
ساالنه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایرانگزارش مجمع عمومی عادی 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان



1

ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیارد سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%5.425صندوق بازنشستگی کشوری

%5.324شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

%3.114شرکت های سرمایه گذاری استانی

%7.737سایر سهامداران

%21.5100جمع

با1346سالدرایراناسالمیجمهوریکشتیرانیشرکت

سهامیشرکتعنوانتحتآریاملیکشتیرانیشرکتنام

هبتهرانصنعتیمالکیتوشرکت هاثبتادارهدرعام

.رسیدثبت

ردکشتیرانیفعالیتاساسی،قانون44اصلاساسبر

ایرانملیکشتیرانیبهشرکتناموشداعالمملیایران

تملکتحتآنسهامکلیه58سالدرویافتتغییر

تغییرفعلینامبهبعدسالوگرفتقراربازرگانیوزارت

.دادنام

ابایراناسالمیجمهوریکشتیرانیگروهحاضرحالدر

میلیون5ظرفیتدارایمختلف،انواعازشناورهاییوجود

DWTمی باشد.

معرفی شرکت

ترکیب درآمدی شرکت

هزینه های عملیاتی به درآمد کلنسبت صنسبت درآمد سود سهام به سود خالسال

1399150%58%

1400100%99%

1401118%14%
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

13971398139914001401حاشیه سود

TTM %83%47%33%61%56حاشیه سود عملیاتی

TTM %78%54%39%64%48حاشیه سود خالص

13971398139914001401واحددوره مالی
درامد سود سهام

(ریالمیلیون )

2,740,382 4,896,763 8,783,403 15,740,459 103,101,564 

 0 0 0 0 0درامد سود تضمین شده

 498 1,475 5,101 0 0فروش سرمایه گذاری ها( زیان)سود 

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

 8,910,819 13,316,342 6,111,042 1,287,663 264,282سایر درامدهای عملیاتی

 112,012,881 29,058,276 14,899,546 6,184,426 3,004,664درامد کل

(2,468,934)(2,347,051)(1,299,425)(1,084,424)(1,058,072)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

(16,124,153)(13,195,411)(8,653,788)(1,345,420)(261,734)سایر هزینه های عملیاتی

 93,419,794 13,515,814 4,946,333 3,754,582 1,684,858عملیاتی( زیان)سود 

(43,262) 0 0 0(3,525)هزینه های مالی

(5,901,323) 3,127,396 856,483 219,472(247,469)خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 87,475,209 16,643,210 5,802,816 3,974,054 1,433,864خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(185,448)(1,029,910) 0 0 0مالیات

 87,289,761 15,613,300 5,802,816 3,974,054 1,433,864خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

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

 87,289,761 15,613,300 5,802,816 3,974,054 1,433,864خالص( زیان)سود 

 21,560,000 21,560,000 16,393,000 16,393,000 16,393,000سرمایه

 4,049 724 269 184 67ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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ترکیب سود سهام دریافتی شرکت

درصد از کل سود دریافتی1401در سال مالی حکشتی سود دریافتی نام شرکت

کشتیرانی حافظ دریای
%91،111،68088آریا

%1،660،2252کشتیرانی والفجر

انی سرمایه گذاری کشتیر
%1،265،9161جمهوری اسالمی ایران

%9،089،2209سایر

103،125،041جمع سود دریافتی

26%

15%

10%8%
7%

7%

7%
6%

13%

ترکیب پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس بهای تمام شده

خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران اندیشه ورزان صبا تامین

اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه کشتیرانی جنوب خط ایران

کشتیرانی والفجر سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

کشتیرانی سفیران پیام دریا دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم

سایر

درصد از نام شرکت
(میلیون ریال)مازاد ارزش (میلیون ریال)ارزش روز پرتفوی پرتفوی

13,453,24712,825,899%100(حخزر)کشتیرانی دریای خزر 

پرتفوی بورسی شرکت
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.استکردهایجاددالرمیلیارد1.6معادلدرآمدیوکردهحملمحصولتنمیلیون27شرکت،1400سالدر❖

.شودمواجه2021سالبهنسبتدرصدی1.6رشدبا،2022سالدرجهانیدریابردتجارتمی شودپیش بینی❖

موردختسوشرکتسولفور،کمسوختازاستفادهبودنالزامیبهتوجهبامی شود؛تامینکشورداخلازشرکتشناورهایسوختهمه ی❖

.می کنددریافتشازندپاالیشگاهازراخودنیاز

.می باشدتنمیلیون5ازبیشظرفیتباحملناوگانفروند137شاملشرکتاختیاردرناوگان❖

بانکبهدالرمیلیون181وبحرینفیوچربانکبهیورومیلیون6.37صادرات،توسعهبانکبهدالرمیلیون198شامل)شرکتبدهی های❖

.استشدهتسویه(سپه

.داردپیدردالریمیلیون300ارزیصرفه جوییکهمی شودتامینکشورداخلازنیازمورداقالمهزینه یازدرصد80❖

آن هاپولپرداختدرحخزرتواناییعدمیاتواناییبهتوجهباکهاستدادهسفارششناورفروند4جنوبشمالکریدورتوسعهبرایشرکت❖

.می شودتصمیم گیریموردشاندر

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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.شوداضافهمجموعهبهجدیدناوگانبایداستهالک،قبیلازمسائلیبرایوهستندساله18شناورهاحوزهدرشرکتناوگان ❖

حکشتیتوسطکشورازخارجدربندریدرکشتی هاازفروند2کهشدذکربودند،مالیصورت هایبودنمشروطبندکهکشتی4مورددر❖

.رفته اندفروشبهنیزکشتیفروند2وشدهتوقیف

.می شوندزدهمجموعهزیرشرکت هاینامبهونمی خوردنفریکنامبهکشتی هاحوزه،ایندرریسککردنحداقلبرای❖

.می باشد(فوت20)باکسهردالر1500و(فوت40)باکسهردالر2500حاضرحالدرکانتینرحملنرخ❖

ناژتافزایشبایدسودآوریاینتداومبرایاماشدخواهدتکرارپارسالسوداحتماالوبودخواهد1400سالمشابه1401سالدرحملتناژ❖

.باشیمداشتهشرکتدر

.می شودجذابنرخ هایبابازارهاییبهورودباعثهمچنینوشدخواهدعملیاتیهزینه هایکاهشباعثبرجام❖

.نمی شوددریافتسوبسیدیآنبابتکهاستسوختبهمربوطشرکتشدهتمامبهایدرصد26❖

.شدتقسیمسهامدارانبین(خالصسوددرصد71معادل)ریال2900سهمهرازایبهمجمعپایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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