
مجمع عمومی ساالنه شرکت جنرال 
(سهامی عام)مکانیک 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان



1

ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%984,299,99351.0شرکت پایا سامان پارس

%664,115,05334.4بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

%21,795,6051.1صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین

%259,789,34913.5سایر سهامداران

%1,930,000,000100.0جمع
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

13961397139813991400واحدصورت سود زیان

درامد ارائه خدمات

ال
ری

ن 
یو

میل

3,293,374 4,275,767 6,020,283 17,271,256 24,547,883 

(21,929,038)(15,467,811)(5,175,676)(3,605,937)(2,794,417)هزینه ارائه خدمات

 2,618,845 1,803,445 844,607 669,830 498,957ناخالص( زیان)سود 

(60,015)(47,078)(43,323)(42,275)(36,941)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

(12,907) 79,262 189,421 143,980 22,265ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 2,545,923 1,835,629 990,705 771,535 484,281عملیاتی( زیان)سود 

(1,231)(9,720)(24,214)(26,956)(21,638)هزینه های مالی

 282,585 76,893 49,813 46,236 70,015درامد حاصل از سرمایه گذاریها

(30,942) 32,247(42,587)(31,378) 17,808خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 2,796,335 1,935,049 973,717 759,437 550,466خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(269,633)(140,292)(108,729)(125,735)(40,126)مالیات

 2,526,702 1,794,757 864,988 633,702 510,340خالص( زیان)سود 

 1,930,000 1,930,000 1,481,946 792,714 740,000سرمایه

2643284489301309ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

13961397139813991400دوره مالی منتهی به اسفند ماه

%10.7%10.4%14.0%15.7%15.2حاشیه سود ناخالص

%10.4%10.6%16.5%18.0%14.7حاشیه سود عملیاتی

%10.3%10.4%14.4%14.8%15.5حاشیه سود خالص
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(میلیون ریال)روند ماهانه درآمد خدماتی 

1,۵۵۶,۹۶۷

۷۷,۷۰۵

11۸,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
۲1۰,۰۰۰

۵1۰,۰۰۰

۸1۷,۵3۲

۸4۵,۰۰۰

۶۰۵,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰۵۷۶,۷31

۲3,۲۶۹
3۰,۰۰۰

1۲۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰

۷۶۸,4۵۷

1۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰

۹۸1,۰۰۰

3۶۹,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰

1,۰۰۰,۰۰۰

3۰۰,۰۰۰

1,۶۵۶,3۶۰

3۵۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰

4۵۰,۰۰۰43۲,1۹۵

11۷,۸۰۵

3۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۹4۹,1۷3

3۵۰,۰۰۰
4۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

1۷۶,۵۷3

۲3,4۲۷ ۵۰,۰۰۰ 1۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰ ۲4۸,۵۵4

1۰۰,۰۰۰ 1۰۰,۰۰۰ 13۰,۰۰۰

331,3۶۲
3۷۶,۹۶۶

۵۰,۰۰۰
1۰۰,۰۰۰

1۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰

4۹3,۶13

۵۰,۰۰۰ 3۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰

۰۰

۲۰۰,۰۰۰

4۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

1,۰۰۰,۰۰۰

1,۲۰۰,۰۰۰

1,4۰۰,۰۰۰

1,۶۰۰,۰۰۰

1,۸۰۰,۰۰۰

منتهی به ۶ماه 

14۰۰/۰۶

منتهی به ۷ماه 

14۰۰/۰۷

منتهی به ۸ماه 

14۰۰/۰۸

منتهی به ۹ماه 

14۰۰/۰۹

منتهی به 1۰ماه 

14۰۰/1۰

منتهی به 11ماه 

14۰۰/11

منتهی به 1۲ماه 

14۰۰/1۲

منتهی به 1ماه 

14۰1/۰1

منتهی به ۲ماه 

14۰1/۰۲

منتهی به 3ماه 

14۰1/۰3

سایر پروژه ها ۲تونل اصلی البرز منطقه۰آزاد راه تهران شمال  تصفیه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد (کلبا)وادی حیلو 

