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 شرکت کشتيراني جمهوري اسالمي ايران )سهامي عام(

 گزارش تفسيري مديريت

 3011خرداد  13سال مالي منتهي به 
 

هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب دستورالعمل اجرائي افشاي اطالعات شركت 7در اجراي ماده 
مديره سازمان  هيات /846036833و  /816046833، 1389/06/27، /0/6046831هاي مورخ و اصالحيه 1386/05/03

ناشر ( در سامانه كدال /33334شماره پيگيري  /836036833مورخ  8331/6888ابالغيه شماره )بورس و اوراق بهادار 
 .ماهه و ساالنه است 3و  /، 3پذيرفته شده در بورس مكلف به افشاي گزارش تفسيري مديريت در مقاطع ميان دوره اي 

هاي مالي بوده و مديره مبتني بر اطالعات ارائه شده در صورت هاي هياتحاضر به عنوان يكي از گزارش گزارش
هاي نقدي شركت براي تشريح اهداف و اطالعاتي را در خصوص تفسير وضعيت مالي، عملكرد مالي و جريان

 .نمايدالي ارائه ميهاي مراهبردهاي خود جهت دستيابي  به آن اهداف به عنوان مكمل و متمم صورت

طبق ضوابط تهيه گزارش ( سهامي عام)شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران گروه و گزارش تفسيري مديريت 
 .به تائيد هيات مديره رسيده است 3160/68400 تفسيري مديريت تهيه شده و در تاريخ

 

 امضاء سمت اعضاي هيات مديره 

  رئيس هيات مديره سهام دولت

 گذاري تامين اجتماعيسرمايهشركت 
نائب رئيس هيات مديره و 

 مديرعامل
 

  عضو هيات مديره گذاري سهام عدالت استان هرمزگانشركت سرمايه

  عضو هيات مديره صندوق بازنشستگي كشوري

  عضو هيات مديره گذاري صبا تامينشركت سرمايه



فصل اول

ماهیت 
کسب و کار
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زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

1- مقدمه 
شلرکت کشلتيراني جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 1346/06/02 با نام “شـرکت کشـتیراني ملي آریا” به صورت 
شلرکت سلهامي عام تأسليس و طي شلماره 11670 در اداره ثبت شلرکت ها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسليد. 
پلس از پيلروزي انقاب شلکوهمند اسلامي ايران براسلاس اصل 44 قانون اساسلي، فعاليلت کشلتيراني در ايران ملي 
اعلام و نلام شلرکت بله “کشلتيرانی مللی ايلران” تغييلر يافلت و در سلال 1358 کليله سلهام آن تحت تمللک دولت 

)وزارت بازرگانلي( قلرار گرفلت و نام شلرکت به “کشـتیراني جمهوري اسـامي ایـران” تغيير يافت.

در راسلتاي سياسلت هاي خصوصي سلازي، هيأت وزيران طي مصوبه شلماره 61972 مورخ 1378/11/09 مالکيت 51 
درصد از سلهام شلرکت را به سلازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشسلتگي کشوري به طور مساوي انتقال داد و طبق 
 اساسلنامه جديلد از تاريلخ 1379/01/20، شلرکت از شلمول قوانيلن و مقررات مربلوط به شلرکت های دولتي خارج و 

به عنوان شرکت غيردولتی محسوب و بر اساس قانون تجارت اداره مي گردد.

متعاقلب اباغيله مقلام معظلم رهبلري در خصلوص نحلوه اجلراي اصلل 44 قانلون اساسلي و براسلاس مصوبله هيات 
عاللي واگلذاري، اقداملات و پيگيری هلای مسلتمر جهلت پذيلرش سلهام شلرکت در بلازار سلرمايه انجلام و در تاريلخ 
1387/02/28 سلهام کشلتيراني جمهلوري اسلامي ايلران در بلورس اوراق بهلادار تهلران عرضله گرديلد و براسلاس 
تغييلرات بله وجلود آملده تنهلا 20% از سلهام شلرکت در اختيار شلرکت مادر تخصصلي بازرگانلي دولتي ايلران باقي 
مانلد و حلدود 25/5% سلهام در اختيار سلازمان تأمين اجتماعي، 25/5% سلهام در اختيار صندوق بازنشسلتگي، %24 
در اختيلار شلرکت های سلرمايه گذاری اسلتاني )سلهام عداللت( ، 2/45% سلهام به کارکنلان شلرکت و 2/55% نيز در 

بلورس عرضه شلده اسلت. 

2-  موضوع فعالیت  

1-2- موضوعات اصلي
• خريلد، اداره، راهبلری، اجلاره، اسلتيجاره و فلروش هلر نوع کشلتي و شلناور بلراي هر منظلور اعم از حملل  و نقل 	

بلار و مسلافر، سوخت رسلانی و نظاير آن.

• تصلدي هرگونله فعاليلت مکملل فعاليت هلای موضلوع بنلد فلوق از قبيلل احلداث، اداره يلا اجلاره و اسلتيجاره 	
تأسيسلات بنلدري،  سلازه هاي دريايلي و تأسيسلات مربلوط بله سلاخت و تعميلر کشلتي ها و شلناورها و انلواع 

بلاري و مسلافري. پايانه هلاي 

• قبلول نمايندگلي از  و اعطلاي نمايندگلي بله کليه شلرکت ها،  مؤسسلات و اشلخاص حقيقلي و حقوقي در سراسلر 	
. دنيا

• انلواع سلرمايه گذاری و انجلام کليله اقداملات مرتبط در امر سلاخت کشلتي و شلناور و توليد کليله ملحقات مربوط 	
به کشلتي و شلناور و صنايع مرتبط کشلتيراني،  به طور مسلتقل يا با مشلارکت سلاير اشلخاص حقيقي و حقوقي 

در داخلل يا خارج از کشلور. 

• تأسليس و تعطيلل شلعب و نمايندگي هلا، دفاتلر و شلرکت ها و مؤسسلات سلرمايه پذير در چارچوب اساسلنامه که 	
بلراي حفلظ و توسلعه فعاليت های شلرکت ضروري باشلد.

• سلرمايه گذاری در سلاير شلرکت ها و مؤسسلات تابعله و وابسلته کله فعاليت هلای آن هلا به نحلوي از انحلاء مکمل 	
فعاليت هلای شلرکت باشلد،  در داخلل و خلارج از کشلور ايران.

2-2- موضوعات فرعي

• انجام هر نوع عمليات و سرمايه گذاری و معاماتي که جهت حصول به مقاصد فوق ضروري يا مفيد باشد.	

• سپرده گذاری و خريد و فروش اوراق بهادار و نيز خريد و فروش سهام مرتبط با فعاليت شرکت.	

• راهبري شرکت های سرمايه پذير در چارچوب اساسنامه.	
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3- بازارهاي اصلي، وضعیت رقابتي و جايگاه شركت
گروه کشتيراني جمهوري اسامي ايران با بيش از نيم قرن تجربه در بازار حمل و نقل و خدمات دريايي از جمله حمل و 
نقل محموالت فله خشک و تر، کانتينري، کاالي عمومي، مسافري، Ro-Ro و خدمات فراساحل و با دارا بودن ناوگانی 
مشلتمل بر 150 فروند انواع کشلتي هاي تجاري با مجموع ظرفيت 5/3 ميليون تن DWT به عنوان يک ناوگان بزرگ 
منطقه اي شناخته شده و جايگاه ويژه و ممتازي را به خصوص در سطح منطقه خاورميانه و شبه قاره هند کسب نموده است. 

شلرکت کشلتيراني جمهوري اسلامي ايران از سلال 2008 تا ماه ژانويه سلال 2016 ميادي تحت تحريمهاي شلديد 
شلوراي امنيلت سلازمان مللل، آمريلکا، اتحاديله اروپلا و برخي ديگر از کشلورها قلرار گرفت. املا در مقطع ژانويه سلال 
2016 بلا نهايلي شلدن توافلق برجلام و رفلع تحريم هلا، فرصت هاي جديلدي، پيش روي شلرکت کشلتيراني جمهوري 
اسلامي ايلران گشلوده شلد و املکان ورود مجلدد بله بازارهلاي سلنتي حمل و نقلل در مناطلق مختلف جهلان فراهم 

گرديد. 

البته پس از گذشت دو سال و استفاده بهينه از فرصتهای موجود در عرصه بين المللی و افزايش حجم تجارت خارجی، در 
تاريخ 8 مه 2018، با تصميم رئيس جمهور آمريکا مبنی بر توقف يکجانبه مشارکت اين کشور در برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( و برقراری مجدد تحريم های هسلته ای آمريکا، شلرايط جديدی بر فضای کسلب و کار دريايی شرکت حاکم شد. 

از سلوی ديگلر اخيلرا شليوع ويلروس کرونلا که شلروع آن از کشلور چين بوده، منجلر به اقداملات مقابله ای گسلترده و 
تعطيلی هلای اجبلاری از سلوی کشلورها شلده که اين اقداملات به نوبه خلود تاثيرات منفلی بر تجارت جهانی و کسلب 

و کارهلا از جملله کسلب و کار حملل و نقلل دريايلی طی ماه های اخير داشلته اسلت. 

کشلتيرانی جمهلوری اسلامی ايلران بلا حفلظ رتبله يلک در صنعلت حملل و نقلل کشلور طبلق آخريلن رتبله بندی 
سلازمان مديريلت صنعتلی از نظلر شلاخص فلروش و درآملد در بيلن 100 شلرکت برتر ايلران در رتبله 26 قلرار دارد. 

4- تحلیل فضای بازار حمل و نقل دريايی در جهان

1-4- تحوالت اقتصاد و تجارت دریایی جهان

مقاملات کشلور چيلن هلدف رشلد اقتصلادی 6 درصلدی را بلرای سلال 2021 اعلام نموده انلد. رشلد اقتصادی 
ايلن کشلور در سلال 2020 برابلر 2/3 درصلد بلوده اسلت. در واقلع کشلور چيلن تنهلا اقتصلاد عملده جهلان 

محسلوب می شلود کله در سلال 2020 بلا رشلد مواجله بلوده اسلت.   

     

     

* ارقام سال 2021 بصورت برآوردی است. 

نگرانی های زيادی در خصوص تاثير محدوديت های جديد ناشی از شيوع کرونا بر رشد اقتصاد و  تجارت در نقاط مهم 
دنيا وجود دارد. البته اين عدم اطمينان بيشتر از آنکه بر روی معامات کاال  تأثير گذار باشد، فعاليت های خدماتی 

)توريسلم، ...( را تحت الشلعاع قرار می دهد.     

رشلد تجلارت دريايلی جهلان بلرای سلال 2021 در حلدود 4/2 درصلد پيش بينلی می شلود کله بله ايلن ترتيب 
مجملوع حجلم تجلارت دريايلی جهلان در ايلن سلال 12 ميليارد تلن خواهد رسليد.                  

نمودار شماره 1- روند تغییرات ساالنه رشد تجارت دریایی و رشد تولید ناخالص داخلی جهان )درصد(

                                                                                                                                                            
 اسالمی ایرانشرکت کشتیرانی جمهوري 

  گزارش تفسیري مدیریت
   31/03/1400سال مالی منتهی به 

 

 جهان در دریایی نقل و حمل بازار فضاي تحلیل - 4

 تحوالت اقتصاد و تجارت دریایی جهان -4- 1

رشد اقتصادي این کشور . انداعالم نموده 2021درصدي را براي سال  6مقامات کشور چین هدف رشد اقتصادي 
شود که در واقع کشور چین تنها اقتصاد عمده جهان محسوب میدر . درصد بوده است 3/2برابر  2020در سال 

  .   با رشد مواجه بوده است 2020سال 
  رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورها و مناطق جهان (درصد) - 1جدول 

                   سال  
 کشور/منطقه

2019 2020 2021* 

1/63/21/8چین
2/2)4/3(1/5آمریکا

3/1)8/6(2/4منطقه یورو
8/2)5/3(5/5جهان

   بصورت برآوردي است. 2021ارقام سال * 

هاي جدید ناشی از شیوع کرونا بر رشد اقتصاد و  تجارت در نقاط هاي زیادي در خصوص تاثیر محدودیتنگرانی
هاي فعالیتاثرگذار باشد،  عامالت کاالبر روي ماز آنکه این عدم اطمینان بیشتر البته . مهم دنیا وجود دارد

..) توریسم، (خدماتی         دهد.را تحت الشعاع قرار می.
شود که به این ترتیب مجموع بینی میدرصد پیش 2/4در حدود  2021رشد تجارت دریایی جهان براي سال 

  .                  میلیارد تن خواهد رسید 12حجم تجارت دریایی جهان در این سال 
 )درصد(روند تغییرات ساالنه رشد تجارت دریایی و رشد تولید ناخالص داخلی جهان  - 1نمودار شماره 

  

                                                                                                                                                            
 اسالمي ايرانشركت كشتيراني جمهوري 

  گزارش تفسيري مديريت
   31/03/1400سال مالي منتهي به 

 
	جهان در دريايي نقل و حمل بازار فضاي تحليل - 4

	تحوالت اقتصاد و تجارت دريايي جهان -4- 1

رشد اقتصادي اين كشور . انداعالم نموده 2021درصدي را براي سال  6مقامات كشور چين هدف رشد اقتصادي 
شود كه در در واقع كشور چين تنها اقتصاد عمده جهان محسوب مي. درصد بوده است 3/2برابر  2020در سال 

  .   با رشد مواجه بوده است 2020سال 
  رشد توليد ناخالص داخلي برخي كشورها و مناطق جهان (درصد) - 1جدول 

 سال                    
	*2021	2020	2019	كشور/منطقه
 1/8 3/2 1/6 چين
 1/5 )4/3( 2/2 آمريكا

 2/4 )8/6( 3/1 منطقه يورو
 5/5 )5/3( 8/2 جهان

   بصورت برآوردي است. 2021ارقام سال * 

هاي جديد ناشي از شيوع كرونا بر رشد اقتصاد و  تجارت در نقاط هاي زيادي در خصوص تاثير محدوديتنگراني
خواهد بود ...) توريسم، (هاي خدماتي بر روي فعاليت البته تاثير اين عدم اطمينان بيشتر. مهم دنيا وجود دارد

  .     تا معامالت كاال
شود كه به اين ترتيب مجموع بيني ميدرصد پيش 2/4در حدود  2021رشد تجارت دريايي جهان براي سال 

  .                  ميليارد تن خواهد رسيد 12حجم تجارت دريايي جهان در اين سال 
 )درصد(روند تغييرات ساالنه رشد تجارت دريايي و رشد توليد ناخالص داخلي جهان  - 1نمودار شماره 
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2-4- بازار حمل کانتینری

1-2-4- تحوالت عمده 

کملاکان شلاهد ادامله فعاليلت قلوی بلازار کرايله حملل کانتينلری و اجلاره کشلتی کانتينربلر در سلال 2021 
هسلتيم. شلرايط بلازار در آينلده کوتلاه ملدت بسليار قلوی پيش بينلی می  شلود. بلازار حملل کانتينلری تحلت 

حمايلت محرک هلای متعلددی قلرار گرفتله اسلت.        

                   * ارقام سال 2021 بصورت برآوردی است. 
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حملل دريايلی کانتينلری بلوده اسلت.               

      نمودار شماره 2- روند تجارت کانتینري در مناطق مختلف )میلیون TEU کانتینر- محور چپ( و رشد 
تجارت جهانی کانتینری )درصد- محور راست(

3-2-4- بازار اجاره کشتي هاي کانتینربر

عقلد قراردادهلای اجلاره کشلتی های کانتينربلر پلس از تعطيلات سلال نلوی چينلی نيلز بلا قلوت ادامه داشلته 
اسلت. اکنلون تمرکلز بلر سلر افزايلش دوره قراردادهلای اجلاره زمانلی بله دو يا سله سلال اسلت. تقاضلای قوی 
بخلش  در  بله خصلوص  عرضله ظرفيت هلای حملل  محلدود شلدن  بله  منجلر  لجسلتيکی،  اختلاالت  ادامله  و 

اسلت.  شلده  بزرگ تلر  کانتينربلر  کشلتی های 

بلا ادامله رونلد افزايلش نرخ هلای کرايله حملل، در شلرايط فعللی، هرگونله معکلوس شلدن ايلن رونلد نامحتمل 
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4-2-4- ناوگان کشتي هاي کانتینربر 
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برسلد.  درصد   3/9

سلفارش های سلاخت کشلتی نلو در حلال حاضلر معلادل کمتلر از 10 درصلد نلاوگان موجود اسلت. البتله حجم 
سلفارش های سلاخت کشلتی نلو در حلال افزايش اسلت.        

                                                                                                                                                            
 اسالمي ايرانشركت كشتيراني جمهوري 

  گزارش تفسيري مديريت
   31/03/1400سال مالي منتهي به 

 
 كانتينري حمل بازار - 4- 2

   عمده تحوالت - 4- 2- 1
 2021كماكان شاهد ادامه فعاليت قوي بازار كرايه حمل كانتينري و اجاره كشتي كانتينربر در سال 

بازار حمل كانتينري تحت حمايت . شودبيني ميبسيار قوي پيششرايط بازار در آينده كوتاه مدت . هستيم
  .        هاي متعددي قرار گرفته استمحرك

  تجارت و عرضه ظرفيت هاي حمل در بازار حمل كانتينري -2جدول 

 * 2021 2020	سال

 مجموع تجارت كانتينري
 205 194 كانتينر TEUميليون 

 7/5 )2/1( درصد تغيير
هاي ظرفيتمجموع عرضه 

 حمل كانتينري
 26 26 كانتينرTEUميليون

 6/3 5/2 درصد تغيير
   بصورت برآوردي است. 2021ارقام سال *          

 تقاضاي حمل كانتينري  - 2-2-4  
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و رشد تجارت ) محور چپ - كانتينر TEUميليون (روند تجارت كانتينري در مناطق مختلف  - 2نمودار شماره 
)محور راست - درصد(جهاني كانتينري 
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 اسالمي ايرانشركت كشتيراني جمهوري 

  گزارش تفسيري مديريت
   31/03/1400سال مالي منتهي به 

 
 كانتينربر هايكشتي اجاره بازار - 4- 2- 3

. داشته استهاي كانتينربر پس از تعطيالت سال نوي چيني نيز با قوت ادامه عقد قراردادهاي اجاره كشتي
تقاضاي قوي و ادامه . اكنون تمركز بر سر افزايش دوره قراردادهاي اجاره زماني به دو يا سه سال است

هاي هاي حمل به خصوص در بخش كشتياختالالت لجستيكي، منجر به محدود شدن عرضه ظرفيت
  . تر شده استكانتينربر بزرگ

شرايط فعلي، هرگونه معكوس شدن اين روند نامحتمل به نظر هاي كرايه حمل، در با ادامه روند افزايش نرخ
  . رسدمي

 20,500به  Teu 2,500ماهه براي كشتي فيدر به ظرفيت  12الي  6در ابتداي ماه مارس نرخ اجاره زماني 
  . دالر بر روز رسيد 31,500به  Teu 4,400 دالر بر روز و اجاره زماني كشتي كانتينربر به ظرفيت

 
	هاي كانتينربر (دالر)ماهه، روزانه انواع كشتي 12الي  6ميانگين نرخ اجاره زماني  - 3جدول 

  

    كانتينربر هايكشتي ناوگان - 4- 2- 4

رشد ساالنه عرضه ناوگان حمل . هاي كانتينربر تحت مديريت مناسبي قرار گرفته استرشد عرضه كشتي
 9/3به  2021شود اين رقم در سال بيني ميدرصد بود و پيش 9/2در حدود  2020كانتينري در سال 

  . درصد برسد
البته حجم . درصد ناوگان موجود است 10هاي ساخت كشتي نو در حال حاضر معادل كمتر از سفارش
  .        هاي ساخت كشتي نو در حال افزايش استسفارش

  
                       

  ظرفيت
)Teu( 2019 2020 ژانويه  

2021  
  فوريه
2021  

  مارس
2021  

9,000 Eco 35,683 34,764 45,050 49,125 51,000 
6,800 20,362 21,470 34,600 37,750 39,000 
4,400 11,164 14,151 25,600 30,375 32,000 
2,750 9,604 10,901 19,110 21,125 22,250 
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در جلدول 5 اطاعلات اپراتورهلای برتلر حملل کانتينلری براسلاس ظرفيت هلای حملِل در اختيلار و ملکلی و 
همچنيلن اطاعلات مربلوط بله رتبله شلرکت حملل کانتينلري گلروه کشلتيرانی جمهلوري اسلامي ايلران )بلر 
اسلاس گزارش Clarksons research – Container intelligence monthly – Feb 2021( آورده 

است. شلده 

3-4- بازار حمل فله
2-3-4- تحوالت عمده

طلی ماه هلای سلپری شلده از سلال 2021 شلاهد شلرايط بله مراتلب بهتلری در بلازار حملل فلله خشلک بله 
نسلبت سلال گذشلته بوده ايلم. پيش بينی هلای فعللی حاکلی از رشلد 4 درصلدی تقاضلای محموالت فله خشلک 
در سلال 2021 نسلبت بله سلال قبلل اسلت. رشلد نلاوگان کشلتی های فلله بر نيلز در اين سلال برابلر 3 درصد 
پيش بينلی شلده کله کمتلر بلودن آن نسلبت بله رشلد عرضله می تواند بله بهبلود موازنه عرضله و تقاضلا در اين 

سلال کملک کند.          

رونلد رشلد  و  ميلزان  برابلر  در  را  فلله جهلان  دريايلی محملوالت  تجلارت  افزايلش  رونلد  و  ميلزان   6 جلدول 
می دهلد.       نشلان  دريايلی  فلله  حملل  ظرفيت هلای 

 

جدول 6- مقایسه تجارت دریایی فله خشک با ظرفیت ناوگان حمل فله خشک جهان )میلیون تن(

                                                                                                                                                            
 اسالمي ايرانشركت كشتيراني جمهوري 

  گزارش تفسيري مديريت
   31/03/1400سال مالي منتهي به 

 
  )Dwt ميليون(هاي كانتينربر جهان روند مجموع ظرفيت حمل هر يك از انواع كشتي -  4جدول 

  2021فوريه   Teu(2018  2019  2020رده ظرفيتي (
  4/57  56 2/55 8/53 3000تا  100بين 

  7/59  5/60  2/61  4/61  6000تا  3000
  22  3/22  3/22  3/22 8000تا  6000
  5/68  4/68 2/68 9/65 12000تا  8000
  2/38  9/36  3/34  1/31  15000تا  12000

15000+  1/19 9/24 9/30  9/34  
 

هاي حملِ در اختيار و ملكي و همچنين اطالعات اپراتورهاي برتر حمل كانتينري براساس ظرفيت 5 در جدول
  . اطالعات مربوط به رتبه شركت حمل كانتينري گروه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران آورده شده است

  )فوريه - Teu(برترين اپراتورهاي حمل كانتينري به لحاظ تناژ ملكي و در اختيار  - 5 جدول

 نام شركت
  هاي ملكيكشتي  هاي در اختياركشتي

  تناژ  تعداد   رتبه  تناژ  تعداد   رتبه
Maersk 1  703  4,080,317  1  325  2,436,749  
MSC  2  558  3,817,344  2  229  1,581,633  
China 

COSCO  
3  457  3,010,565  3  245  2,125,216  

IRISL  20  25  88,060  16  26  102,536  
  
 كانتينربر دوم دست هايكشتي فروش و خريد - 4- 2- 4

هاي دست دوم ها در بازار خريد و فروش كشتياي از كاهش يا افت فعاليتدر طي ماه ژانويه هيچ نشانه
هاي جديدي به عنوان نرم بازار ها قيمتكانتينري مشاهده نشد و در بسياري از معامالت در كليه بخش

هاي كانتينربر از بازارهاي ديگر عالوه بر فعاالن بازار اين شرايط منجر به جذب خريداران كشتي. ثبت شد
 7دست دوم در ابتداي ماه فوريه با افزايش  شاخص قيمت كشتي كانتينربر. حمل و نقل كانتينري شد

  .       درصدي نسبت به مقطع مشابه ماه پيش مواجه شد
ساله، در ماه ژانويه  5كانتينربر  هايشود، ميانگين قيمت انواع كشتيمشاهده مي 6طور كه در جدول همان

  . نسبت به گذشته افزايش اندكي داشته است

                                                                                                                                                            
 اسالمي ايرانشركت كشتيراني جمهوري 

  گزارش تفسيري مديريت
   31/03/1400سال مالي منتهي به 

 
  

  ميليون دالر) - ساله 10هاي كانتينربر دست دوم (انواع كشتيميانگين قيمت  - 6جدول 

رده ظرفيتي 
)Teu( 2017  2018  2019  ژانويه  

2020  
2,750 8/10  5/13  9  14  
3,500 8/9 11 8/8  5/13  
4,500 10  11  11  22  
6,600  17  24  23  39  

  50  40  42  46  ساله) 5( 8,800
  

  فله حمل بازار - 4- 3

   عمده تحوالت - 4- 3- 1
شاهد شرايط به مراتب بهتري در بازار حمل فله خشك به نسبت  2021هاي سپري شده از سال طي ماه

درصدي تقاضاي محموالت فله خشك در سال  4هاي فعلي حاكي از رشد بينيپيش. ايمسال گذشته بوده
بيني درصد پيش 3هاي فله بر نيز در اين سال برابر رشد ناوگان كشتي. نسبت به سال قبل است 2021

تواند به بهبود موازنه عرضه و تقاضا در اين سال كمك شده كه كمتر بودن آن نسبت به رشد عرضه مي
  .          كند

ميزان و روند افزايش تجارت دريايي محموالت فله جهان را در برابر ميزان و روند رشد  7جدول 
  .      دهدهاي حمل فله دريايي نشان ميظرفيت

  )ميليون تن(مقايسه تجارت دريايي فله خشك با ظرفيت ناوگان حمل فله خشك جهان  -7جدول 

 * 2021 2020 سال

 تجارت دريايي فله خشك
 5,331 5,142 تن ميليون
 7/3 )9/1( تغيير درصد

 هاي حمل فله خشكظرفيت
 935 912تن ميليون
 6/2 8/3 تغيير درصد

  بصورت برآوردي است. 2021ارقام سال *            
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1-3-4- تقاضاي حمل فله

• سنگ آهن	

تجلارت دريايلی سلنگ آهلن در ملاه ژانويله با رشلد سلاالنه 4 درصدی مواجله بود کله نشلان دهنده ادامه روند 
صعلودی اسلت کله از اواخلر سلال 2020 آغلاز گرديد. هم اکنون رشلد تجلارت دريايی سلنگ آهن برای سلال 
2021 برابلر 3 درصلد پيش بينلی می شلود کله برابر رشلد سلال گذشلته اسلت. صلادرات زغال سلنگ اسلتراليا 
در ملاه ژانويله نسلبت بله ملاه مشلابه سلال پيلش رشلد يک درصلدی و صلادرات برزيلل نيلز در هميلن مقطع 
رشلد 8  درصلدی داشلته اسلت. کشلور چيلن مهم تريلن محرک تجلارت جهانی سلنگ آهن اسلت. اما بلا توجه 
بله حجلم بلاالی واردات ايلن کشلور در نيمله دوم سلال 2020 و قصلد دوللت ايلن کشلور بلرای کاهلش توليد 
فلوالد بله داليلل زيسلت محيطلی هنوز مشلخص نيسلت که آيا در سلال 2021 نيز شلاهد رشلد مثبلت واردات 

سلنگ آهن اين کشلور باشليم.  

جدول 7- واردکنندگان و صادرکنندگان عمده سنگ آهن جهان )میلیون تن(

• تجارت زغال سنگ حرارتی و زغال کک 	

صلادرات زغلال کک اسلتراليا بله رغلم منلع واردات چيلن از ايلن کشلور طلی ماه هلای اخيلر رونلد صعلودی 
مناسلبی را داشلته اسلت. در مجملوع بله رغلم بهبلود کللی رونلد تجلارت ايلن ملاده طلی ماه هلای اخيلر، املا 
هنلوز واردات ايلن ملاده از سلوی کشلورهای اصلی درخواسلت کننلده آن مانند ژاپلن، هند، کره و اروپلا ضعيف 
می باشلد. رونلد تغييلرات تجلارت زغلال کک جهلان و مهم تريلن کشلورهای واردکننلده ايلن ملاده در نملودار 3 

اسلت.     آمده 

مجملوع تجلارت زغلال سلنگ و زغلال کک جهلان در ملاه دسلامبر بلا افزايلش 3 درصلدی نسلبت بله 
مقطلع مشلابه سلال قبلل برخلوردار بلود. صلادرات زغلال سلنگ اندونزی در ملاه دسلامبر بلا افزايش 8 
درصلدی مواجله شلد و بله 40/3 ميليلون تلن رسليد. اين رقلم بيشلترين ميلزان صادرات اين کشلور در 

يلک سلال گذشلته بوده اسلت.         

در  ملاده  ايلن  واردکننلده  کشلورهای  مهم تريلن  و  جهلان  زغال سلنگ  تجلارت  حجلم  تغييلرات  رونلد 
نملودار 4 آملده اسلت.
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  )ميليون تن(كك روند تغييرات واردات زغال -3نمودار 

 
  

درصدي نسبت به مقطع مشابه  3مجموع تجارت زغال سنگ و زغال كك جهان در ماه دسامبر با افزايش 
درصدي مواجه شد و به  8صادرات زغال سنگ اندونزي در ماه دسامبر با افزايش . سال قبل برخوردار بود

  .         ميزان صادرات اين كشور در يك سال گذشته بوده است نياين رقم بيشتر. ميليون تن رسيد 3/40
آمده  4ترين كشورهاي واردكننده اين ماده در نمودار سنگ جهان و مهمروند تغييرات حجم تجارت زغال

  است
 )ميليون تن(سنگ حرارتي روند تغييرات واردات زغال - 4نمودار 
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 فله حمل تقاضاي - 4- 3- 2

 آهنسنگ 

دهنده ادامه روند درصدي مواجه بود كه نشان 4تجارت دريايي سنگ آهن در ماه ژانويه با رشد ساالنه 
هم اكنون رشد تجارت دريايي سنگ آهن براي سال . آغاز گرديد 2020صعودي است كه از اواخر سال 

صادرات زغال سنگ استراليا در . شود كه برابر رشد سال گذشته استبيني ميدرصد پيش 3برابر  2021
  8ل نيز در همين مقطع رشد ماه ژانويه نسبت به ماه مشابه سال پيش رشد يك درصدي و صادرات برزي

اما با توجه به حجم . ترين محرك تجارت جهاني سنگ آهن استكشور چين مهم. درصدي داشته است
و قصد دولت اين كشور براي كاهش توليد فوالد به داليل  2020باالي واردات اين كشور در نيمه دوم سال 

د رشد مثبت واردات سنگ آهن اين نيز شاه 2021زيست محيطي هنوز مشخص نيست كه آيا در سال 
  .  كشور باشيم

  

  )ميليون تن(آهن جهان واردكنندگان و صادركنندگان عمده سنگ - 8جدول 

 *2021 2020 2019 سال

  واردكنندگان
  عمده

 1,147 1,146 1,047 چين
 111 99 120 ژاپن

 107 93 109 اتحاديه اروپا
 74 70 75 كره جنوبي

صادركنندگان 
 عمده

 886 871 836 استراليا
 360 340 348 برزيل

 بصورت برآوردي است. 2021ارقام سال *    

 ككسنگ حرارتي و زغالتجارت زغال 

هاي اخير روند صعودي مناسبي را ماهصادرات زغال كك استراليا به رغم منع واردات چين از اين كشور طي
هاي اخير، اما هنوز واردات اين اين ماده طي ماهدر مجموع به رغم بهبود كلي روند تجارت . داشته است

روند  .باشدماده از سوي كشورهاي اصلي درخواست كننده آن مانند ژاپن، هند، كره و اروپا ضعيف مي
  .    آمده است 3ترين كشورهاي واردكننده اين ماده در نمودار كك جهان و مهمتغييرات تجارت زغال
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• محصوالت کشاورزی 	

آخريلن برآوردهلا حاکلی از رشلد 8 درصلدی تجلارت دريايلی غات جهلان در سلال 2020 و دسلتيابی به رقم 
508 ميليلون تلن اسلت کله ايلن رقلم بيشلترين رشلد در 6 سلال گذشلته می باشلد. رکورد برداشلت سلويا در 
کشلور برزيلل و تقاضلای قلوی چيلن و نهايتلاً رشلد 12 درصلدی تجلارت سلويا نقلش اساسلی در ايلن رونلد 
داشلته اسلت. همچنيلن واردات گسلترده سلاير اقلام غلله و گندم از سلوی کشلور چيلن به خصلوص در اواخر 
سلال ميلادی گذشلته بله رشلد تجلارت غلات در اين سلال کملک بيشلتری به شلکل گيلری اين رونلد نمود. 

بلا نگاهلی بله آينلده، در حاللی کله مومنتلوم فعللی قلوی بله نظلر می رسلد، املا به واسلطه پيلش بينلی الگوی 
جلوی خشلک موسلوم بله La Nina در آمريلکای جنوبلی احتملاال در سلال ميادی جلاری شلاهد رکوردهای 
برداشلت سلويا ثبلت شلده در سلال قبل نباشليم. اما بله رغم اين موضوع رشلد تجلارت غات در سلال ميادی 

جلاری مثبلت و برابلر 2 درصلد تخمين زده می شلود.  

جـدول 8- روند واردات غات در مناطـق مختلف جهان )میلیون تن(

3-3-4-  بازارهای اجاره و کرایه حمل کشتي هاي فله بر 

ادامله متوسلط درآملد  و در  رقلم زد  را  فله بلر سلايز متوسلط شلروع خوبلی  بلرای کشلتی های   2021 سلال 
کشلتی های پاناماکلس 10 سلاله در اواسلط ملاه فوريله بله 23.000 دالر بلر روز رسليد. همينطلور نلرخ اجلاره 

سلفری کشلتی های سلوپراماکس بله حلدود 21.000 دالر بلر روز رسليد. 

جلدول 9 متوسلط نلرخ اجلاره زمانلی بلرای دو نلوع کشلتی فله بلر در ماه هلای اخيلر را نشلان می دهلد. هملان 
گونله کله مشلاهده می شلود ايلن روند طلی ماه های اخيلر بلرای کشلتی های سلوپراماکس و پاناماکلس صعودی 

بوده اسلت. 

جدول 9- مقایسه میانگین نرخ اجاره روزانه سه نوع کشتي فله بر )دالر(

متوسلط درآملد اجلاره زمانلی کشلتی های پاناماکلس و سلوپراماکس در 12 فوريله بله ترتيلب برابلر 
18.063 و 27.250 دالر در روز بلوده اسلت. در نملودار 5 رونلد تغييلرات درآمد انواع کشلتي هاي فله بر 

قابل مشلاهده مي باشلد.
 

                                                                                                                                                            
 اسالمي ايرانشركت كشتيراني جمهوري 

  گزارش تفسيري مديريت
   31/03/1400سال مالي منتهي به 

 
 محصوالت كشاورزي 

و دستيابي به رقم  2020درصدي تجارت دريايي غالت جهان در سال  8آخرين برآوردها حاكي از رشد 
ركورد برداشت سويا در كشور . باشدسال گذشته مي 6ميليون تن است كه اين رقم بيشترين رشد در  508

. داشته است درصدي تجارت سويا نقش اساسي در اين روند 12رشد  برزيل و تقاضاي قوي چين و نهايتاً
همچنين واردات گسترده ساير اقالم غله و گندم از سوي كشور چين به خصوص در اواخر سال ميالدي 

  . گذشته به رشد تجارت غالت در اين سال كمك بيشتري به شكل گيري اين روند نمود
الگوي جوي  رسد، اما به واسطه پيش بينيبا نگاهي به آينده، در حالي كه مومنتوم فعلي قوي به نظر مي

در آمريكاي جنوبي احتماال در سال ميالدي جاري شاهد ركوردهاي برداشت  La Ninaخشك موسوم به 
اما به رغم اين موضوع رشد تجارت غالت در سال ميالدي جاري مثبت . سويا ثبت شده در سال قبل نباشيم

  .  درصد تخمين زده مي شود 2و برابر 
    

  )ميليون تن(روند واردات غالت در مناطق مختلف جهان  -9جدول 

 *2021 20192020منطقه
 137 132 102 چين

 63 63 65 اتحاديه اروپا، انگلستان و تركيه
 26 26 26 ژاپن

 17 17 17 كره جنوبي
 14 14 15 ايران

 14 13 13 مكزيك

 بصورت برآوردي است. 2021ارقام سال *      
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 برفله هايكشتي حمل كرايه و اجاره بازارهاي - 4- 3- 3

هاي بر سايز متوسط شروع خوبي را رقم زد و در ادامه متوسط درآمد كشتيهاي فلهبراي كشتي 2021سال 
    همينطور نرخ اجاره سفري . دالر بر روز رسيد 23,000ساله در اواسط ماه فوريه به  10پاناماكس 

  . دالر بر روز رسيد 21,000هاي سوپراماكس به حدود كشتي
همان گونه . دهدهاي اخير را نشان ميبر در ماهمتوسط نرخ اجاره زماني براي دو نوع كشتي فله 10جدول 

هاي سوپراماكس و پاناماكس صعودي بوده هاي اخير براي كشتيشود اين روند طي ماهكه مشاهده مي
  . است

  )دالر( برسه نوع كشتي فلهروزانه  مقايسه ميانگين نرخ اجاره - 10جدول 

 تاريخ                        
 نوع كشتي

2019 2020 
  نوامبر
2020 

  دسامبر
2020 

  ژانويه
2021 

  سوپراماكس
 تن) 58,000(ظرفيت 

10,862 10,862 9,750 10,484 11,600 

 پاناماكس
 12,550 11,013 10,319 11,877 11,877  تن) 75,000(ظرفيت 

  17,850  15,031  14,000  14,808  17,358  كيپ سايز

و  18,063به ترتيب برابر  فوريه 12هاي پاناماكس و سوپراماكس در متوسط درآمد اجاره زماني كشتي
بر قابل مشاهده هاي فلهروند تغييرات درآمد انواع كشتي 5در نمودار . دالر در روز بوده است 27,250

  . باشدمي
 )هزار دالر(بر هاي فلهدرآمد روزانه بازار نقدي كشتي - 5نمودار 
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همان گونه . دهدهاي اخير را نشان ميبر در ماهمتوسط نرخ اجاره زماني براي دو نوع كشتي فله 10جدول 

هاي سوپراماكس و پاناماكس صعودي بوده هاي اخير براي كشتيشود اين روند طي ماهكه مشاهده مي
  . است

  )دالر( برسه نوع كشتي فلهروزانه  مقايسه ميانگين نرخ اجاره - 10جدول 

 تاريخ                        
 نوع كشتي

2019 2020 
  نوامبر
2020 

  دسامبر
2020 

  ژانويه
2021 

  سوپراماكس
 تن) 58,000(ظرفيت 

10,862 10,862 9,750 10,484 11,600 

 پاناماكس
 12,550 11,013 10,319 11,877 11,877  تن) 75,000(ظرفيت 
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و  18,063به ترتيب برابر  فوريه 12هاي پاناماكس و سوپراماكس در متوسط درآمد اجاره زماني كشتي
بر قابل مشاهده هاي فلهروند تغييرات درآمد انواع كشتي 5در نمودار . دالر در روز بوده است 27,250

  . باشدمي
 )هزار دالر(بر هاي فلهدرآمد روزانه بازار نقدي كشتي - 5نمودار 
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4-3-4- ناوگان کشتی های فله بر

در ملاه ژانويله سلال 2021 مجملوع تعلداد کشلتی های فلله بلر جهلان برابلر 12.132 فرونلد کشلتی بله مجملوع 
ظرفيلت 912/2 ميليلون dwt بلوده اسلت. کله نسلبت بله مقطع مشلابه سلال قبلل کاهلش 3/8 درصدی داشلته 

اسلت. ظرفيلت انلواع کشلتی هلای ايلن نلاوگان بله تفکيلک در جلدول 10 قابلل ماحظه می باشلد.

جدول 10 - روند رشـد ظرفیت حمل ناوگان حمل فله )میلیون تن(

4-4- بازار حمل فرآورده های نفتی

1-4-4- تحوالت عمده و تقاضای حمل فرآورده های نفتی

بلازار حملل نفلت تحلت فشلار شلديد ناشلی از کاهلش عرضله و تبعلات همه گيلری بيملاری کوويلد 19 قلرار 
دارد. کاهلش عرضله از سلوی عربسلتان سلعودی در ماه هلای فوريله و ملارس نيلز ادامله يافلت. تقاضلای حمل 
فرآورده هلای نفتلی در سلال 2020 بلا کاهلش 11 درصلدی مواجله بلود. املا انتظار ملی رود در سلال 2021 با 
افزايلش 7 درصلدی مواجله باشلد. عللت اين املر افزايلش حجم محملوالت از خليج فلارس و رشلدکلی تقاضای 

فرآورده هلای نفتلی پلس از کاهلش محدوديت هلای کرونايلی ارزيابلی می شلود.

 جدول 11- رشد عرضه ظرفیت حمل و تقاضای حمل )حجم تجارت( در بازار تانکرهای حمل فرآورده

آخريلن تخمين هلای صلورت گرفتله حاکلی از کاهلش حجلم تجلارت دريايلی فرآورده هلای نفتلی بله 
ميلزان 11/8 درصلد در 2020 اسلت. پيش بينلی می شلود تقاضلای حملل فرآورده هلای نفتی در سلال 
2021 بله پشلتوانه افزايلش توليلدات پااليشلگاهی و افزايلش تقاضلای اين ملواد با رشلد 5/9 درصدی 

مواجله و بله رقلم 20/9 ميليون بشلکه برروز برسلد.

2-4-4- ناوگان کشتي هاي تانکر حمل فرآورده هاي نفتي

 ،2020 سلال  ژانويله  ملاه  در  جهلان  نفتلی  فرآورده هلای  حملل  تانکلر  کشلتي هاي  نلاوگان  ظرفيلت  مجملوع 
برابلر 190/9 ميليلون تلن گلزارش شلده اسلت. ظرفيلت نلاوگان حملل فرآورده هلای نفتی بله تفکيلک رده های 

مختللف ظرفيتلی بله شلرح جلدول 12 مي باشلد.  

جدول 12- ظرفیت ناوگان حمل فرآورده هاي نفتي )میلیون تن(
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١٥	
 

    برفله هايكشتي ناوگان - 4- 3- 4

فروند كشتي به مجموع  12,132هاي فله بر جهان برابر مجموع تعداد كشتي 2021در ماه ژانويه سال 
درصدي داشته  8/3كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل كاهش . بوده است dwtميليون  2/912ظرفيت 

  .باشدقابل مالحظه مي 11ظرفيت انواع كشتي هاي اين ناوگان به تفكيك در جدول . است
  )ميليون تن(روند رشد ظرفيت حمل ناوگان حمل فله  -  11جدول 

 2021فوريه  2020 2019 ناوگان

 4/363 3/361 1/348 كيپ سايز
 8/229 7/228 5/217 پاناماكس

 4/216 216 4/208 هندي ماكس
 2/106 1/106 8/104هندي سايز
 8/915 2/912 879جمع

  
 برفله دوم دست هايكشتي فروش و خريد - 4- 3- 5

بر سوپراماكس و پاناماكس، هر يك در دو رده سني، آورده شده ند قيمت دو نوع كشتي فلهرو 12در جدول 
از روند  2021ها در اين دو بخش در سال شود روند تغييرات قيمتگونه كه مشاهده ميهمان. است

  .    صعودي برخوردار بوده است
  بر دست دوم (ميليون دالر)هاي فلهانواع كشتيقيمت  - 12جدول 

  مارس 2020  2019 سن  ظرفيت كشتي
2021 

82,000 5 5/23 22 25 
75,000 15 5/9 3/8 11 
56,000 10 5/12 8/10 5/13 
52,000  15 3/8 8/6 3/8 
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	نفتي هايفرآورده حمل بازار - 4- 4

 هاي نفتيو تقاضاي حمل فرآورده عمده تحوالت - 4- 4- 1
كاهش . قرار دارد 19گيري بيماري كوويد بازار حمل نفت تحت فشار شديد ناشي از كاهش عرضه و تبعات همه

هاي نفتي در تقاضاي حمل فرآورده. يافتهاي فوريه و مارس نيز ادامه عرضه از سوي عربستان سعودي در ماه
. درصدي مواجه باشد 7با افزايش  2021رود در سال اما انتظار مي. درصدي مواجه بود 11با كاهش  2020سال 

هاي نفتي پس از كاهش علت اين امر افزايش حجم محموالت از خليج فارس و رشدكلي تقاضاي فرآورده
  .شودهاي كرونايي ارزيابي ميمحدوديت

  در بازار تانكرهاي حمل فرآورده ) حجم تجارت(رشد عرضه ظرفيت حمل و تقاضاي حمل  - 13جدول 

 * 2021 2020سال

 تقاضا
 121 113 ميليون تن
 )1/7( )5/10( درصد تغيير

 رشد ناوگان
 172 165 ميليون تن
 1/4 0 درصد تغيير

  .بصورت برآوردي است 2021 ارقام سال*      

درصد  8/11هاي نفتي به ميزان هاي صورت گرفته حاكي از كاهش حجم تجارت دريايي فرآوردهتخمينآخرين 
ليدات توبه پشتوانه افزايش  2021هاي نفتي در سال حمل فرآورده شود تقاضايبيني ميپيش. است 2020در 

  .يليون بشكه برروز برسدم 9/20به رقم . درصدي مواجه  9/5پااليشگاهي و افزايش تقاضاي اين مواد با رشد 
  )ميليون بشكه( هاي نفتيروند صادرات روزانه فرآورده - 6نمودار 
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	نفتي هايفرآورده حمل بازار - 4- 4

 هاي نفتيو تقاضاي حمل فرآورده عمده تحوالت - 4- 4- 1
كاهش . قرار دارد 19گيري بيماري كوويد بازار حمل نفت تحت فشار شديد ناشي از كاهش عرضه و تبعات همه

هاي نفتي در تقاضاي حمل فرآورده. يافتهاي فوريه و مارس نيز ادامه عرضه از سوي عربستان سعودي در ماه
. درصدي مواجه باشد 7با افزايش  2021رود در سال اما انتظار مي. درصدي مواجه بود 11با كاهش  2020سال 

هاي نفتي پس از كاهش علت اين امر افزايش حجم محموالت از خليج فارس و رشدكلي تقاضاي فرآورده
  .شودهاي كرونايي ارزيابي ميمحدوديت

  در بازار تانكرهاي حمل فرآورده ) حجم تجارت(رشد عرضه ظرفيت حمل و تقاضاي حمل  - 13جدول 

 * 2021 2020سال

 تقاضا
 121 113 ميليون تن
 )1/7( )5/10( درصد تغيير

 رشد ناوگان
 172 165 ميليون تن
 1/4 0 درصد تغيير

  .بصورت برآوردي است 2021 ارقام سال*      

درصد  8/11هاي نفتي به ميزان هاي صورت گرفته حاكي از كاهش حجم تجارت دريايي فرآوردهتخمينآخرين 
ليدات توبه پشتوانه افزايش  2021هاي نفتي در سال حمل فرآورده شود تقاضايبيني ميپيش. است 2020در 

  .يليون بشكه برروز برسدم 9/20به رقم . درصدي مواجه  9/5پااليشگاهي و افزايش تقاضاي اين مواد با رشد 
  )ميليون بشكه( هاي نفتيروند صادرات روزانه فرآورده - 6نمودار 
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 نفتي هايفرآورده حمل تانكر هايكشتي ناوگان - 4- 4- 2
، برابر 2020هاي نفتي جهان در ماه ژانويه سال هاي تانكر حمل فرآوردهمجموع ظرفيت ناوگان كشتي

هاي مختلف هاي نفتي به تفكيك ردهظرفيت ناوگان حمل فرآورده. ميليون تن گزارش شده است 9/190
  . باشدمي 14ظرفيتي به شرح جدول 

  )ميليون تن(هاي نفتي ظرفيت ناوگان حمل فرآورده - 14جدول 

  

 نفتي هايفرآورده حمل تانكر هايكشتي حمل كرايه و اجاره بازار - 4- 4- 3

متوسط . يافتهاي حمل فرآورده در اوايل ماه فوريه نيز ادامه روند كاهش درآمد كرايه حمل نقدي كشتي
دالر برروز كاهش يافته بود در نيمه  6,611حمل فرآورده تميز كه در ماه ژانويه به  MRهاي درآمد كشتي

  . دالر بر روز رسيد 4,000اول ماه فوريه به حدود 
  

  )ميليون دالر) (آبي(و پاناماكس ) سرمه اي(و هندي ) قرمز( MRهاي تانكر روند درآمد نقدي كشتي - 7نمودار 

  

 2020 ظرفيت (تن)
2020 

  فوريه  ژانويه دسامبر 
 17 17 17 17 10000كمتر از 

10000 -25000  5  5  5  5  

 16 16 16 16 )25000- 40000هندي (

MR )55000 -40000( 77 80 80 80 

LR1 )85000 -55000( 28 28 28 28 

LR2 )125000-85000( 41 42 42 42 
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3-4-4- بازار اجاره و کرایه حمل کشتي هاي تانکر حمل فرآورده های نفتی

رونلد کاهلش درآملد کرايله حملل نقلدی کشلتی های حملل فلرآورده در اوايلل ملاه فوريله نيلز ادامله يافلت. 
متوسلط درآملد کشلتی های MR حملل فلرآورده تميلز کله در ملاه ژانويه بله 6.611 دالر بلرروز کاهلش يافته 

بلود در نيمله اول ملاه فوريله بله حلدود 4.000 دالر بلر روز رسليد.

البتله در هفتله سلوم فوريله شلرايط نامسلاعد جلوی در منطقه مديترانله منجر به اختلاالت عملده ای در جريان حمل 
شلد کله ايلن املر افزايش قابلل ماحظله درآمدها در بعضلی مناطق را به همراه داشلت بله گونه ای که متوسلط درآمد 

نقلدی کشلتی هندی حمل فلرآورده تميز بله 14.751 دالر بر روز رسليد.        

جدول 13- نرخ کرایه حمل کشتي هاي تانکر حمل فرآورده هاي نفتي در بازار نقدي به تفکیک برخي مسیرهاي 
مهم )بر حسب مقیاس جهانی )ws( و دالر در روز(
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اي در جريان البته در هفته سوم فوريه شرايط نامساعد جوي در منطقه مديترانه منجر به اختالالت عمده
اي كه حمل شد كه اين امر افزايش قابل مالحظه درآمدها در بعضي مناطق را به همراه داشت به گونه

          . دالر بر روز رسيد 14,751متوسط درآمد نقدي كشتي هندي حمل فرآورده تميز به 
  

هاي نفتي در بازار نقدي به تفكيك برخي مسيرهاي هاي تانكر حمل فرآوردهنرخ كرايه حمل كشتي - 15جدول 
  )و دالر در روز) ws(بر حسب مقياس جهاني (مهم 

نوع 
 كشتي

 مسير

ws (دالر) متوسط درآمد روزانه 

26 
  فوريه

5  
 2020 2019  مارس

26 
  فوريه

5  
  مارس

MR 
35,000 

 6,804 15,2325,301 16,154  145  135 استراليا -سنگاپور 

 8,071 14,7154,351 12,275  130  110 ژاپن - سواحل غربي هند 

LR1 4,896 19,8584,813 15,147  83  80 ژاپن -خليج فارس 

LR2 2,428 28,895857 22,045  65  63 ژاپن -خليج فارس 
  

 تانكر دوم دست هايكشتي فروش و خريد بازار - 4- 4- 4

قيمت انواع    . بيني شده استدرصد پيش 5/1محدود و برابر  2021رشد ناوگان حمل تانكر در سال 
  .   ساله در جدول ذيل آمده است 10و  5هاي حمل فرآورده دست دوم در دو رده سني كشتي

  
  )ميليون دالر(هاي تانكر دست دوم حمل فرآورده قيمت كشتي - 16جدول 

ظرفيت كشتي 
Dwt 

  مارس 2020  2019  2018 سن (سال)
2021 

51,000 5 28 30  26 28 
47,000 10 17 19 17 19 
45,000 15 10 12  11 12 
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 نفتي هايفرآورده حمل تانكر هايكشتي ناوگان - 4- 4- 2
، برابر 2020هاي نفتي جهان در ماه ژانويه سال هاي تانكر حمل فرآوردهمجموع ظرفيت ناوگان كشتي

هاي مختلف هاي نفتي به تفكيك ردهظرفيت ناوگان حمل فرآورده. ميليون تن گزارش شده است 9/190
  . باشدمي 14ظرفيتي به شرح جدول 

  )ميليون تن(هاي نفتي ظرفيت ناوگان حمل فرآورده - 14جدول 

  

 نفتي هايفرآورده حمل تانكر هايكشتي حمل كرايه و اجاره بازار - 4- 4- 3

متوسط . يافتهاي حمل فرآورده در اوايل ماه فوريه نيز ادامه روند كاهش درآمد كرايه حمل نقدي كشتي
دالر برروز كاهش يافته بود در نيمه  6,611حمل فرآورده تميز كه در ماه ژانويه به  MRهاي درآمد كشتي

  . دالر بر روز رسيد 4,000اول ماه فوريه به حدود 
  

  )ميليون دالر) (آبي(و پاناماكس ) سرمه اي(و هندي ) قرمز( MRهاي تانكر روند درآمد نقدي كشتي - 7نمودار 

  

 2020 ظرفيت (تن)
2020 

  فوريه  ژانويه دسامبر 
 17 17 17 17 10000كمتر از 

10000 -25000  5  5  5  5  

 16 16 16 16 )25000- 40000هندي (

MR )55000 -40000( 77 80 80 80 

LR1 )85000 -55000( 28 28 28 28 

LR2 )125000-85000( 41 42 42 42 

5-4-تحلیل فضاي کسب  و کار گروه کشتیرانی ج.ا.ا

گلروه کشلتيراني جمهلوري اسلامي ايلران با بيلش از نيم قلرن تجربه درخشلان در بلازار حمل ونقل و خدملات دريايي 
و بلا دارا بلودن ناوگانلي مشلتمل بلر 150 فرونلد شلناور )انتهلای سلال 1399( شلامل انلواع کشلتی های کانتينربلر، 
فله بلر، حملل کاالی عموملی، تانکلر، رو-رو، مسلافری، فراسلاحل و خدمات رسلان بلا مجموع ظرفيت حملل حدود 5/3 
ميليلون تلنTWD(( به عنلوان يک نلاوگان بزرگ منطقه اِي شناخته شلده، جايگاه ويلژه و ممتازي را در سلطح منطقه 
خاورميانله و شلبه قاره هنلد کسلب نملوده اسلت و بر اسلاس آخرين اطاعات مؤسسلات معتبلر بين الملللی )آلفاالينر(، 
گلروه کشلتيرانی در بيلن شلرکت های حمل ونقلل کانتينلری دارای رتبله 14 )در تاريلخ 10 جلوالی 2021( جهانلی 

می باشلد.

بلا خلروج اياالت متحلده از برجلام و بازگشلت تحريم هلای يک جانبله ايلن کشلور اعملال مجلدد تحريم هلای يک جانبه 
آمريلکا، از 4 نوامبلر سلال 2018، صنعلت حمل ونقلل دريايلی کشلور، ازجملله شلرکت کشلتيرانی جمهوری اسلامی 
تحلت تحريم هلای اياالت متحلده قلرار گرفلت؛ به گونله ای کله بلا اعمال مجلدد تحريم هلا تعداد زيلادی از شلرکت های 
بين الملللی کله در حوزه هلای متعلدد تأميلن مالی، تأمين پوشلش های بيمله ای پی انلدآی و بيمه بدنه و ماشلين آالت، 
خدملات سوخت رسلانی، خدملات مؤسسلات رده بنلدی، خدمات نمايندگلی و کارگلزاری، خريدوفروش و اجاره کشلتی 
و کانتينلر، خدملات بنلدری و ترمينلال داری، بله اشلتراک گذاری ظرفيت هلای حملل، حملل در مسليرهای فرعلی، 
تأميلن ملزوملات، روغلن، رنلگ، قطعلات يدکلی ماشلين آالت و واسلطه گری، حضلور داشلتند همکاری هلای خلود را 
بلا گلروه کشلتيرانی جمهلوری اسلامی ايلران قطلع نمودنلد. همچنيلن اجرايی سلازی تفاهم نامله و توافقنامه هايلی 
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5- قوانین و مقررات و ساير عوامل برون سازماني

مهمترين قوانين و مقررات و عوامل برون سازماني حاکم بر فعاليت شرکت عبارت است از:
• قانون تجارت، قانون ماليات های مستقيم و قانون کار و تأمين اجتماعي 	

• قوانين و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار 	

• قوانين و مقررات زيست محيطی 	

• 	IMO قوانين حاکم بر درياها و حمل ونقل بين المللی

6-  مديران شركت
اعضاء هيات مديره شرکت به شرح ذيل است:

جدول شماره 14- اعضاء هیات مدیره شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

                                                                                                                                                            
 شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران

  گزارش تفسیري مدیریت
   31/03/1400سال مالی منتهی به 

 

٢٢ 
 

  

تاریخ   تاریخ انتصاب  سمت  عضو  ردیف
  خاتمه

 سهام دولت   1
  رئیس 

  تاکنون  02/09/1398  هیئت مدیره

نایب رئیس   گذاري تأمین اجتماعی شرکت سرمایه  2
  تاکنون  13/08/1398  هیئت مدیره

  تاکنون  21/04/1399  عضو هیئت مدیره  گذاري سهام عدالت استان هرمزگان شرکت سرمایه  3

  تاکنون  15/07/1399  عضو هیئت مدیره  صندوق بازنشستگی کشوري  4

  تاکنون  26/04/1400 عضو هیئت مدیره گذاري صبا تأمین شرکت سرمایه  5

 

  
  

  

  

  

  

  

 

کله در دوران برجلام در زمينه هلای مختللف، فنلی، بازرگانلی و سلرمايه گذاری بلا طرف هلای خارجلی امضاشلده 
بلود، نيلز مسلکوت مانلد. درنتيجله ايلن مسلائل گلروه کشلتيرانی جمهلوری اسلامی ايلران در ايلن مقطلع زمانلی 
بلرای فعاليلت در صنعلت بين الملللی حمل ونقلل دريايلی بلا مشلکات و محدوديت هلای عديلده ای مواجله می باشلد.

بلا تملام ايلن تفاسلير، تجربه سلال هاي نه چنلدان دور نشلان مي دهلد باوجود اعملال تحريم هلاي متعلدد و فراگير در 
سلال های گذشلته عليله کشلتيرانی جمهلوری اسلامی ايلران، ايلن شلرکت بله فعاليلت خلود در آب هلاي بين المللي 
ادامله داده و بلا کملک بله حفلظ جريان املن و پايلدار واردات و صلادرات دريايی، در راسلتای تحقق اقتصلاد مقاومتی 
-کله محدوديت هلاي بين الملللي را به نوعلی می تلوان محلرک اصللي آن بله شلمار آورد و همچنيلن در جهلت تبييلن 
شلعار سلال )توليلد، پشلتيبانی ها و مانلع زدايی-هلا( بله ايفلای نقش مبلادرت نملوده و بله موفقيت های چشلمگيری 

است. دسلت يافته 

در سلال 1399، واردات و صلادرات غيرنفتلی دريايلی کشلور با کاهش 18 درصدی نسلبت به سلال پيلش از آن همراه 
بلوده اسلت و علی رغلم تشلديد محدوديت هلای اعمال شلده توسلط دوللت اياالت متحلده متعاقلب خروج آن کشلور از 
برجلام، افزايلش هزينه هلای جلارِی نلاوگان تجاری کشلور و افزايش مشلکات بلرای شلناورهای اين شلرکت در بنادر 
جهلان در سلال 1399، کشلتيراني جمهلوري اسلامي ايلران نقشلي مهلم و اساسلي در تأميلن خدملات حمل ونقلل 
دريايلی کشلور برعهده گرفتله و محملوالت وارداتلي و صادراتلي کشلور، به ويلژه کاالی اساسلی را بلا اولويلت، حملل 
می نمايلد، بطوريکله در سلال 1399 حلدود 19 درصلد از حملل محملوالت وارداتلی و صادراتلی غيرنفتلی در بنلادر 

شلمالی و جنوبلی کشلور توسلط گلروه کشلتيرانی صورت گرفته اسلت.

گلروه کشلتيراني جمهلوري اسلامي ايلران، بله  عنلوان ناوگان مللی تجلاری، بلازوی توانمنلد، پرصابلت و قابل اتکای 
تجلارت کشلور، در راسلتاي رسلالت خويلش و بله  منظلور حفلظ اقتلدار کشلور، به صلورت خلاص در سلال »توليلد، 
پشلتيبانی ها و مانلع زدايی هلا«، توسلعه و گسلترش فعاليت هلاي نلاوگان را همچنلان در اولويلت برنامه هلاي خود قرار 
داده و از طريلق بازمهندسلي خطلوط حملل، نقلش حائلز اهميتی را در توسلعه صلادرات و افزايش مبلادالت تجاري با 

سلاير کشلورهاي جهلان ايفلا مي نمايد.

شلايان ذکلر اسلت، در اين شلرايط حسلاس، اسلتمرار نقلش گروه کشلتيرانی در حفلظ جريلان پايدار تجاری کشلور، 
مسللماً حمايت هلاي الزم دوللت و مسلئولين ذی ربلط را مي طلبلد و در صلورت تحقلق ايلن مهلم و اسلتفاده هرچله 
بيشلتر از نلاوگان مللي در مسلير حمل محموالت وارداتلي و صادراتي کشلور، ضمن حفظ توانمندي هلاي نظام مقدس 
جمهلوري اسلامي ايلران از منظلر دارا بلودن ناوگانلي قدرتمنلد، به رشلد صنعلت حمل ونقلل دريايي کشلور و امکان 

پيگيلري برنامه هلاي توسلعه اي کشلتيراني جمهلوري اسلامي نيلز کملک قابل توجهی خواهلد گرديد.



23 22

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

                                                                                                                                                            
 ي ايرانشركت كشتيراني جمهوري اسالم
  گزارش تفسيري مديريت
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  سازماني ساختار - 8
 آخرين ساختار سازماني مصوب شركت به شرح ذيل است:

  ساختار سازماني مصوب –8نمودار شماره 
  

  

  

  

	هيئت مديره

	مديرعامل

 كميته حسابرسي

 حسابرسي داخلي

 دبيرخانه هيئت مديره 

 مشاوران مديريت دفتر مديرعامل

 مديريت روابط عمومي مديريت حقوقي كل حراستاداره مديريت فناوري اطالعات

معاونت سرمايه انساني و 

	پشتيباني
	گذاريمعاونت مالي و سرمايه	معاونت توسعه ناوگان	معاونت توسعه بازار

 مشاوران دفتر معاونت

مديريت تشكيالت،سيستمها و 
 روشها

 مديريت امور كاركنان

 مديريت پشتيباني

 ريزي راهبرديمديريت برنامه

 مديريت نظارت بر عمليات بازرگاني

 مديريت نظارت بر خدمات لجستيك

 توسعه فنيمديريت تحقيق و 

 نظارت بر ناوگان مديريت

 مديريت حسابداري مالي  مديريت ايمني و كيفيت

 مديريت حسابداري مديريت 

گذاري و مديريت سرمايه
 تامين مالي 

 مشاوران دفتر معاونت مشاوران دفتر معاونت مشاوران دفتر معاونت

مديريت امور مجامع و 
 شركتها

 مديريت امور بين الملل و نمايندگيها

8-  ساختار سازمانی
آخرين ساختار سازمانی مصوب شرکت به شرح ذيل است:

7-  سهامداران شركت
ترکيب سلهامداران عمده شلرکت کشلتيراني جمهوري اسامي ايران در پايان سلال مالی منتهي به 1400/03/31 

به شلرح جدول ذيل بوده اسلت:

جدول شماره 15- ترکیب سهامداران شرکت

                                                                                                                                                            
 ي ايرانشركت كشتيراني جمهوري اسالم
  گزارش تفسيري مديريت

   31/03/1400سال مالي منتهي به 
 

٢٢	
 

 شركت سهامداران  - 7
 31/03/1400منتهي به سال مالي تركيب سهامداران عمده شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در پايان 

  :به شرح جدول ذيل بوده است

  تركيب سهامداران شركت -18جدول شماره 

	نام سهامدار	رديف

  31/03/1400تاريخ 

  تعداد سهام

  )ميليون سهم(
  درصد

  32/25  5,458  صندوق بازنشستگي كشوري 1

  61/24  5,307  گذاري تأمين اجتماعيشركت  سرمايه  2

  69/23  5,107  )عدالتسهام (گذاري استاني هاي سرمايهشركت  3

  17  3,665  سهام دولت  4

  38/9  2,023 ساير  5

  100  21,560 جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



اهداف و
مسئولیت های

اجتماعی 

فصل دوم



                                                                                                                                                            
 شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران

  گزارش تفسیري مدیریت
   31/03/1400سال مالی منتهی به 

 

٢٦ 
 

   نقشه استراتژي گروه کشتیرانی مطابق نمودار ذیل می باشد:

  نقشه استراتژي گروه کشتیرانی  – 9نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سازمان 
 دیجیتالی 

حراست 
 سازمانی 

چابکی وتعالی 
افزایی وهم

 سازمانی 

  دانش و 

 محوريمهارت

مدیریت 
 منابع انسانی

مدیریت 
 حقوقی

ارتقاي سطح ایمنی و 
 امنیت 

 هامدیریت بهینه هزینه
مدیریت توانمندي، 

 تنوع و ظرفیت 

یادگیري 
 و رشد

 مالی 

 مشتري 

فرآیند 
 داخلی 

 ها و ارتباط با مشتریان ارتقاي شبکه بازاریابی، نمایندگی

ارتقاي زضایتمندي و  افزایش سهم بازار 
 وفاداري مشتریان

وري و ارتقاي بهره
 پذیريرقابت

 افزایش حقوق مالکانه صاحبان سهام با رعایت منافع کلیه ذینفعان 

 هاي مالی بهبود نسبت

  مالی و 

 گذاريسرمایه

منابع انسانی، 
ساختار، فناوري 

اطالعات، 
 حقوقی و ...

بازار و 
 مداريمشتري

عملیات 
ناوگان و 
 تجهیزات 
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9- اهداف مديريت و راهبردهاي آن
کليات مديريت استراتژيک در سطح گروه کشتيرانی جمهوری اسامی ايران شامل موارد زير می باشد:

• هدف	
    -  افزايش حقوق مالکانه صاحبان سهام با رعايت منافع کليه ذينفعان

• استراتژی	
-  مديريلت درآمدهلا؛ افزايلش بهلره وری )افزايلش حملل بله ازای واحلد ظرفيلت حملل- افزايلش درآمد به 

ازای واحلد حمل(

- مديريت هزينه ها شامل:
1( در سلطح عملياتلی کسلب وکار؛ مديريلت هزينه هلای بازرگانلی؛ از جملله مديريلت تأميلن و مصلرف و هزينله 
سلوخت؛ مديريلت هزينه هلای بنلدری، نمايندگی هلا؛ هزينه هلای اداری و تشلکياتی؛ مديريت هزينه هلای فنی و 

تأميلن نيرو، تأميلن ملزومات، تعميلرات و... 

2( در سلطح هلدينلگ؛ تنظيلم ارتباطلات عملياتی و مالی بين کسلب و کارها در راسلتای حلذف هزينه های زائد؛ 
سلوق دادن کسلب و کارهلا بله سلمت ارائه خدمات رقابتی و کسلب درآمد واقعلی )از خارج از گلروه يا رقابتی(

نقشه استراتژی گروه کشتيرانی مطابق نمودار ذيل می باشد:

نمودار شماره 9 - نقشه استراتژی گروه کشتیرانی
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اقدامات شرکت در رابطه با اصول راهبری شرکت :

هيئلت مديلره شلرکت ضملن ارائله برنامه هلای راهبردی بله تفصيلل در بخش های مختلف شلرکت، اعتقلاد دارد 
کله عملکلرد شلرکت نشلان دهنلده اجلرای موفقيت آميلز نقشله راهبلردی پيش بينلی شلده در همله بخش های 
حملل و نقلل دريايلی با توجه به مشلکات موجود می باشلد. گروه کشلتيراني جمهوري اسلامي ايلران، به  عنوان 
نلاوگان مللی تجلاری، بلازوی توانمنلد، پرصابلت و قابل اتلکای تجلارت کشلور، در راسلتاي رسلالت خويلش و به 
 منظلور حفلظ اقتلدار کشلور، به صلورت خلاص در سلال جهش توليلد، توسلعه و گسلترش فعاليت هاي نلاوگان را 
همچنلان در اولويلت برنامه هلاي خلود قلرار داده و از طريق بازمهندسلي خطلوط حمل، نقش حائلز اهميتی را در 

توسلعه صلادرات و افزايلش مبلادالت تجلاري با سلاير کشلورهاي جهان ايفلا مي نمايد.

بلر اسلاس آخريلن رتبه بنلدی صد شلرکت برتر توسلط سلازمان مديريلت صنعتی، کشلتيرانی جمهوری اسلامی 
ايلران بلا حفلظ رتبله يلک در گروه حمل و نقل و خدمات وابسلته کشلور توانسلت از نظر شلاخص فلروش با پنج 

پلله صعلود در رتبله 26، در بيلن 100 شلرکت برتر ايران قلرار گيرد. 

10- مسئولیتهای اجتماعی و زيست محیطی
شلرکت کشلتيرانی جمهلوری اسلامی ايلران، علاوه بر تلاش برای حرکلت در راسلتای سياسلت های کلی نظام 
در مبلارزه بلا تحريم هلا و اتخلاذ تدابيلر الزم جهلت حفظ جريان صلادرات و واردات کشلور، همواره سلعی در ارائه 
خدملات انسلان دوسلتانه در اقصلی نقلاط کشلور به ويلژه مناطلق محلروم، در راسلتای مسلئوليت های اجتماعی 
خود داشلته اسلت. اين اقدامات در سلالهای گذشلته شلامل ساخت مدرسله و مسلجد و تصفيه خانه آب در مناطق 
محلروم تلا انجلام طرح هلای درختلکاری و اهلدای خون توسلط کارکنان شلرکت بوده اسلت. در سلال جلاری نيز 
کارکنلان ايلن شلرکت کمک هلای نقلدی و غيرنقلدی خود را بله هموطنلان سليل زده در فروردين سلال جاری و 

نيز سليل زدگان اسلتان سيسلتان و بلوچسلتان اهدا کردند.

ايلن شلرکت در کنلار وظايلف و مسلئوليت های اجتماعی و ملی، سلعی بلر رعايت دقيلق کنوانسليون های دريايی 
دارد. از جملله مهمتريلن کنوانسليون های دريايلی شلامل موارد ذيل می باشلد: 

• SOLAS : مقاوله نامه ايمنی در دريا،	

• MARPOL  : مقاوله نامه مقابله با آلودگی در دريا،	

• MLC : مقاوله نامه کار دريايی،	

• STCW : مقاوله نامه استاندارد آموزشی و صدور گواهينامه های دريايی،	

• BWM  : مقاوله نامه مديريت آب توازن کشتی ها. 	

