجام فعالیترسانی آنالین جهت اطالعاطالعهای گیری از سیستمبهره-

 های اداری

 اهشگاهیشرکت در نما 

 

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

 های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت برای کارکنان و نمایندگانبرگزاری دوره 

  تسهیالت وام ضروری همکاراناعطای 

 اعطای هدایای مناسبتی 
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 های آموزشیبرگزاری دوره
 های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی برای ارتقا سطح کیفی اطالعات تخصصی و برگزاری کالس

 کاربردی کارکنان شرکت

 عمومیهای آموزش متقاضیان نمایندگی برگزاری دوره 

 های آموزش نمایندگان عمومی و عمر برگزاری دوره 

 
 

 های مختلفوضعیت نیروی انسانی شرکت به تفکیک  وزه
   

  وزه
 تعداد

1400 1399 

 4 7 حوزه مدیرعامل 

 6 5 حوزه معاونت برنامه ریزی

91 17 حوزه معاونت فنی   

 9 12 های مستقلحوزه مدیریت

 37 43 شعب

81 ادری و پشتیبانیحوزه مالی،   18 

 93 102 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 یتوسعه منابع انسان یتهایفعال

حوزه مدیرعامل 

حوزه معاونت برنامه 
ریزی

حوزه معاونت فنی 

حوزه مدیریت های مستقل

شعب

حوزه مالی، ادری و 
پشتیبانی

نمودار تعداد نیروی انسانی شرکت بیمه  افظ

حوزه مدیرعامل  حوزه معاونت برنامه ریزی حوزه معاونت فنی 

حوزه مدیریت های مستقل شعب حوزه مالی، ادری و پشتیبانی
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 ترکیب نیروی انسانی به تفکیک جنسیت

 زن مرد

61 41 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1399تعداد  1400تعداد  تحصیالت

 2 2 دکتری

 22 39 فوق لیسانس 

 42 41 لیسانس

 10 9 فوق دیپلم

 17 11 دیپلم و پایین تر

 93 102 جمع

0

20

40

60

دکتری فوق لیسانس  لیسانس فوق دیپلم دیپلم و پایین تر

نمودار تحصیالت نیروی انسانی شرکت بیمه  افظ

1400تعداد  1399تعداد 

مرد
زن

افظنمودار ترکیب جنسیت نیروی انسانی شرکت بیمه  

مرد زن
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 مبلغ عالوه بر محکومیت شرکت آروشا پارس کیش به پرداخت،  صورت خالصه مذاکرات مجمع 1در خصوص بند 

در خصوص وصول اصل طلب و خسارت آن علیه اشخاص ذیربط صورت پذیرفته  یجد حقوقی اقدامیورو،  84/1.053

 است.

 

ضوابط و مقررات وضع شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ، خالصه مذاکرات مجمع صورت 2خصوص بند  در

 و اجرای آن توسط شرکت منجر به این مغایرت گردیده است.بیمه عالی  شورایایران و 

 

 ، اقدامات ذیل صورت پذیرفته است:صورت خالصه مذاکرات مجمع 3در خصوص بند 

  میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران بصورت کامل  500ریال به میلیارد  122افزایش سرمایه از مبلغ

بت شرکتهای کیش به ثبت رسیده است و اقدامات الزم جهت در اداره ث 1400انجام و در اسفند ماه سال 

 باشد.میلیارد ریال کلید خورده و در حال پیگیری برای انجام می 3.000مبلغ افزایش سرمایه بعدی به 

 به ثبت رسیده است. 09/09/1400مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ  صورتجلسه 

  دانگ بصورت سند  8/3اقدامات الزم جهت انتقال مالکیت کامل ساختمان صورت گرفته که در همین راستا

دانگ نیز حکم اجراییه دادگاه عمومی حقوقی  6/0تک برگ بنام شرکت بیمه حافظ منتقل و در خصوص 

 .صادر شده استجهت انتقال قطعی بنام شرکت  10/02/1401بتاریخ 

 ته وصول مطالبات در حال پیگیری البات سررسید شده با جدیت بیشتری در کمیدر خصوص وصول کلیه مط