(SKF2)راه و تونل های شیس به خورفکان   پروژه روسازی راه آهن اردبیل به میانه پروژه ساختمانهای جانبی و اسلب فلزی تونل البرز
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پروژه ها و درصد پیشرفت کار

درصد پیشرفت کارزمان برآوردی تکمیلمخارج کل برآوردیپیمان ها

داخلی

%140338 ۲12,897,843تونل اصلی البرز منطقه -آزاد راه تهران شمال
%140179 2,892,989تونل انتقال فاضالب غرب تهران

%140241 7,633,340تصفیه خانه آب شرم بم ویروات و خط انتقال آب از سد
قطعه -آزاد راه تهران شمال D %140317 ۲11,246,427منطقه 

%140317 9,499,064اردبیل-راه آهن میانه 
%1402/06/3141 3,530,585قزوین-روسازی و زیرسازی راه آهن کرج

%1402/06/3145 2,120,355اجرای محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی بندرانزلی
%1402/06/3128 1,946,243ساختمان های جانبی ئ تاسیسات تونل البرز

%140169 1,396,382راه آهن شمسی میبد ارژنگ
%140222 3,227,820احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود

%1401/06/3190 163,042پرژه تکمیل سد خاکی قص شیرین
%14034 11,159,378کارهای باقیمانده سد وساز های هیدرولیکی 

%1402/06/3122 933,873گلدانه-روسازی و زیرسازی راه آهم بیسیم
%1404/04/311 7,568,559خط انتقال طرح آبرسانی به شهر های جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت

%14010 168,179عملیات اسکلت بتنی و تیغه چینی نمک آبرود

خارجی
 140273 26,303,414وادی مودیق-وادی جیلو

 sk2-r1000c14,741,063 140254خورافکان تونل 
خورفکان تونل -راه و تونل های شیس sk11,655,414 1400/06/31100 

 1400/06/31100 3,056,629راه وتونل دیفتاشیس و اینترچینج
 1400100 826,558شارجه-احداث تقاطع شبدری کالورلیف

 1402/06/310 18,587جبل کباب
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:عاملمدیرتوسطشدهعنوانمطالباهم
حاشیهمهندسیخدماتهایشرکتعمدهکهشدهعنوان1400تا97سالازخالصسودحاشیهکاهشسوالبهپاسخدر❖

افزایشوتربیشکارانجاماستراتژیباشرکتولینیستمستثناقاعدهاینازشرکتودارنددرصدی12الی10پایینسود
.دهدافزایشسودآوریحجمتوانستهشدهارایهخدماتیدرآمدحجم

درآمدبرابر4الی3نرمالبطورکهاستدستپشتکارحجماستمهمپیمانکاریوخدماتیهایشرکتدرکهچیزیآن❖
.استتومانمیلیارد9500معادلدستپشتکارحجممجمعتاریختاآمارآخرینبراساسکهباشدمیخدماتارایه

.استصادراتیخدماتصدورازناشیآنخدماتدرآمدازدرصد60حدودالکتریکجنرالشرکت❖
رازیابمالیاتازبیشترمالیاتیتشخیصبرگآنموجببهکه1399سالعملکردمالیاتدرخصوصحسابرسیبندمورددر❖

خدماتدورصمالیاتیمعافیتآنعلتکهشودمیذکرگزارشاتدرسالههربنداینکهشدهعنوانآنبهپاسخدرکهبوده
.شوداصالحموضوعاینشهریورتاداریمانتظارواستصادراتی

استانداردبراساس،کهتومانمیلیارد2400مبلغبهارزتسعیراندوختهحسابمحلازسرمایهافزایشخصوصدر❖
غمبلازمالیسالپایاندرارزیهایبدهیوهاداراییتسعیرذخیرهحسابماندهاگر"گویدمیکه16شمارهحسابداری

شدهعنوانعمجمدرکه".گرددمنتقلشرکتسرمایهحساببهمازادمبلغبایستینمایدتجاوزشرکتشدهثبتسرمایه
.پذیردمیصورتسرمایهافزایشمناسبشرایطتحققصورتدروشودمیبررسیموضوعاین

.کرداعالمریال900راسهمهمازایبه،سودریالی1309سودازدرصد69تقسیمبامجمعپایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع


