
نایراپردازیدادهگزارش مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%35154بانک رفاه کارگران

%18128مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی

%11818سایر سهامداران

%650100جمع

به1363سالازکهایراندرIBMشعبهفعالیت های
سالدرشد،شناختهایرانداده پردازیشرکتعنوان

وکشورعمومیسرشماریاجرایباهمزمانو1336
تشرک.گردیدآغازکارتخواندستگاه هایبه کارگیری

مشکالتعلی رغم70و60دهه یدرایرانداده پردازی
زمینهدرخدماتارائهوپشتیبانیتحریم،ازناشی

یکاستراتژوحساسمراکزبرایکامپیوتریتجهیزات
السدردولت،سیاستبهتوجهبا.بودعهده دارراکشور

بهدولتتعهداتمقابلدرشرکتاینسهامازبخشی،79
سالدر.دگردیواگذارصندوقاینبهبازنشستگی،صندوق

راشرکتسهامعمدهبخشانفورماتیکملیشرکت81
بانکبهراخودسهامعمده93سالدرونمودخریداری

.کردواگذاررفاه

بورسیشرکتامین308عنوانبهشرکت،ایننهایتدر
دومبازاردرهم اکنونآنسهاموشدبورسواردکشور،
.استمعاملهحالدربورس

معرفی شرکت

1400ترکیب درآمدی شرکت در سال 

94%

3% 3%

درصد درآمد نسبت به کل

بانکی سازمان های دولتی (مخابراتی، نیرو، انتظامی، آموزشی، نفت و گاز)سایر 
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال دوره مالی

 6,781,782 3,191,503 2,410,044 1,649,426 1,191,699درامد ارائه خدمات

(5,153,153)(1,836,851)(1,358,009)(1,070,839)(690,377)هزینه ارائه خدمات

 1,628,629 1,354,652 1,052,035 578,587 501,322ناخالص( زیان)سود 

(761,233)(530,967)(433,966)(302,942)(274,197)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 0 0 0 0-(هزینه استثنایی)ها هزینه کاهش ارزش دریافتنی 

 462,039(57,896)(27,769)(42,976)(47,682)ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 1,329,435 765,789 590,300 232,669 179,443عملیاتی( زیان)سود 

(106,654)(22,679)(9,626)(5,269)(11,214)هزینه های مالی

 34,814 52,287 47,260 70,071 102,468درامد حاصل از سرمایه گذاریها
(87,892)(13,603)(36,239)(2,408)(19,095)خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 1,169,703 781,794 591,695 295,063 251,602خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(259,671)(196,743)(136,130)(34,859)(40,387)مالیات

 910,032 585,051 455,565 260,204 211,215خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 910,032 585,051 455,565 260,204 211,215خالص( زیان)سود 

 1,400 900 701 400 325سود هر سهم پس از کسر مالیات

 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000سرمایه

 1,400 900 701 400 325سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال حاشیه سود

TTM %24%42%44%35%42حاشیه سود ناخالص

TTM %20%24%24%14%15حاشیه سود عملیاتی

TTM %13%18%19%16%18حاشیه سود خالص
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1400سال عملکرد ماهانه شرکت در 
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1400مبلغ کل درآمد ماهانه در سال مالی 

(میلیون ریال)1400مبلغ درآمد ماهانه در سال  (میلیون دالر)1400مبلغ درآمد ماهانه در سال 
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(میلیون ریال)افزاری درآمد ماهانه حاصل از تجهیزات سخت 
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(میلیارد ریال)درآمد ماهانه به تفکیک حوزه فعالیت 

ملزومات و اقالم مصرفی خدمات داده پردازی خدمات سیستم های کاربردی سایر
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جایگاه شرکت در صنعت

1400جایگاه شرکت در صنعت در سال شاخص بررسی

Main Frame1ارائه و پشتیبانی سخت افزاری 

Main Frame1تولید و ارائه رایانه های غیر 

1تولید و ارائه دستگاه های جانبی

1تولید و ارائه قطعات و ملزومات

1تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

1ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری

3اارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزاره

providers2خدمات شبکه های اطالع رسانی 

1شبکه داده های رایانه  ای و مخابراتی

1مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک

1خدمات پشتیبانی

1آموزش و پژوهش

4سیستم های ویژه

1سیستم های اتوماسیون صنعتی

1امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات

مشتریان بزرگ شرکت

بانک رفاه

بانک ملت

بانک مسکن

بانک شهر

بانک کشاورزی

بانک سپه

بانک تجارت

سازمان فناوری اطالعات ایران

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سازمان سنجش آموزش کشور

سازمان بیمه سالمت
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:عاملمدیرتوسطشدهعنوانمطالباهم

.استپایدارترحوزهایندردرآمدهاومی باشدباالتریسودحاشیهدارایپشتیبانی،ونرم افزارحوزهدرفعالیت❖

شدنکاستهموجبدولتیمحدودیت هایوشدهدولتیشبهشرکتبهتبدیلبود،خصوصیکامالپیشسالچندتاکهداده پردازیشرکت❖

.استشدهخصوصیشرکت هایباآن هارقابتیتوان

مناقصهمانندصاتیمناقرفتندستازباعثنقدینگیکمبود.شدندعنوانشرکتریسک هایبزرگترینعنوانبهتحریمونقدینگیکمبود❖

اعتباریسقفتاسشدهباعثمسئلهاینهمچنین.(می بینیمنیزشرکتسودتقسیمسیاستدررانقدینگیمشکلایناثرات)شداولهمراه

تحریم هازدندورصرفدستگاه هاوارداتبابتهزینهدرصد25تا20شده اندباعثنیزتحریم ها.شودپرشرکتبهنزدیکبانک هایاز

موقعیتریم هاتحشدنبرداشته.بخوردمشکلبهخارجیشرکت هایتوسطتضامینارائهعدمدلیلبهبین المللیمبادالتهمچنینوشوند

.کردخواهدایجادشرکتبرایفوق العاده ای

واسترفتهفروشبهدالرهزار220مبلغبهماهخردادام4در(بودآنمورددرنیزحسابرسیبندهایازیکیکه)شرکتگرجستانملک❖

.استشدهکشورواردنیزمبلغ

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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:عاملمدیرتوسطشدهعنوانمطالباهم

.استشدهبرنامه ریزیشرکتتوسط1400مالیسالدرتومانیمیلیارد107خالصسودوتومانیمیلیارد860عملیاتیدرآمد❖

میلیارد17-18مبلغ).نیستمشخصنهایینتیجهکهاستکردهشرکتمناقصهدرسنجشسازماننیازموردپرینترتامینبرایشرکت❖

(تومان

.شدتقسیمسهامدارانبین(سوددرصد10معادل)ریال140سهم،هرازایبهمجمع،پایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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