 .باشد و در همین راستا برخی از مطالبات سنواتی بصورت نقد و ملک وصول شده استبوده و می

  منجمله افزایش سرمایه و تغییر هیئت در خصوص راه اندازی شرکت بازرگانی توسعه بازارحافظ اقدامات موثری

 نجام و برنامه ریزی الزم جهت شروع عملیات شرکت در سال مالی جاری صورت پذیرفته است. مدیره ا
 

صورت خالصه مذاکرات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده صاحبان سهام، ضوابط و مقررات وضع  4درخصوص بند 

 بهادار اجرا گردید. شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شورای عالی بیمه و سازمان بورس و اوراق

 

 

 

 

 مجمع صورت خالصه مذاکراتاقدامات انجام شده در خصوص 
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هررای سررنجش عملکرررد شرررکت مرری باشررد. ترررین بخررشهررای بیمرره در حرروزه فنرری یکرری از مهررمعملکررد شرررکت      

ای کره اگرر عملکرد شرکت در این حوزه ارتبراط مسرتقیمی برا درآمرد و سرود کسرب شرده شررکت دارد بره گونره

تروان انتظرار نترایج مرالی مثبتری را نیرز داشرت. برا توجره بره این حوزه مثبت تلقری گرردد مریعملکرد شرکت در 

تحرروالت شرررکت بیمرره حررافظ از ابترردای تأسرریس ترراکنون همررواره حرروزه فنرری بررا مشررکالتی روبرررو برروده و ایررن 

زیرسرراختی مررانع از دسررتیابی برره بررازده مناسررب و اثربخشرری شرررکت شررده اسررت. لرریکن بررا تغییرررات  مشررکالت

نامرره صررالحیت حرفرره  و انتصرراب کارکنرران کلیرردی طبررق مفرراد آیررین 1397 - 1396مرردیریتی جدیررد در سررال 

ای کارکنرران کلیرردی و عملیرراتی مبسسررات بیمرره، اصررالحات اساسرری در حرروزه هررای مختلررف زیررر سرراختی، 

 نظارتی و آموزشی صورت پذیرفته و تالش مستمری در جهت تقویت حوزه فنی به کار گرفته شد. 

 

 1400لیتها وعملکردهای  شرکت بیمه  افظ در سال فعا 

 گذاران عمده. مهیو عقد قرارداد با ب یابیبازار -1

 هاسرعت پرداخت خسارت  یارتقا -2

 قیتطب تهیو کم یحسابرس تهیوصول مطالبات، کم تهیکم -3

 مهیالزم در خصوص اخذ مجوز از ب یها یریگیو پ هیسرما شیبابت افزا یگزارش حسابرس و بازرس قانون  اخذ -4

 و سازمان بورس. یمرکز

 94نامه  نییبراساس الزامات مندرج در آ یا مهیب ینرخ رشته ها نییتع یمبان نیتدو -5

  71نامه  نییا 18نامه بدنه بر اساس ماده  مهیب یساز استاندارد -6

 یمرکز مهیب هینامه شخص ثالث بر اساس ابالغ مهیب یساز استاندارد -7

 یدر ساختمان مرکز دیسنتر جد تاید یازاند راه -8

 

 

 1400حافظ در سال  مهیب تیفعال
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 گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزش کارکنان 