ايلن مقلررات دربرگيرنلده منابلع گوناگلون آلودگلی ناشلی از کشلتی ها بلوده و هلدف اصللی آن، حلذف آلودگلی 
عملدی محيلط زيسلت دريلا بوسليله نفلت و سلاير ملواد مضلر و کاهلش تخليله چنيلن ملوادی بصلورت عملدی 
و يلا غيرعملدی، از طريلق اعملال قوانيلن و مقلررات بلر کشلتی هلا و بنلادر می باشلد. ايلن شلرکت بلا رعايلت 
دقيلق مقلررات بلرای جلوگيلری از آلودگلی ناشلی از نفلت، کنترل آلودگی توسلط مواد مايع سلمی بصلورت فله، 
جلوگيلری از آلودگلی توسلط ملواد مضلر بسلته بنلدی شلده، جلوگيلری از آلودگلی توسلط فاضلاب کشلتی ها، 
جلوگيلری از آلودگلی توسلط زبالله کشلتی ها )ماننلد ملواد پاسلتيکی، کاغلذی، پارچله، بطلری، زائلدات کاالی 
کشلتی و ملواد شيشله ای( و جلوگيلری از آلودگلی هلوا ناشلی از کشلتی، تملام تاش خلود را برای حفلظ محيط 

زيسلت دريايلی انجلام می دهلد.



منــابع و 
ریسکــها 

فصل سوم
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  گزارش تفسيري مديريت

   31/03/1400سال مالي منتهي به 
 

٣٠	
 

  هاريسك و منابع - سوم فصل
  ها :شركت  - 11
هاي گروه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران به لحاظ حجم فعاليت و درآمد در ترين شركتترين و اثربخشبا اهميت

ميليون ريال (مقدار حمل به ميزان  86,709,712عبارتند از شركت حمل و نقل كانتينري با درآمد  1399سال 
425,573 TEU تن)،  876,966(مقدار حمل به ميزان ميليون ريال  28,359,053)، شركت حمل فله با درآمد

 4,735,134ميليون ريال، شركت كشتيراني درياي خزر با درآمد  3,682,138شركت جنوب خط ايران با درآمد 
ميليون ريال و  4,355,128تن)، شركت كشتيراني والفجر با درآمد  1,500,010ميليون ريال (مقدار حمل به ميزان 

   باشند.ميميليون ريال  2,125,853ا درآمد گذاري كشتيراني بشركت سرمايه

  شركتهاي اصلي درآمدزا درگروه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران  - 19جدول شماره 

  فعاليت حوزه شركت  رديف

 هايفعاليت انجام بمنظور شناور و كشتي نوع هر اداره و استيجاره اجاره، فروش، و خريد كانتينري نقل و حمل  1
  .الملليبين هايآب و داخلي هايآب كليه در كاال دريايي نقل و حمل به مربوط

  فله حمل  2

 منظور هـر براي شناور و كـشتي نوع هر فروش و استيجاره اجـاره، بري،راه اداره، خريد،
 فعاليتهاي و عمليات هرگونه و آن نظاير و رسانيسوخت مسافر، و بار نقل و حمل از اعم

 آبهاي و داخلي هايآب كليه در مسافربري و باربري از اعم دريايي نقل و حمل به مربوط
  المللي.بين

  ايران خط جنوب  3

 امور به مربوط عمليات و هاكشتي استيجاره و اجاره كارگيري،به خريد، ساخت،
 به و تشكيل نقليه، وسايل ساير و كشتي وسيلهبه كاال و مسافرين ونقلحمل كشتيراني،

 و اجاره خريد، ها،كشتي تعميرات و سواحل در حفاري منظوربه تأسيسات انداختن كار
 در بندري خدمات و عمليات انجام در مشاركت و مديريت نقليه، وسايل نوع هر استيجاره
 شناور نوع هر بارشماري و بارگيري ، تخليه عمليات انجام بنادر، باراندازهاي و هاترمينال

  بنادر. در

  مرتبط. هايفعاليت كليه و دريايي نقل و حمل خزر درياي كشتيراني  4

  والفجر كشتيراني  5
 سكوهاي پشتيباني عمليات همچنين و مسافر و بار توأمان جابجايي نظير خدماتي ارايه
 در مختلف شناورهاي راهبري و فراساحل صنعت با مرتبط هايسرويس ساير و نفتي
  فارس. خليج حوزه

 گذاريسرمايه  6
  كشتيراني

 اوراق ساير يا هاصندوق گذاري،سرمايه واحدهاي الشركهسهم سهام، در گذاري سرمايه
 كسب هدف با گذاريسرمايه هايصندوق يا موسسات ها،شركت يأر حق داراي بهادار
  .انتفاع

  

11- شركت ها : 
درآمد  و  فعاليت  لحاظ حجم  به  ايران  اسامي  اثربخش ترين شرکت هاي گروه کشتيراني جمهوري  و  اهميت ترين  با 
در سال 1399 عبارتند از شرکت حمل و نقل کانتينري با درآمد 86.709.712 ميليون ريال )مقدار حمل به ميزان 
TEU 425.573(، شرکت حمل فله با درآمد 28.359.053 ميليون ريال )مقدار حمل به ميزان 7.822.428 تن(، 
درآمد 4.735.134  با  درياي خزر  ريال، شرکت کشتيراني  ميليون  درآمد 3.682.138  با  ايران  شرکت جنوب خط 
ميليون ريال )مقدار حمل به ميزان 1.500.010 تن(، شرکت کشتيرانی والفجر با درآمد 4.355.128 ميليون ريال و 

شرکت سرمايه گذاری کشتيرانی با درآمد 2.125.853 ميليون ريال می باشند. 

جدول شماره 16- شرکتهای اصلی درآمدزا درگروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
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1-11- شرکت حمل  و نقل کانتینری 

 شلرکت کشلتيراني حملل و نقلل کانتينلري در تاريلخ 1393/05/21 ثبلت و از تاريلخ 1393/11/12 فعاليلت خود را
آغلاز نملود. دفتلر مرکلزي و مرکلز فعاليت شلرکت در تهلران واقع مي باشلد.

موضلوع فعاليلت شلرکت عبلارت اسلت از خريلد، اداره، اجلاره، اسلتيجاره و فلروش هر نوع کشلتي و شلناور بلراي هر 
منظلور اعلم از حملل ونقلل بلار، مسلافر و نظايلر آن و هرگونه عمليلات و فعاليتهاي مربلوط به حمل ونقلل دريايي اعم 
از باربلري و مسلافربري در کليله آبهلاي داخللي و آبهلاي بيلن المللل، اداره يلا اجلاره و اسلتيجاره تاسيسلات بندري، 
سلازه هاي دريايلی و تأسيسلات مربلوط بله سلاخت و تعميلر کشلتيها و شلناورها و انلواع پايانه هلاي باري و مسلافري، 
قبلول و اعطلاي نمايندگلي بله کليله شلرکت ها، انلواع سلرمايه گذاري در املر سلاخت انلواع کشلتي و شلناور و توليد 
کليله ملحقلات مربلوط به کشلتي و شلناور بطور مسلتقل يا با مشلارکت سلاير اشلخاص حقيقلي در داخل يلا خارج از 

کشلور، سلرمايه گذاری درسلاير شلرکت ها، تاسليس و تعييلن شلعب و سلپردهگذاري و خريلد اوراق بهادار.

اهم برنامه های آتی:  
• تاش در جهت افزايش سهم از بازار صادرات و واردات.	

• 	 )Positioning( برنامه ريزی جهت کاهش هزينه های حمل کانتينرهای خالی

• تمرکز بر بازارهای قابل دسترس و دارای مزيت های رقابتی و عملياتی. 	

• تمرکز بر بنادر دريای سياه جهت جذب بار صاداراتی از ايران.	

• گسترش شبکه بازاريابی بين المللی و اينترنتی.	

                                                                                                                                                            
 شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران

  گزارش تفسیري مدیریت
   31/03/1400سال مالی منتهی به 

 

٣٢ 
 

 شرکت حمل و نقل کانتینري   30/12/1399عملکرد ساالنه منتهی به  -1-1-11

  

 سال مالی منتهی به شرح
(تجدید ارائه شده) 
 سال مالی منتهی به

 30/12/1399 29/12/1398 
 میلیون ریال یون ریالمیل 

   عملیات در حال تداوم:

 65,722,575 86,709,712 درآمدهاي  عملیاتی

 )58,092,644( )76,616,468( بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 7,629,931 10,093,244 سود ناخالص

 )609,631( )754,258( هزینه هاي اداري و عمومی

 16,972,727 17,823,480 سایر درآمدها

 )16,579,667( )17,214,369( هاسایر هزینه

 7,413,360 9,948,097 سود عملیاتی

 10,988 41,000 خالص سایر درآمدهاي غیرعملیاتی

 7,424,348 9,989,097 سودعملیات درحال تداوم قبل ازمالیات

 )1,362,949( )434,264( مالیات بر درآمد دوره جاري

 0 0 هاي قبل مالیات بر درآمد سال

 6,061,399 9,554,833 سود خالص

  

  میلیارد ریال که در مقایسه با  86,710به مبلغ  30/12/1399مالی منتهی به  سالدرآمدهاي عملیاتی شرکت براي
داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ کرایه حمل درصد افزایش  32به میزان  1398 سالعملکرد 

  بوده است. 
 میلیارد ریال که در مقایسه با  76,616به مبلغ  30/12/1399مالی منتهی به سال عملیاتی شرکت براي هاي هزینه

  داشته است.درصد افزایش  32به میزان  1398 سالعملکرد 
  میلیارد ریال که در مقایسه با عملکرد  9,555به مبلغ  30/12/1399مالی منتهی به  سالسود خالص شرکت براي

داشته که عمدتاً مربوط به افزایش نرخ ارز بوده در این بخش تحت عنوان درصد افزایش  58ن به میزا 1398 سال
  سود حاصل از تسعیر ارز شناسائی شده است.

  
  
  

• درآمدهاي عملياتي شرکت براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 به مبلغ 86.710 ميليارد ريال که در مقايسه با عملکرد 	
سال 1398 به ميزان 32 درصد افزايش داشته است که عمدتاً ناشی از افزايش نرخ ارز و نرخ کرايه حمل بوده است. 

• هزينه های عملياتي شرکت براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 به مبلغ 76.616 ميليارد ريال که در مقايسه با عملکرد 	
سال 1398 به ميزان 32 درصد افزايش داشته است.

• سود خالص شرکت براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 به مبلغ 9.555 ميليارد ريال که در مقايسه با عملکرد سال 	
1398 به ميزان 58 درصد افزايش داشته که عمدتاً مربوط به افزايش نرخ ارز بوده در اين بخش تحت عنوان سود حاصل از 

تسعير ارز شناسائی شده است.
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 ي ايرانشركت كشتيراني جمهوري اسالم
  گزارش تفسيري مديريت

   31/03/1400سال مالي منتهي به 
 

٣٤	
 

	شركت حمل فله   30/12/1399عملكرد ساالنه منتهي به - 11- 2- 1

 سال مالي منتهي به سال مالي منتهي به شرح

	30/12/1399 29/12/1398 
 ميليون ريال ميليون ريال	

  عمليات در حال تداوم:

 20,274,352  28,359,053 درآمدهاي  عملياتي

 )20,185,119( )27,043,135( بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي

 89,233 1,315,918 سود (زيان) ناخالص

 )375,178( )698,016( اداري و عموميهاي هزينه

  )59,159(  )752,266( هاهزينه كاهش ارزش دريافتني
 3,854,396 5,436,002 ساير درآمدها

 )3,676,044( )5,266,540( ساير هزينه ها

 )166,752( 35,098 سود (زيان) عملياتي

 205,679 206,383 هاي غيرعملياتيساير درآمدها و هزينه

 38,927 241,481 درحال تداوم قبل ازمالياتسودعمليات

 )450( )52,403( ماليات بر درآمد

 38,477 189,078 سود (زيان) خالص

  
  

  ميليارد ريال كه در مقايسه با  28,359به مبلغ  30/12/1399درآمدهاي عملياتي شركت براي سال مالي منتهي به
درصد افزايش داشته است كه عمدتًا ناشي از افزايش نرخ ارز و نرخ كرايه حمل  40به ميزان  1398عملكرد سال 

  بوده است. 
 ميليارد ريال كه در مقايسه با  27,043به مبلغ  30/12/1399هاي عملياتي شركت براي سال مالي منتهي به هزينه

ها ناشي از افزايش نرخ درصد افزايش داشته كه با توجه به ارزي بودن اين هزينه 34به ميزان  1398عملكرد سال 
 باشد متاثر از افزايش نرخ سوخت در سال جاري وارز بوده است. همچنين مهمترين قلم هزينه كه هزينه سوخت مي

  افزايش نرخ ارز بوده است.

  
  
  
  
  

2-11- شرکت حمل فله
شرکت کشتيرانی حمل فله در تاريخ 1388/01/24 تأسيس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيد. 
دفتر مرکزي شرکت در تهران بوده و فعاليت آن در 1388/04/15 با اجاره يک فروند کشتي شروع، ليکن فعاليت اصلي 
شرکت از تاريخ 1388/07/01با اجاره 5 فروند شناور در پهنه خليج فارس ادامه يافت. در حال حاضر نيز با در اختيار 

داشتن 53 فروند شناور در آبهاي بين المللي در حال حمل بارهاي فله وکاالي عمومي است. 

موضوع فعاليت شرکت عبارت است از خريد، اداره، راهبري، اجاره، استيجاره و فروش هر نوع کشتي و شناور براي 
هر منظور اعم از حمل و نقل بار، مسافر، سوخترساني، تصدي هرگونه فعاليت مکمل فعاليتها از قبيل احداث،  اداره يا 
اجاره و استيجاره تاسيسات بندري، سازه هاي دريايي و تاسيسات مربوط به ساخت و تعمير کشتيها و شناورها و انواع 
پايانه هاي باري و مسافري، قبول نمايندگي و اعطاي نمايندگي به کليه شرکت ها، مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي 
در سراسر دنيا، انواع سرمايه گذاری در امر ساخت انوع کشتي و شناور و توليد کليه ملحقات مربوط به کشتي و شناور 

بطور مستقل يا با مشارکت ساير اشخاص حقيقي و يا حقوقي در داخل يا خارج از کشور.

اهم برنامه های آتی :
• تاش در اجاره کشتی ها با نرخ بهتر منطبق بر بازار با توجه به تغيير کاس و بيمه شناورها.	

• مطالعه و پيشنهاد برای توسعه ناوگان بنابر شرايط بازار. 	

• مطالعه بازار حمل نفت خام و ايجاد ارتباط با شرکتهای بزرگ نفتی دنيا.	

• تغيير کاس، پرچم و مديريت کشتيهای تور و دريابرد و افزايش فرصت برای ورود به بازار.	

• تاش در حفظ ارتباط گيری با بروکرهای سطح باال در دنيا.	

• درآمدهاي عملياتي شرکت براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 به مبلغ 28.359 ميليارد ريال که در مقايسه با عملکرد 	
سال 1398 به ميزان 40 درصد افزايش داشته است که عمدتاً ناشی از افزايش نرخ ارز و نرخ کرايه حمل بوده است. 

• هزينه های عملياتي شرکت براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 به مبلغ 27.043 ميليارد ريال که در مقايسه با عملکرد 	
سال 1398 به ميزان 34 درصد افزايش داشته که با توجه به ارزی بودن اين هزينه ها ناشی از افزايش نرخ ارز بوده است. 
همچنين مهمترين قلم هزينه که هزينه سوخت ميباشد متاثر از افزايش نرخ سوخت در سال جاری و افزايش نرخ ارز بوده 

است.
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 شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران

  گزارش تفسیري مدیریت
   31/03/1400سال مالی منتهی به 

 

٣٦ 
 

  

 شرکت جنوب خط ایران   30/12/1399منتهی به  ساالنهتلفیق عملکرد  -1-3-11

 سال مالی منتهی به شرح
(تجدید ارائه شده) 
 سال مالی منتهی به

 30/12/1399 29/12/1398 
 میلیون ریال میلیون ریال 

   عملیات در حال تداوم:

 20,824,303 3,682,138 درآمدهاي  عملیاتی

 )19,717,579( )2,152,568( بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 1,106,724 1,529,570 سود ناخالص

 )223,196( )220,605( هزینه هاي اداري و عمومی

 57,538 86,676 سایر درآمدها

 )103,472( - هاسایر هزینه

 837,594 1,395,642 سود عملیاتی

 )935,283( - هاي فرعی وابستهزیان واگذاري شرکت

  402,723  )86,006(  هاي غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه
 305,035 1,309,636 سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت وابسته 

 71,525 - سهم گروه از سود شرکت وابسته 

 376,560 1,309,636 سودعملیات درحال تداوم قبل ازمالیات

 )102,097( )186,727( مد دوره جاريمالیات بر درآ

 0 )23,365( هاي قبل مالیات بر درآمد سال

 274,463 1,099,544 سود خالص

  

 ناشی از واگذاري سهام  1398 سالدر مقایسه با  30/12/1399مالی منتهی به سال  کاهش عملکرد تلفیق شرکت براي
 باشد. می 1398شرکت هوپاد دریا در پایان سال 

  میلیارد ریال که در مقایسه با  3,682به مبلغ  30/12/1399مالی منتهی به  سالعملیاتی شرکت براي درآمدهاي
 1398کاهش داشته و ناشی از واگذاري سهام شرکت هوپاد دریا در پایان سال درصد  82به میزان  1398سال عملکرد 

  باشد.می
 میلیارد ریال که در مقایسه با  2,152به مبلغ  30/12/1399مالی منتهی به  سالهاي عملیاتی شرکت براي هزینه

  کاهش داشته است.درصد  89به میزان  1398سال عملکرد 

3-11- شرکت جنوب خط ایران  
شلرکت کشلتيراني جنلوب – خلط ايران درتاريخ 1345/12/16 بصورت شلرکت سلهامي خاص تاسليس شلده و طي 
شلماره 11346 ملورخ 1345/12/24 در اداره ثبلت شلرکتها و مالکيلت صنعتلی تهلران بله ثبت رسليده اسلت. طبق 
صورتجلسله مجملع عموملی فوقالعلاده ملورخ 1390/10/01صاحبلان سلهام، شلرکت به سلهامی عام تبديل شلده که 
مراتلب در تاريلخ 1390/12/22 در اداره ثبلت شلرکتها و مالکيلت صنعتلی تهلران بله ثبلت رسليده اسلت. در تاريلخ 
1393/9/29 در فرابلورس پذيرفتله شلده کله در تاريخ 1396/10/13 طی نامه شلماره 29932/122 سلازمان بورس و 

اوراق بهلادار نلام اين شلرکت از فهرسلت شلرکتهای ثبت شلده نلزد آن سلازمان حذف گرديده اسلت. 
موضلوع فعاليلت شلرکت خريلد و بله بلکار انداختلن، بله اجلاره واگذارکلردن کشلتيها و سلاختن و تعميلر و هلر نوع 
عمليلات مربلوط بله املور کشلتيراني، حملل و نقل مسلافرين و کاال بوسليله کشلتي و سلاير وسلايل نقليه، تشلکيل و 
بله کار انداختلن تاسيسلات بمنظلور حفاري در سلواحل و تعميرات کشلتيها، خريلد و اجاره و مديريت و مشلارکت در 
انجلام عمليلات و خدملات بنلدری در ترمينالهلا و باراندازهلای بنلادر، انجلام عمليلات تخليله و بارگيری و بارشلماری 
هرنلوع شلناور در بنلادر، مديريلت، نظارت، انجام تعميرات سلفری و ادواری کشلتيها، انجام و نظارت بر بازرسی هلللای 

ملورد نيلاز کنللوانسيلللون های بين الملللی و انجمن هلای طبقله بندی اسلت.

