
گزارش مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیارد سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%1،40886سازمان تامین اجتماعی

%442.6شرکت واسط مالی مهر

%18411.4سایر سهامداران

%1،636100جمع

انسازممحوری ترینعنوانبهاجتماعیتامینسازمان

 ایبیمهنهادهایبزرگترینازیکیوکشوربیمه ای

ذخایرارزشحفظمنظوربهآسیاغربمنطقه

وت هاحمایایفایبرایالزممنابعتامینوبیمه شدگان

1365سالدرخودمدتکوتاهومدتبلندتعهدات

ماعیاجتتامینسرمایه گذاریشرکتتاسیسبهاقدام

.کردریالمیلیارد20اولیهسرمایهبا

1399سالدراجتماعیتامینسرمایه گذاریشرکت

ومدبازاردرصنعتیرشته ایچندهلدینگبخشدر

بالغیپرتفویباشرکتاینهم اکنونوشددرجبورس

.استفعالیتحالدرهمت118بر

معرفی شرکت

ترکیب درآمدی شرکت

صنسبت درآمد فروش سرمایه گذاری ها به سود خالصنسبت درآمد سود سهام به سود خالسال

139961%40%

140072%28%

1401101%3%
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

13971398139914001401حاشیه سود

TTM %100%100%100%100%99حاشیه سود عملیاتی

TTM %96%99%99%89%69حاشیه سود خالص

13971398139914001401واحددوره مالی
درامد سود سهام

(میلیون ریال

16,809,939 42,089,980 117,544,102 226,317,079 215,476,665 

 0 0 0 0 0درامد سود تضمین شده

 7,285,071 88,659,123 77,619,387 8,678,555 1,517,204فروش سرمایه گذاری ها( زیان)سود 

 0 0 0 0 0ارتغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهاد( زیان)سود 

 0 0 0 0 0سایر درامدهای عملیاتی

 222,761,736 314,976,202 195,163,489 50,768,535 18,327,143درامد کل

(840,946)(466,441)(410,114)(252,386)(185,829)اداری و تشکیالتی. هزینه های عمومی

 0 0 0 0 0سایر هزینه های عملیاتی

 221,920,790 314,509,761 194,753,375 50,516,149 18,141,314عملیاتی( زیان)سود 

(11,197,821)(7,210,833)(5,678,680)(5,339,524)(5,384,790)هزینه های مالی

 2,085,415 4,302,587 3,756,436 33,222 47,313خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 212,808,384 311,601,515 192,831,131 45,209,847 12,803,837خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(1,228)(120,388)(5,188)(17,518)(247,639)مالیات

 212,807,156 311,481,127 192,825,943 45,192,329 12,556,198خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 0 0 0 0 0عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی( زیان)سود 

 212,807,156 311,481,127 192,825,943 45,192,329 12,556,198خالص( زیان)سود 

 1,636,013,456 142,000,000 80,000,000 39,000,000 39,000,000سرمایه

 130 190 118 28 8ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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ترکیب سود سهام دریافتی شرکت

درصد از کل سود دریافتی1401سود دریافتی شستا در سال مالی نام شرکت

%122،835،98157تاپیکو

%36،881،84117صبا

%15،388،8107حکشتی

%12،995،3426تاصیکو

%12،401،7596سیتا

%10،636،0965تیپیکو

%3،948،4112سایر

58%15%

8%

7%
5%

7%

ترکیب پرتفوی بورسی شرکت بر اساس ارزش بازار

تاپیکو صبا حکشتی تاصیکو تیپیکو سیتا

31%

41%

21%
7%

مام شدهترکیب پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس بهای ت

مدیریت توسعه انرژی تامین خدمات ارتباطی رایتل

سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین سایر



FR
:مجمعدرشدهعنوانمطالباهم

شدعنوانتومانمیلیاردهزار278بورسی،غیرزیرمجموعه هایاحتسابباشرکتدارایی هایارزشخالص.

دارددستدرتومانمیلیاردهزار35بربالغارزشباپروژه87مجموع،درشستامجموعه.

شدعنواندستوریقیمت گذاریشستا،تلفیقیخالصوعملیاتیسودحاشیهکاهشعلت.

سازمانازسد،نرنتیجهبهگازبامطالباتتهاتربحثآبانپایانتااگرتاکیدوشدذکرتومانمیلیاردهزار33دولتازاوره سازانمطالباتکل

.شدخواهدشکایتحمایت

اعالمماههچندتنفسواستنرسیدهشستاتصویببهآنمالیصورت هایاماکردهمحققسودتومانمیلیاردهزار3نفتکس،ملیشرکت

.استشده

داردکاردستوردرفارسخلیجهلدینگسهامخریدبرایبرنامه ایشرکت.

شدوتقسیمسهامدارانبین(اصلیشرکتخالصسوددرصد104معادل)ریال135سهمهرازایبهمجمعپایاندر

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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