 همکاران  یبدو خدمت و ضمن خدمت برا یآموزش یدوره ها یبرگزار  •    

 همکاران یضرور اجاتیقرض الحسنه رفع احت التیتسه یاعطا •

 ازدواج  هیهد یاعطا •

  یمناسبت یایهدا یاعطا •

 کارگروه مقابله با کرونا لیتشک •

 1400-1402برای افق زمانی شرکت بیمه  افظ راهبردی  اهداف 

 و سودآوریرشد درآمد   .1

 افزایش سهم از بازار .2

 مندی و وفاداری مشتریانارتقای رضایت .3

 مدیریت بهینه پرداخت خسارتو  مدیریت بهینه صدور .4

 ارتقای توانمندی و تنوع خدمات .5

 ها یندگیتعداد شعب و نما شیافزا .6

 سازمان متعالی و استراتژی محور حرکت به سمت .7

 هاارتقای سطح فرهنگ، دانش و مهارت .8

 سازمان الکترونیکی .9

 1400-1402شرکت بیمه  افظ برای افق زمانی  هایاستراتژی 

 یگر مهیب یها تیتوسعه فعال .1

 یمنابع مال تیریو توسعه مد ارتقاء .2

 تیرینظام مد یساز نهیو به ارتقاء .3

 بازاریابی، تبلیغات و روش های ارائه خدمات به مشتریان  تقویت .4

 (EC) کیتجارت الکترون توسعه .5

 شبکه فروش توسعه .6
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 یداخل یو توسعه نظام کنترل ها ارتقاء .7

    یانسان یها هیسرما تیریو توسعه نظام مد جادیا .8

 و روشها ستمهایو توسعه ساختار، س ارتقاء .9

 یو ارتقاء برند سازمان یرسان بروز .10

 یارتباط با مشتر تیریسامانه جامع مد استقرار .11

 1400-1402های راهبردی شرکت بیمه  افظ برای افق زمانی برنامه 

 ریالمیلیارد  3.000ریال به  میلیارد 500از مبلغ  هیسرما شیافزاثبت  .1

 یاصل نیجهت ورود به بازار سرزم یمرکز مهیمجوز از ب اخذ .2

 مجاز یدر رشته ها یاصل نیشرکت در سرزم یو فعال ساز ازیمورد ن یطرح ها نیتدو .3

  یاصل نیجهت توسعه شبکه فروش در سرزم  یزیر برنامه .4

 شرکت یندهایاصالح ساختار و فرآ .5

 شبکه فروش تیبا محور  یو مجاز یطیمح ،یرسانه ا غاتیو انجام تبل یزیر برنامه .6

 انیباشگاه مشتر یانداز راه .7

 سکیر تیرینظام مد یساز ادهیو پ یطراح .8

 نیو توسعه سامانه فروش و پرداخت خسارت آنال یراه انداز .9

 رفعررالیغ ندگانیشررعب/نما شیو پرراال ییو شناسررا نرردگانیشررعب و نما هیررو عملکرررد کل تیوضررع یبررسرر .10

 فعال مهیو ن

جهررت تحقررق  یاقتصرراد ژهیررمنرراطق آزاد و و هیرردر کل دیررجد نرردگانیو جررذب نما یتوسعه،توانمندسرراز .11

 شده نییتع یپرتفو

 و کارگزاران ندگانینما یریطرح جذب و به کارگ یو اجرا نیتدو .12

 در شرکت انهیو سال یراهبرد یزیبرنامه ر ندیفرآ یاجرا .13

  یتیریداشبورد مد یساز ادهیو پ یطراح .14

 مجموعه جداول آمار عملکرد شرکت هیته .15
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 یانسان یها هیجامع سرما تیریمد یاجرا .16

 کارکنان ستاد و شبکه فروشنیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی  .17

 نامه ها و دستورالعمل ها نییآ  یو به روز آور یساز نهیبه .18

 شرکت یها تهیشبکه کم یو راه انداز یطراح .19

 آمار و اطالعات ندینمودن فرآ زهیمکان .20

 یحسابدار ستمیو اتصال آن به س یمال یندهاینمودن فرآ زهیمکان .21

 نیو آفال نیسامانه جامع آموزش آنال جادیا .22
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 اطالعات تماس با شرکت 

 
 :مرکزیدفتر  

 کیش، خیابان سنایی، بلوار اندیشه

 076-44455630تلفن : 

 
 دفتر ارتباطی تهران:     

 26ونهم، پالک  ستیب ابانیوزرا(، خ) یخالد اسالمبول ابانیتهران، خ

 www.Hafezinsurance.ir    سایت اینترنتی شرکت :

 Info@Hafezinsurance.ir        الکترونیکی:پست 

 021-45653تلفن : 

 021-88773085فکس: 

  10861529526شناسه ملی : 

 1516613511کد پستی : 

 

 

 

  

منافع شماحافظبیمه حافظ ،