اهم برنامه های آتی :
• تدوين استراتژی و برنامه های راهبردی و عملياتی در راستای اهداف کان شرکت	

• استقرار اوليه نرم افزار مديريت ترمينال کانتينر در خرمشهر	

• توسعه سامانه های اطاعاتی و نرم افزارهای عملياتی	

• تقويت و توسعه شبکه های داخلی و wireless  در ترمينال های کانتينری و مراکز عملياتی شرکت	

• کاهلش عملکلرد تلفيلق شلرکت بلرای سلال ماللی منتهی بله 1399/12/30 در مقايسله بلا سلال 1398 ناشلی از واگذاری 	
سلهام شلرکت هوپلاد دريلا در پايان سلال 1398 می باشلد.

• درآمدهلاي عملياتلي شلرکت بلراي سلال ماللي منتهي بله 1399/12/30 بله مبللغ 3.682 ميليارد ريلال که در مقايسله با 	
عملکلرد سلال 1398 بله ميلزان 82 درصلد کاهلش داشلته و ناشلی از واگلذاری سلهام شلرکت هوپلاد دريا در پايان سلال 

ميباشد.  1398

• هزينه هلای عملياتلي شلرکت بلراي سلال ماللي منتهي بله 1399/12/30 بله مبللغ 2.153 ميليارد ريلال که در مقايسله با 	
عملکلرد سلال 1398 بله ميزان 89 درصد کاهش داشلته اسلت.

• سلود خاللص شلرکت بلراي سلال ماللي منتهي بله 1399/12/30 به مبللغ 1.099 ميليلارد ريال که در مقايسله بلا عملکرد 	
سلال 1398 بله ميزان 300 درصد افزايش داشلته اسلت.



                                                                                                                                                            
 ي ايرانشركت كشتيراني جمهوري اسالم
  گزارش تفسيري مديريت

   31/03/1400سال مالي منتهي به 
 

٣٨	
 

	شركت كشتيراني درياي خزر    30/12/1399ساالنه منتهي به  عملكرد تلفيقي - 11- 4- 1

 سال مالي منتهي به سال مالي منتهي به شرح
	30/12/1399 29/12/1398 
 ميليون ريال ميليون ريال	

   عمليات در حال تداوم:

 3,233,590 4,735,134 درآمدهاي عملياتي

 )2,343,395( )3,709,602( بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي

 890,195 1,025,532 سود ناخالص

 )301,968( )401,546( هاي اداري و عموميهزينه

 434,576 1,029,852 ساير درآمدها

 )43,344( )99,750( ساير هزينه ها

 979,459 1,554,088 سود عملياتي

 38,725 42,295 هاي غيرعملياتيساير درآمدها و هزينه

 1,018,184 1,596,383 سود عمليات درحال تداوم قبل ازماليات

 )102,000( )164,241( ماليات بر درآمد سال جاري

 0 )337( هاي قبلماليات بر درآمد سال

 916,184 1,431,805 سود خالص

  
  ميليارد ريال كه در مقايسه با  4,735به مبلغ  30/12/1399درآمدهاي عملياتي شركت براي سال مالي منتهي به

  در سال مالي بوده است.درصد افزايش داشته كه عمدتًا مربوط به افزايش نرخ ارز  46به ميزان  1398عملكرد سال 
 ميليارد ريال كه در مقايسه با  3,709به مبلغ  30/12/1399هاي عملياتي شركت براي سال مالي منتهي به هزينه

درصد افزايش داشته است و ناشي از تاثيرات افزايش نرخ ارز بر هزينه سوخت،  58به ميزان  1398عملكرد سال 
  باشد.عوارض بندري كشتيها و ساير اقالمي مي

  
  
  
  
  
  
  

• درآمدهلاي عملياتلي شلرکت بلراي سلال ماللي منتهي بله 1399/12/30 بله مبللغ 4.735 ميليارد ريلال که در مقايسله با 	
عملکلرد سلال 1398 بله ميلزان 46 درصلد افزايلش داشلته کله عمدتلاً مربوط بله افزايش نلرخ ارز در سلال مالی بوده اسلت.

• هزينه هلای عملياتلي شلرکت بلراي سلال ماللي منتهي بله 1399/12/30 بله مبللغ 3.709 ميليارد ريلال که در مقايسله با 	
عملکلرد سلال 1398 بله ميلزان 58 درصلد افزايلش داشلته اسلت و ناشلی از تاثيلرات افزايلش نلرخ ارز بر هزينه سلوخت، 

علوارض بنلدری کشلتيها و سلاير اقامی می باشلد.
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زگارش تفسیری دمرییت
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زگارش تفسیری دمرییت
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4-11- شرکت کشتیرانی دریای خزر
شلرکت کشلتيراني دريلاي خلزر در تاريلخ 1365/12/19 ابتلدا بلا نلام شلرکت بازرگانلي نلوح نبلي )سلهامي خاص(  
تحلت شلماره 64221 در اداره ثبلت شلرکت ها و مالکيلت صنعتلي تهلران بله ثبلت رسليده اسلت. در سلال 1368 
 بله نلام فعللي تغييلر نلام يافتله اسلت. بلا تصويلب مجملع عموملي فوق العلاده ملورخ 1382/10/03 نلوع شلرکت بله 
سلهامي علام تغييلر يافتله و در تاريلخ 1384/12/20 محلل فعاليلت شلرکت بله منطقله آزاد تجلاري – صنعتلي بندر 

انزللي – غازيلان منتقلل گرديلده و تحلت شلماره 1425 ملورخ 1385/04/05 بله ثبت رسليده اسلت .

موضلوع فعاليلت شلرکت عبلارت اسلت از انجلام کليله عمليات مجلاز بازرگانلي و دريايي و ارائله خدملات مرتبط بوده 
اسلت کله مهمتريلن فعاليتهلا در بنلادر انزلي ، نوشلهر ، امير آبلاد آکتائو در قزاقسلتان، بنلدر آسلتراخان در جمهوري 

روسليه و بنلدر باکلو در جمهلوري آذربايجان مي باشلد.

اهم برنامه های آتی :
• مطالعه و بررسی توسعه بازار در دريای سياه.	

• مطالعه و امکان سنجی توسعه بازارهای جديد در حوزه نفت و فرآورده های نفتی.	

• تدوين برنامه نوسازی ناوگان .	

• تدوين طرح توانمندسازی پرسنل دريايی.	

• شروع تدوين سند چشم انداز راهبردی کشتيرانی دريای خزر.	



5-11- شرکت کشتیرانی والفجر
شلرکت کشلتيراني والفجر در ابتدا با نام کشلتيراني والفجر هشلت در تاريخ 1365/02/22 به صورت شلرکت سلهامي 
خلاص تاسليس و تحلت شلماره 59972 در اداره ثبلت شلرکت ها و مالکيلت صنعتلي در تهران به ثبت رسليده اسلت. 
در سلال 1382 بلا تصويلب مجملع عموملي فوق العاده نام شلرکت به شلرکت کشلتيراني والفجر در سلال 1390 و نوع 
شلرکت به شلرکت سلهامي علام تغيير يافتله و در تاريلخ 1394/03/09 از هيات پذيلرش بورس مجلوز ورود به بورس 
اوراق بهلادار را کسلب نملود وليکلن بلا توجله به اتملام مهلت درج و يلا عرضه، پذيرش شلرکت در فرابورس بر اسلاس 

نامه شلماره 53520 ملورخ 1395/09/20 فرابلورس لغو گرديد.
موضلوع فعاليلت شلرکت عبلارت اسلت از اداره، راهبلري، خريد و فلروش، اجاره، اسلتيجاره هرنوع کشلتي و شلناور براي 
هلر منظلور اعلم از حملل  و نقلل بار، مسلافر، سوخترسلاني و نظاير آن. حملل  و نقل کاالي فلله، عموملي و کانتينر، قبول 
و اعطاي نمايندگي شلرکت ها، مشلارکت و سلرمايه گذاري در سلاير شلرکت ها. تصلدي هرگونه فعاليلت مکمل فعاليتهاي 
فلوق از قبيلل احلداث، اداره، اجلاره يلا اسلتيجاره تاسيسلات بندري، انلواع پايانه هلاي بلاري و ارائه خدمات پشلتيباني در 

خشلکي و دريا.

اهم برنامه های آتی :
استفاده از شناورهای استاندارد ترکيبی بار و مسافر•	

• انجام سفر های ترکيبی گردشگری و استفاده از ديگر امکانات ساحلی و محلی بهمراه سفر های دريايی	

• ايجاد تسهيات ارزی و ريالی کم هزينه بمنظور نوسازی ناوگان	

• تأمين سوخت يارانه ای و نيمه يارانه ای در کليه مسيرها	

• اعمال تخفيف های مناسب جهت کاهش هزينه¬های دسترسی افراد به بنادر 	
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 ي ايرانشركت كشتيراني جمهوري اسالم
  گزارش تفسيري مديريت

   31/03/1400سال مالي منتهي به 
 

٤٠	
 

  

	شركت كشتيراني والفجر  30/12/1399عملكرد ساالنه منتهي به  - 11- 5- 1

 سال مالي منتهي به سال مالي منتهي به شرح

	30/12/1399 29/12/1398 
 ميليون ريال ميليون ريال	

   عمليات در حال تداوم:

 3,170,282 4,355,128 عملياتي درآمدهاي

 )1,932,226( )1,976,275( بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي

 1,238,056 2,378,853 سود ناخالص

 )276,475( )313,416( هاي اداري و عموميهزينه

 827,846 2,181,611 ساير درآمدها

  0  )84,929( هاساير هزينه
 1,789,427 4,162,120 سود عملياتي

 )124,793( )259,087( هاي ماليهزينه

 )348,035( 228,678 هاي) غيرعملياتيساير درآمدها و (هزينه 

 1,316,599 4,131,711 سود عمليات درحال تداوم قبل ازماليات

 )185,747( )607,517( ماليات بر درآمد سال جاري

 1,130,852 3,524,194 سود خالص

  

  ميليارد ريال كه در مقايسه با  4,355به مبلغ  30/12/1399سال مالي منتهي به درآمدهاي عملياتي شركت براي
درصد افزايش داشته كه عمدتًا مربوط به افزايش نرخ ارز بوده و اضافه شدن شناور  37به ميزان  1398عملكرد سال 

  است. 1398فراساحل از نيمه دوم سال 
 ميليارد ريال كه در مقايسه با  1,976به مبلغ  30/12/1399هاي عملياتي شركت براي سال مالي منتهي به هزينه

  درصد افزايش داشته است. 2به ميزان  1398عملكرد سال 
  ميليارد ريال كه در مقايسه با عملكرد  3,524به مبلغ  30/12/1399سود خالص شركت براي سال مالي منتهي به

  درصد افزايش داشته است. 212به ميزان  1398سال 

  

  

  

• درآمدهلاي عملياتلي شلرکت بلراي سلال ماللي منتهي بله 1399/12/30 بله مبللغ 4.355 ميليارد ريلال که در مقايسله با 	
عملکلرد سلال 1398 بله ميلزان 37 درصد افزايش داشلته کله عمدتاً مربلوط به افزايش نرخ ارز بوده و اضافه شلدن شلناور 

فراسلاحل از نيمه دوم سلال 1398 است.

• هزينههلای عملياتلي شلرکت بلراي سلال ماللي منتهي بله 1399/12/30 بله مبللغ 1.976 ميليارد ريلال که در مقايسله با 	
عملکلرد سلال 1398 بله ميلزان 2 درصد افزايش داشلته اسلت.

• سلود خاللص شلرکت بلراي سلال ماللي منتهي بله 1399/12/30 به مبللغ 3.524 ميليلارد ريال که در مقايسله بلا عملکرد 	
سلال 1398 بله ميزان 212 درصد افزايش داشلته اسلت.
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6-11- شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی 
بلر اسلاس مصوبله مجمع عمومي موسلس ملورخ 1380/04/14، شلرکت کشلتيراني خلط کانتينر جمهوري اسلامي 
ايران در تاريخ 1380/09/17 به صورت شلرکت سلهامي خاص تاسليس گرديد. اين شلرکت در تاريخ 1381/12/15 
بله شلرکت بازرگانلي کشلتيراني ج.ا.ا و متعاقبلاً در تاريلخ 1382/10/24 بله شلرکت سلرمايه گذاری کشلتيراني ج.ا.ا. 
تغييلر و در تاريلخ 1391/06/02 بله سلهامي علام تبديل و بعنوان نهاد مالي نزد سلازمان بورس به ثبت رسليده اسلت.
موضلوع فعاليت شلرکت عبارت اسلت از سلرمايه گذاري در سلهام، سهمالشلرکه ، واحدهلاي سلرمايه گذاري صندوق ها 
يلا سلاير اوراق بهلادار شلرکت ها، مؤسسلات يلا صندوق هلا ي سلرمايه گذاري بلا هدف کسلب انتفلاع ، کنترل شلرکت، 
مؤسسله يلا صنلدوق سلرمايه گذاري سلرمايه پذير را در اختيار نگرفته يلا درآن نفوذ قابل ماحظه نيابد؛ سلرمايه گذاري 
در سلاير اوراق بهلادار کله بله طلور معملول داراي حلق رأي نيسلت. سلرمايه گذاري در مسلکوکات، فللزات گران بهلا، 

گواهلي سلپرده ي بانکلي و سلپرده هاي سلرمايه گذاري نلزد بانک هلا و مؤسسلات مالي اعتبلاري مجاز؛ 

اهم برنامه های آتی :
• تدوين استراتژی تخصيص بهينه منابع و تنوع بخشی پرتفوی سرمايه گذاری با افق زمانی کوتاه، ميان و بلندمدت	

• تقويت بنيه تحليلی به کمک رديابی و رصد اخبار، وقايع و رويدادها و پيشبينی و ارائه تحليل های منظم اقتصادی جهت 	
تصميم سازی تخصيص بهينه منابع به سرمايه گذاری ها و ارائه خدمات مشاورهای به مجموعه هلدينگ

• تامين مالی و بهبود نقدينگی از طريق عرضه سهام شرکتهای زيرمجموعه هلدينگ در بازار سرمايه	

• تقويت بنيه اطاعاتی و توسعه تعامل با فعاالن صنعت و عضويت در سايتهای علمی و آماری از طريق ابزارهای سخت افزاری 	
و نرم افزاری  فناوری اطاعات 

• طراحی ساز و کارهای تامين مالی خارج از شرکت و کشور جهت بهبود سرمايهگذاری ها و تامين مالی پروژه ها	

                                                                                                                                                            
 ي ايرانشركت كشتيراني جمهوري اسالم
  گزارش تفسيري مديريت

   31/03/1400سال مالي منتهي به 
 

٤٢	
 

  

  گذاري كشتيرانيشركت سرمايه 30/12/1399عملكرد ساالنه منتهي به  - 11- 6- 1

	

 سال مالي منتهي به سال مالي منتهي به شرح

	30/12/1399 29/12/1398 
 ميليون ريال ميليون ريال	

  عمليات در حال تداوم:

 201,866 431,329 درآمد سود سهام

 5,239 0 درآمد سود تضمين شده

 351,258 1,685,102 هاگذاريفروش سرمايهسود 

 8,874 9,422 ساير درآمدها

 567,237 2,125,853 جمع درآمدهاي عملياتي

 )14,665( )24,959( هاي حقوق و دستمزد و مزاياهزينه

 )445( )714( هزينه استهالك

 )4,533( )14,682( ساير هزينه ها

 547,594 2,085,497 سود عملياتي

 )875( )23,749( هاي) غيرعملياتيساير درآمدها و (هزينه 

 546,719 2,061,748 سودعمليات درحال تداوم قبل ازماليات

 0 0 ماليات بر درآمد

 546,719 2,061,748 سود خالص

  

  ميليارد ريال كه در  2,125به مبلغ  30/12/1399جمع درآمدهاي عملياتي شركت براي سال مالي منتهي به
درصد افزايش داشته كه عمدتًا مربوط به شناسائي سود حاصل از  275به ميزان  1398مقايسه با عملكرد سال 

  پذير در سال مورد نظر بوده است.هاي سرمايهگذاري و درآمد سود سهام ناشي از تقسيم سود شركتفروش سرمايه
  ميليارد ريال كه در مقايسه با عملكرد  2,062به مبلغ  30/12/1399سود خالص شركت براي سال مالي منتهي به

  درصد افزايش داشته است. 277به ميزان  1398سال 
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شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

12- منابع
1-12- ناوگان

شـرکت کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران بـا در اختیـار داشـتن 150 فرونـد انـواع شـناور فلـه، کانتینربـر، 
چنـد منظـوره، تانکـر و رورو بـا مجمـوع ظرفیـت حمـل حـدود 5/3 میلیـون تـنDWT(( به عنوان یـک ناوگان 
هنـد  شـبه قاره  و  خاورمیانـه  منطقـه  در سـطح  را  ممتـازي  و  ویـژه  جایـگاه  شناخته شـده،  منطقـه اِي  بـزرگ 
کسـب نمـوده اسـت. بـر اسـاس آخریـن اطاعـات مؤسسـه معتبـر بین المللـی آلفاالینـر، گـروه کشـتیرانی در 
بیـن شـرکت های حمل ونقـل کانتینـری دارای رتبـه 14 جهانـی می باشـد. جـدول شـماره 19 ظرفیـت نـاوگان 

کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران در پایـان اسـفند 1399 را نشـان می دهـد:

                                                                                                                                                            
 ي ايرانشركت كشتيراني جمهوري اسالم
  گزارش تفسيري مديريت

   31/03/1400سال مالي منتهي به 
 

٤٤	
 

 33،635 3،610،000 %0,024 پانك خاور ميانه 24

 24،264 2،515،909 %0,003 پااليش نفت تهران  25

 23،904 1،183،921 %0,039 صنعتي بهشهر 26

 2،986 251،257 %0,001 سر. صدر تامين  27

 11,612,491 1,194,959,092     جمع
   

  
  

   30/12/1399 خيتار در رانيا ياسالم يجمهور يرانيكشت يگذارهيسرما شركت يپرتفو - 21 شماره جدول
  )يربورسيغ يهاشركت(

  
 تعداد سهام گذاريدرصد سرمايه نام شركت رديف

 بهاي تمام شده 
 (ميليون ريال)

 109،883 130،000،000 10 كشتيراني والفجر 1

 86،121 129،290 14 خيبر 2

 1،207 0 100 ساير شركتهاي خارج از بورس 3

  197,212 جمع

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                            
 ي ايرانشركت كشتيراني جمهوري اسالم
  گزارش تفسيري مديريت

   31/03/1400سال مالي منتهي به 
 

٤٥	
 

  منابع - 12
  ناوگان -1-12      

فروند انواع شناور فله، كانتينربر، چند منظوره،  150شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با در اختيار داشتن 
اِي عنوان يك ناوگان بزرگ منطقهبه) (DWTميليون تن 3/5با مجموع ظرفيت حمل حدود تانكر و رورو 

اساس آخرين  قاره هند كسب نموده است. برهشده، جايگاه ويژه و ممتازي را در سطح منطقه خاورميانه و شبشناخته
 14ونقل كانتينري داراي رتبه هاي حملالمللي آلفاالينر، گروه كشتيراني در بين شركتاطالعات مؤسسه معتبر بين

را نشان  1399 اسفندظرفيت ناوگان كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در پايان  22جدول شماره  .باشدجهاني مي
  دهد:مي

  1399ناوگان گروه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در پايان اسفند   -  22شماره جدول 
  

 Dwt  Teu  )فروند( شرح

  بنادر جنوبي

  0  2,012,350 32 برفله
  146,414  1,733,500 30 كانتينربر

  0  914,165  20  تانكر
  25,869  568,525  22  چندمنظوره و حمل كاالي عمومي

  0  263  5  كاتاماران
  0  1,000 1 لندينگ كرافت

  0  1،446 2 رو-رو
  0  2,100 3 بارج
  0  7,376  12  ساير
  172,283  5,240,725  127  جمع

  3,076  94,510  23  چندمنظوره و حمل كاالي عمومي درياي خزر
  175,359  5,335,235 150 جمع كل

 
 
 
  
  
  

                                                                                                                                                            
 ي ايرانشركت كشتيراني جمهوري اسالم
  گزارش تفسيري مديريت

   31/03/1400سال مالي منتهي به 
 

٤٣	
 

گذاري بوده كه شايان ذكر است گروه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران داراي يك شركت سرمايه - 11- 6- 2
 باشد:پرتفوي شركت مذكور به شرح ذيل مي

  

  
   30/12/1399 خيتار در رانيا ياسالم يجمهور يرانيكشت يگذارهيسرما شركت يپرتفو - 20 شماره جدول

  )يبورس يهاشركت(
 

 نام شركت رديف
 درصد
 تعداد  گذاريسرمايه

  ارزش روز
 )ميليون ريال(

 3،970،301 839،738،003 %20,19 بيمه معلم 1

 3،628،288 125،000،000 %11,75 كشتيراني درياي خزر 2

 1،438،846 74،320،558 %0,689 ايران كشتيراني جمهوري اسالمي  3
 30،880،430410،769%0,309 باما 4
 288،237 22،490،000 %0,034 بانك پاسارگاد 5

 207,860 6،877،840 %0,285 معادن روي  6

 168،588 14،500،000 %0,02 سر. غدير 7

 165،790 1،860،000 %0,02 ساسول ايآر مريپل  8

 164،342 13,253,415 %0,987 سر.توكا فوالد 9

 156،531 11،603،287 %0,006 ملي صنايع مس ايران 10

 146،352 10،420،000 %0,005 فوالد مباركه اصفهان 11

 116،358 2،700،521 %0,062 سر دارويي تامين 12

 89،461 4،497،025 %0,006 گل گهر  13

 75،419 4،444،444 %0,011 گروه مپنا  14

 72،306 2،126،764 %0,239 رازك ييدارو شركت  15

 63،315 5،946،250 %0,008 )شستا( ياجتماع نيتام. سر  16

 59،060 5،600،000 %0,019 صادرات سپهر يمال  17

 57،726 4،624،581 %0,004 ديام.  رس 18

 56،770 548،392 %0,009 پتروشيمي پرديس  19

 56،414 250،000 %0,01 زاگرس يميپتروش  20

 52،397 200،000 %0,033 مالي بورس انرژينهادهاي   21

 48،034 1،346،495 %0,204 يمعدن مواد يفرآور شركت  22

 34،536 4,170,000 %0,019 سر.صبا تامين  23

 نام شرکت ردیف
  درصد

 تعداد  گذاريسرمایه
  ارزش روز

 )میلیون ریال(

 3,970,301 839,738,003 %20.19 بیمه معلم 1
 3,628,288 125,000,000 %11.75 کشتیرانی دریاي خزر 2
 1,438,846 74,320,558 %0.689 کشتیرانی جمهوري اسالمی  ایران 3
 410,769 30,880,430 %0.309 باما 4
 288,237 22,490,000 %0.034 بانک پاسارگاد 5
 207,860 6,877,840 %0.285 معادن روي  6
 168,588 14,500,000 %0.02 سر. غدیر 7
 165,790 1,860,000 %0.02 ساسول ایآر مریپل  8
 164,342 13.253.415 %0.987 سر.توکا فوالد 9
 156,531 11,603,287 %0.006 ملی صنایع مس ایران 10
 146,352 10,420,000 %0.005 فوالد مبارکه اصفهان 11

 116,358 2,700,521 %0.062 سر دارویی تامین 12

 89,461 4,497,025 %0.006 گل گهر  13

 75,419 4,444,444 %0.011 گروه مپنا  14

 72,306 2,126,764 %0.239 رازك ییدارو شرکت  15

 63,315 5,946,250 %0.008 )شستا( یاجتماع نیتام. سر  16

 59,060 5,600,000 %0.019 صادرات سپهر یمال  17

 57,726 4,624,581 %0.004 دیام.  رس 18

 56,770 548,392 %0.009 پتروشیمی پردیس  19
 56,414 250,000 %0.01 زاگرس یمیپتروش  20
 52,397 200,000 %0.033 نهادهاي مالی بورس انرژي  21
 48,034 1,346,495 %0.204 یمعدن مواد يفرآور شرکت  22
 34,536 4.170.000 %0.019 سر.صبا تامین  23
 33,635 3,610,000 %0.024 پانک خاور میانه 24
 24,264 2,515,909 %0.003 پاالیش نفت تهران  25
 23,904 1,183,921 %0.039 صنعتی بهشهر 26
 2,986 251,257 %0.001 سر. صدر تامین  27

 11,612,491 1,194,959,092     جمع
  

جدول شماره -17 پرتفوی شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسامی ایران در تاریخ 1399/12/30 
)شرکت های بورسی(

جدول شماره -18 پرتفوی شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسامی ایران در تاریخ 30/12/1399 
)شرکت های غیربورسی(

جدول شماره 19 -  ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران در پایان اسفند 1399
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شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

2-12- کانتینرها
صنعـت حمـل و نقـل کانتینـری در چنـد دهـه گذشـته رشـد سـریع و قابـل توجهـی داشـته اسـت بـه گونـه ای 
کـه بـه عنـوان یکـی از عوامـل و اهـرم های رشـد تجـارت جهانـی شناسـایی گردیـده اسـت. در این بیـن و برای 
شـرکتهای فعـال در ایـن عرصـه، یکـی از مهمتریـن مسـائل تامیـن کانتینـر مـورد نیاز و سـپس مدیریـت صحیح 

آن مـی باشـد. جـدول شـماره 20 کانتینرهـای موجـود کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران را نشـان می دهد:

جدول شماره 20 - کانتینر های گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 

                                                                                                                                                            
 شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران

  گزارش تفسیري مدیریت
   31/03/1400سال مالی منتهی به 

 

٤٧ 
 

  
  کانتینرها - 2-12

رشد سریع و قابل توجهی داشته است به گونه اي که به عنوان صنعت حمل و نقل کانتینري در چند دهه گذشته 
یکی از عوامل و اهرم هاي رشد تجارت جهانی شناسایی گردیده است. در این بین و براي شرکتهاي فعال در این 

 23جدول شماره  عرصه، یکی از مهمترین مسائل تامین کانتینر مورد نیاز و سپس مدیریت صحیح آن می باشد.
  دهد:اي موجود کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران را نشان میکانتینره

 

  هاي گروه کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران  کانتینر -  23جدول شماره 
  

  نوع کانتینر  ردیف
تعداد 
 TEU  باکس

میانگین 
  سن (سال)

  شرح

1  (High Cube)40HC  62,927  125,854  12   شده ساخته محصولکانتینر جهت حمل  

2  (Heavy Duty)20HD  84,686  84,686  15  
 تحمل که فوت 20 یمیقد يها نریکانت

  دارند تن 28 وزن

3  (General Purpose)40GP  13,344  26,688  18  
سالهاي  درکه  یمعمول فوت40 نریکانت

  بوده مرسوم شتریب گذشته

4  (General Purpose)20GP  3,699  3,699  15  
 ي،فوالد ورق هیاول موادکانتنیر جهت حمل 

  نیسنگ مواد، سنگی، معدن مواد

5  (Open Top)40OT  1,078  2,156  15  
 که خاص محموالت حمل جهت نریکانت

  فوت 40 باز سقف با دارد باال ارتفاع به ازین

6  (Open Top)20OT 556  556  14  
 که خاص محموالتجهت حمل  نریکانت

  فوت 20 باز سقف با دارد باال ارتفاع به ازین

7  (Flat Rack)40FR  743  1,486  5/14  
ي ا پروژه بار جهت حمل يا صفحه نریکانت
  نریکانت استاندارد ابعاد از خارج يبارها و

8  (Flat Rack)20FR  400  400  14  
ي ا پروژه بار جهت حمل يا صفحه نریکانت
  نریکانت استاندارد ابعاد از خارج يبارها و

9  (Refrigator)40HRF  176  352  13  
 حمل جهت کمپرسور يدارا نریکانت

  نییپا يدما به ازین يکاالها

10  (Refrigator)20RF  20  20  13  
 حمل جهت کمپرسور يدارا نریکانت

  نییپا يدما به ازین يکاالها

    40/14  245,897  167,629  جمع
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شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

)Bulk Ship( کشتی فله بر

)Container ship( کشتی کانتینربر

)Multipurpose ship( کشتی چند منظوره

)Passenger ship( کشتی مسافری
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شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

    )Offshore ship( کشتی فراساحل

    )Tugboat(کشتی یدککش

)Flat Rack( کانتینر صفحه ای

)Open Top( کانتینر حمل محموالت خاص
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شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

 (High Cube) کانتینر حمل محصول ساخته شده

)Reefer( کانتینر 40 فوت یخچالی

13- سرمايه انسانی 
نيلروی انسلانی هلر بنلگاه اقتصلادی، مهمتريلن سلرمايه آن بله شلمار ميلرود، کشلتيرانی جمهوری اسلامی 
ايلران بلا برخلورداری از حلدود 7 هزار نفر پرسلنل دريايلی و غيردريايی کله در شلرکت های تخصصی مختلف 
مشلغول بله فعاليلت می باشلد، خدملات ارزنلده ای را بله زنجيلره حملل و نقلل دريايلی ارائله می نمايلد. از 
بارگيلری در بنلادر مبلدا تلا تخليله و نگهلداری و حملل زمينلی )ترکيبلی( و ترخيلص کاال در زنجيلره ارائله 
خدملات کشلتيرانی قلرار دارد. جدول شلماره 21 آمار پرسلنل را به تفکيک خشلکی و دريايی نشلان می دهد:

جدول شماره 21- تفکیک تعداد نفرات کارکنان گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
در پایان خرداد 1400 و 1399

                                                                                                                                                            
 شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران

  گزارش تفسیري مدیریت
   31/03/1400سال مالی منتهی به 

 

٥٤ 
 

  

 

 1399خرداد  1400خرداد  محل خدمت

  3,015  3,040 خشکی

 3,801 3,700 دریایی

 6,816 6,740 جمع
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شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

14- ريسک ها
محیط کسب و کار و ریسکهاي حاکم بر محیط

شلرکت کشلتيراني جمهلوري اسلامي ايلران )سلهامي علام( هماننلد سلاير هلدينگ هلای بلزرگ صنعتلي و 
خدماتلي بلا ريسلک هاي دائملي و متغير مواجه اسلت. اين ريسلک ها هملواره در گلروه کشلتيرانی ج.ا.ا وجود 

داشلته کله در ذيلل بله آنها اشلاره می شلود. 

ریسک نوسانات نرخ ارز :
بلا توجله بله اينکه اغلب شلرکت های گلروه داراي درآملد و هزينه های ارزي هسلتند و همچنيلن جهت تأمين 
منابلع ماللي پروژه هلای خلود از منابع ماللي ارزي اسلتفاده می کنند در نتيجه نوسلان نلرخ ارز می تواند منجر 
بله تغييلرات در درآملد و بهلاي تمام شلده خدملات شلود کله در نهايلت نوسلان  سلودآوري گلروه را در پلي 

خواهد داشلت. 
 تاش می شلود جهت به حداقل رسلاندن اين ريسلک ها،  شلرکت از ابزارهای مربوط به پوشلش ريسلک از جمله 

قراردادهلای سللف، پيمانهای آتی، اختيارها و سلاير روشلها را در اين رابطه مورد مطالعله و ارزيابي قرار دهد. 

ریسک قیمت نهاده هاي تولید خدمات :
بله دليلل شلرايط تورملي حاکلم بلر کشلور، اجلراي طلرح هدفمندسلازي يارانه ها و نوسلانات قيمت سلوخت 
در سلطح جهانلي، قيملت نهاده هلای توليلد خدملات دائملاً در حال نوسلان اسلت. علدم ثبات قيملت نهاده ها 
اعلم از انلواع سلوخت سلبک و سلنگين، دسلتمزد کارکنلان دريايلي و سلاير اجزاي بهلاي تمام شلده خدمات 
و هزينه هلای عموملي و اداري و علدم املکان افزايلش متناسلب بهلاي خدملات شلرکت منجلر بله کاهلش 

سلودآوري گلروه می شلود. 

ریسک مربوط به عوامل بین المللي و یا تغییر مقررات دولتي :
تحريم هلای کشلورهای غربلي و سلاير کشلورهاي طلرف معامله با شلرکت، و گسلترش ايلن تحريم هلا به ديگر 
کشلورها  املکان ايجلاد وقفله و کاهلش ميلزان خدملات حملل  و نقلل و سلاير خدملات بلراي گلروه، را ايجلاد 
می نمايلد و چله بسلا تحريم هلای بين الملللی امکان دسترسلي به بخش وسليعی از بلازار اين شلرکت را به طور 
کللي از بيلن ببلرد. بلا توجله بله اينکله فعاليلت در حلوزه حمل ونقلل دريايلي از اوليلن روز فعاليت بله صورت 
بين الملللی اسلت و تعاملل و پذيلرش سلاير کشلورها از اجلزاي اصللي اين فعاليت محسلوب می شلود، ريسلک 

عواملل بين الملللی بلر روي ايلن صنعلت داراي ضريلب بااليلي اسلت . مقلررات دولتي نيلز از دو طريلق می تواند 
بلر روي هزينه هلا و نهايتلاً سلود آوري شلرکت تأثيلر داشلته باشلد. ماليات هلا و تعرفه هلای بنلدري دو ملورد از 
تغييراتلي اسلت کله می توانلد هزينه هلای شلرکت را دچار نوسلان نملوده و منجر بله کاهش سلودآوری صنعت 

شود. 
در حلال حاضلر، عملده ريسلک های شلرکت کشلتيرانی جمهلوری اسلامی ايلران، از ناحيله اعملال تحريم ها 

می باشلد. تبعلات برخلی از ايلن ريسلک ها بله شلرح ذيل اسلت:

• عدم همکاری برخی از نمايندگيها و فورواردرها برای جذب بار و محموالت،	

• عدم پذيرش اسناد حمل توسط برخی از بانک های گشايش کننده اعتبارات اسنادی،	

• سختتر شدن امکان واريز و وصول کرايه حمل و يا اجاره شناورها در بانکهای خارجی،	

• قطع عمليات فاينانس جهت پيشبرد پروژههای راهبردی به ويژه در بخش توسعه ناوگان،	

• علدم املکان حملل از بنلادر کشلورهايی که بله دليل اعملال تحريم هلا، حمل با کشلتی های ايرانلی را محدود 	
می نمايند،

• علدم پوشلش دهی برخلی از شلرکت های بيمله خارجلی و علدم املکان اسلتفاده از ظرفيلت بيمه هلای 	
، IG عضلو گلروه P&I اتکايلی بين الملللی و کلوپهلای

• مشکات تأمين و تدارک سوخت ناوگان در برخی از بنادر خارجی،	

• مشکات مرتبط با دريافت گواهينامه های موسسات ردهبندی خارجی،	

• مشلکات در دريافلت خدملات فنلی بله کشلتيها و تهيه قطعلات يدکی و عدم سرويسلدهی توسلط برخی 	
از سلازندگان اصلی،

• مقلررات جديلد کنتلرل گازهلای آالينلده سلازمان بين الملللی دريانلوردی کله از ابتدای سلال 2020 	
اجرايلی شلده، تاثيلرات گسلترده ای بر صنعت و تجلارت حمل و نقلل دريايی جهان و همينطور محيط زيسلت 
خواهلد گذاشلت و هلم اکنلون بلازار سلوخت دريايلی از اجلرای ايلن مقلررات بله انحلاء مختلف متاثلر خواهد 
گرديلد، بلا کاهلش شلديد تقاضلای سلوخت با سلولفور باال، قيملت اين نوع سلوخت بلا کاهش مواجله خواهد 
شلد. تقاضلای سلوخت ديلزل به عنلوان نوعی سلوخت با محتوای سلولفور کم و بله تبع آن قيملت آن افزايش 

خواهلد يافت.



فصل چهارم
نتایج عملیات و 

چشم اندازها 
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15- عملکرد ساالنه شركت كشتیرانی ج.ا.ا 
عملکرد ساالنه شرکت کشتيرانی جمهوری اسامی ايران به شرح ذيل بوده است:

صورت وضعیت مالی شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

•  درآمدهلاي عملياتلي شلرکت بلراي سلال ماللي منتهلي بله 1400/03/31 بله مبللغ 20.312 ميليلارد ريال که 	
در مقايسله بلا عملکلرد سلال 1398 بله ميلزان 79 درصلد افزايلش داشلته اسلت و ناشلی از افزايلش سلودآوری 

می باشلد. زيرمجموعله  شلرکت های 

•  هزينه هلای عملياتلي شلرکت بلراي سلال ماللي منتهي بله 1400/03/31 بله مبللغ 4.311 ميليارد ريلال که در 	
مقايسله بلا عملکلرد سلال 1398 به ميلزان 76 درصد افزايش داشلته  اسلت.

•  سلود خاللص شلرکت براي سلال مالي منتهي بله 1400/03/31 به مبللغ 15.613 ميليارد ريال که در مقايسله با 	
عملکرد سال 1398 افزايش يافته و ناشی از افزايش سودآوری شرکت های زيرمجموعه و نوسانات نرخ ارز می باشد.

                                                                                                                                                            
 شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران

  گزارش تفسیري مدیریت
   31/03/1400سال مالی منتهی به 
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  اندازها چشم و عملیات نتایج چهارم: فصل

 عملکرد ساالنه شرکت کشتیرانی ج.ا.ا  -15

  عملکرد ساالنه شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران به شرح ذیل بوده است:

 مالی منتهی به سال شرح
(تجدید ارائه شده) 
 سال مالی منتهی به

 31/03/1400  31/03/1399 
 میلیون ریال میلیون ریال 

      عملیات در حال تداوم:
 11,339,639 20,312,380 درآمدهاي  عملیاتی

 )2,444,048( )4,310,898( بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 8,895,591 16,001,482 سود ناخالص

 )1,299,425( )2,394,758( هزینه هاي اداري و عمومی

  0  )1,888,053(  ها هزینه کاهش ارزش دریافتنی
  3,559,907  8,745,896  سایر درآمدهاي عملیاتی

  )6,209,740(  )6,996,460(  هاي عملیاتیسایر هزینه
 4,946,333 13,468,107 سود (زیان) عملیاتی

 856,483 3,175,103 غیرعملیاتیهاي سایر درآمدها و هزینه

 5,802,816 16,643,210 سود (زیان) قبل ازمالیات

  0  )1,029,910(  هزینه مالیات بر درآمد 
 5,802,816 15,613,300 سود (زیان) خالص 

  

  میلیارد ریال که در مقایسه با  20,312به مبلغ  31/03/1400مالی منتهی به سال درآمدهاي عملیاتی شرکت براي
- و ناشی از افزایش سودآوري شرکتهاي زیرمجموعه میدرصد افزایش داشته است  79 به میزان 1398سال عملکرد 

 باشد.
 میلیارد ریال که در مقایسه با  4,311به مبلغ  31/03/1400مالی منتهی به  سالهاي عملیاتی شرکت براي هزینه

  باشد.مربوط به افزایش عملیات می افزایش داشته کهدرصد  76به میزان  1398سال عملکرد 
  ریال که در مقایسه با عملکرد میلیارد  15,613مبلغ به  31/03/1400مالی منتهی به  سالسود خالص شرکت براي

 باشد.ناشی از افزایش سودآوري شرکتهاي زیرمجموعه و نوسانات نرخ ارز میافزایش یافته و  1398سال 

  

                                                                                                                                                          
 شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 گزارش تفسیری مدیریت
  13/31/3033سال مالی منتهی به 
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 صورت وضعیت مالی

 21/62/1366 شرح
 )تجدید ارائه شده( 

21/62/1222 
 میلیون ریال میلیون ریال 

 601210331 506870533 های ثابت مشهوددارایی
 480129 480129 های نامشهوددارایی

 22402280683 29802510725 های بلند مدتگذاریسرمایه
 309840222 406130254 های بلند مدت دریافتنی

 105580432 5680987 هاسایر دارایی
 22556365222 26251525526 های غیرجاریجمع دارایی

 270534 230931 هاپرداختپیش
 50656 1 موجودی مواد و کاال

 3306590841 3204790814 هاهای تجاری و سایر دریافتنیدریافتنی
 670822 960298 های کوتاه مدتگذاریسرمایه

 203950788 202660731 موجودی نقد
 2251525236 2356225223 های جاریجمع دارایی
 22152225222 23356225222 هاجمع دارایی

 1603930111 2105610111 سرمایه
 407120931 1 افزایش سرمایه در جریان 

 105320211 201560111 اندوخته قانونی
 903830671 2307170714 سود انباشته
 1 (9120435) سهام خزانه

 2256215662 3255115222 جمع حقوق مالکانه
 602490133 405110418 های بلند مدتپرداختنی

 12308910349 15501920337 تسهیالت مالی بلند مدت
 103340434 302850928 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 12153235212 12256665262 های غیرجاریبدهی جمع
 1205910929 2304770181 هاهای تجاری و سایر پرداختنیپرداختنی

 104240959 9550161 مالیات پرداختنی
 1110984 920978 سود سهام پرداختنی

 9103110491 11605120435 تسهیالت مالی
 301830256 305980585 ذخایر

 16655665216 12352225236 های جاریجمع بدهی
 22252255523 22255155622 هاجمع بدهی

 22152225222 23356225222 هاجمع حقوق مالکانه و بدهی
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16- عملکرد  ساالنه گروه شركت كشتیرانی ج.ا.ا 
عملکرد ساالنه تلفيقی گروه کشتيرانی ج.ا.ا منتهی به 31 خرداد 1400 به شرح ذيل بوده است:

• درآمدهلاي عملياتلي گروه براي سلال ماللي منتهي بله 1400/03/31 به مبلغ 155.515 ميليلارد ريال که 	
در مقايسله با عملکرد سلال 1398 به ميزان 28 درصد افزايش داشلته اسلت.

• هزينه هلای عملياتلي گروه براي سلال ماللي منتهي به 1400/03/31 بله مبلغ 128.885 ميليلارد ريال که 	
در مقايسله با عملکرد سلال 1398 به ميزان 30 درصد افزايش داشلته اسلت.

• هزينه هلای ماللی گلروه براي سلال مالي منتهلي بله 1400/03/31 به مبللغ 11.830 ميليارد ريلال که در 	
مقايسله بلا عملکلرد سلال 1398 بله ميلزان 38 درصد افزايش داشلته که ناشلی از نوسلانات نلرخ ارز بوده 

است.

                                                                                                                                                          
 شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 گزارش تفسیری مدیریت
  13/31/3033سال مالی منتهی به 
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 عملکرد ساالنه تلفیقی شرکت کشتیرانی ج.ا.ا -12

 شرح ذیل بوده است:به  1411خرداد  31عملکرد ساالنه تلفیقی گروه کشتیرانی ج.ا.ا منتهی به 

 سال مالی منتهی به شرح
)تجدید ارائه شده( 
 سال مالی منتهی به

 21/62/1366 21/62/1222 
 میلیون ریال میلیون ریال 

   عملیات در حال تداوم:
 12109770681 15505150818 درآمدهای عملیاتی

 (9809990331) (12808840888) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 2109780351 2606310921 ناخالصسود 

 (401710174) (609210986) های فروش، اداری و عمومی هزینه
 (402110311) (409740131) هاگذاریها و سرمایههزینه کاهش ارزش دریافتنی

 3802920451 3806610917 سایر درآمدهای عملیاتی 
 (3906460497) (3709510416) های عملیاتیسایر هزینه

 1203420919 1504460314 عملیاتی سود

 (805920713) (1201840111) هزینه های مالی

 107140932 402640821 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 504550138 705270134 های وابسته سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت

 1920151 101460821 های وابسته سهم گروه از سود شرکت
 506470188 806730854 سود قبل ازمالیات

 (202110532) (208170975) هزینه مالیات بر درآمد 
 304360656 508550879 سود خالص 

   سود خالص قابل انتساب به :

 407330857 704450813 مالکان شرکت اصلی
 (102970211) (105890924) منافع فاقد حق کنترل

 304360656 508550879 سود خالص 
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 شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

  گزارش تفسيري مديريت
   31/03/1400مالي منتهي به سال 

 

٥٩	
 

  صورت وضعيت مالي گروه كشتيراني ج.ا.ا
رحش  (تجديد ارائه شده)   31/03/1400 

31/03/1399  
 (تجديد ارائه شده) 

01/04/1398 
 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 

 185,684,288 256,224,190 314,488,355 هاي ثابت مشهوددارايي
 202,734 187,710 172,686  سرقفلي
 221,933 233,172 278,750 هاي نامشهوددارايي
 3,449,654 896,783 1,917,975 هاي وابستهذاري در شركتگسرمايه
 333,973 122,392 151,464 هاي بلند مدتگذاريسرمايه

  1,103,412  2,487,733  2,043,295  هاي بلند مدت دريافتني
  8,372,362  11,715,593  8,430,346  هاساير دارايي

 199,368,356 271,867,573 327,482,871 هاي غيرجاريجمع دارايي
 1,386,140 2,432,273 2,547,322 هاپرداختپيش

 3,925,000 6,394,019 11,022,964 موجودي مواد و كاال
 24,903,353 41,315,045 61,224,500 هاهاي تجاري و ساير دريافتنيدريافتني
  867,980  1,536,251 5,731,532 هاي كوتاه مدتگذاريسرمايه

 2,891,048 5,789,008 5,541,357  كار در جريان
 11,096,760 20,344,155 25,899,231 موجودي نقد

  761,427  39,531 16,185,461 دارايي غيرجاري نگهداري شده براي فروش
  45,831,708  77,850,282 128,152,366  هاي جاريجمع دارايي
  245,200,064  349,717,855 455,635,238  هاجمع دارايي

  16,393,000  16,393,000  21,560,000  سرمايه
  0  4,712,931  0  افزايش سرمايه در جريان 

  0  0  287,712  صرف سهام خزانه
  1,811,356  2,228,545  3,024,231  اندوخته قانوني

  27,616  27,616  27,829  ساير اندوخته ها
  2,420,441  2,420,441  2,420,441  هاي فرعي از محل مازاد تجديد ارزيابيسرمايه شركت

  45,769,795  50,222,019  85,129,284  ت تسعير ارز عمليات خارجي تفاو
  )4,250,570(  )6,350,136(  2,312,587  سود (زيان) انباشته

  )603,885(  )480,188(  )2,040,875(  سهام خزانه
  690,727  )37,430( )381,663(  منافع فاقد حق كنترل
  62,258,480  69,136,798 112,339,546  جمع حقوق مالكانه

  2,653,145  1,807,432 4,851,919  هاي بلند مدتپرداختني

                                                                                                                                                          
 شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 گزارش تفسیری مدیریت
  13/31/3033سال مالی منتهی به 
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 صورت وضعیت مالی گروه کشتیرانی ج.ا.ا

 

 21/62/1366 شرح
 )تجدید ارائه شده(

21/62/1222 
 )تجدید ارائه شده(

61/63/1226 
 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 18506840288 25602240191 33806160122 های ثابت مشهوددارایی
 2120734 1870711 1720686 سرقفلی

 2210933 2330172 2780751 های نامشهوددارایی
 304490654 8740586 108810731 های وابسته گذاری در شرکتسرمایه
 3330973 1440589 1870718 های بلند مدتگذاریسرمایه

 101130412 204870733 9470615 های بلند مدت دریافتنی
 803720362 1107150593 1401980173 هاسایر دارایی

 12252265252 22156225522 25252625265 های غیرجاریجمع دارایی
 103860141 204320273 205350382 هاپرداختپیش

 309250111 603940119 1101220964 موجودی مواد و کاال
 2407740349 4301830769 5101720613 هاهای تجاری و سایر دریافتنیدریافتنی

 8670981 105360251 507310532 های کوتاه مدتگذاریسرمایه
 208910148 507890118 505410357 کار در جریان )سفرهای نیمه تمام(

 1101960761 2103440155 2408130196 موجودی نقد
 7610427 390531 1504150125 دارایی غیرجاری نگهداری شده برای فروش

 3552625263 2252125662 11251225652 های جاریداراییجمع 
 23556215626 25155625522 32253635633 هاجمع دارایی

 1603930111 1603930111 2105610111 سرمایه
 1 407120931 1 افزایش سرمایه در جریان 

 1 1 2870712 صرف سهام خزانه
 108110356 202280545 207720966 اندوخته قانونی

 210156 270616 270616 سایر اندوخته ها
 204210441 204210441 204210441 هامازاد تجدید ارزیابی دارایی

 4507690795 5102220119 9207830134 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 
 (904160761) (505160478) 8140756 سود )زیان( انباشته

 (6130885) (4810188) (201410875) سهام خزانه
 9610158 (1170176) (101280423) منافع فاقد حق کنترل
 5252225626 2252165616 11255625222 جمع حقوق مالکانه

                                                                                                                                                          
 شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 گزارش تفسیری مدیریت
  13/31/3033سال مالی منتهی به 
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 206530145 108170432 106110621 های بلند مدتپرداختنی
 8707880935 12501520754 16502430135 تسهیالت مالی بلند مدت

 201290721 204360727 407540557 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 
 2253215661 12252225212 12152665212 های غیرجاریجمع بدهی

 3204570361 3305540925 4704310788 هاهای تجاری و سایر پرداختنیپرداختنی
 605130742 802370177 904670417 مالیات پرداختنی

 501190313 1110219 1290412 پرداختنیسود سهام 
 4109860624 9704580368 11705510986 تسهیالت مالی

 408340264 505450969 903590973 ذخایر
 504210896 704710198 902690639 هاپیش دریافت
 2552225122 15252265652 16252625265 های جاریجمع بدهی
 16252655666 26152255222 25356125512 هاجمع بدهی

 23556215626 25155625522 32253635633 هاجمع حقوق مالکانه و بدهی
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17- چشم انداز و برنامه های آتی گروه كشتیرانی ج.ا.ا

1-17- چشم انداز گروه كشتیرانی ج.ا.ا

بلا  ابلاغ سلند نهايلی چشلم انداز بيست سلاله جمهلوری اسلامی ايران توسلط رهبلر معظم انقاب اسلامی، 
افلق روشلن کشلور در سلال 1404 ترسليم گرديلد. مولفه هلای کليلدی اثرگذار اين سلند که تاثير به سلزايی 

در راهبلری گلروه کشلتيرانی جمهوری اسلامی ايلران دارد شلامل موارد ذيل می باشلد:

• تاکيد بر توسعه يافتگی با کسب جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه.	

• برخورداری از امنيت غذايی، فرصت های برابر ، وجدان کاری، انضباط و روحيه تعاون.	

• دسلت يافتلن بله جايلگاه اول اقتصلادی، علملی و فناوری در سلطح آسليای جنوب غربی) شلامل آسليای 	
ميانله، قفقلاز، خاورميانه و کشلورهای همسلايه( 

    در همين راسلتا، از مهمترين چالش های پيش رو در اجرای سلند چشلم انداز بيست سلاله کشلور ميتوان 
بله نبلود برنامه هلای توسلعه ای در بخش هلای مختللف صنعتی و تجلاری و همچنيلن تمرکز بر سلرزمين های 
اصللی در بخلش حملل و نقلل اشلاره نملود. با توجله به علدم شلفافيت در برنامه های توسلعه ای، املکان ارائه 
برنامله ملدون و دقيلق در حوزه هلای مختللف صنعت حملل و نقل دريايی امری دشلوار می باشلد. للذا، جهت 
مقابلله بلا ايلن چاللش سلعی شلده اسلت از منابلع تخصصلی روز دنيلا بهلره گرفته شلود تلا بتلوان گام های 

موثلری در املر برنامه ريزی برداشلت.

2-17- برنامه های آتی گروه كشتیرانی ج.ا.ا

• تدويلن و پيگيلری اجلرای سلند اسلتراتژيک و برنامه هلای پنج سلاله شلرکت ها و مؤسسلات تابعله گلروه 	
کشلتيرانی و شلرکت ها و نمايندگی هلای خلارج از کشلور

• سلاماندهی جملع آوری آملار و اطاعلات، مميلزی خلود اظهلاری شلرکت ها و مؤسسلات تابعله و پيگيلری 	
دريافلت مکانيلزه آملار و اطاعلات باهلدف افزايلش صحلت، سلرعت و دقلت

• سلاماندهی بخلش تحقيلق و پژوهلش راهبلردی در سلطح گلروه کشلتيرانی و ايجلاد آرشليوی از اسلناد 	
باالدسلتی، برنامه های توسلعه ای و پروژهای راهبردی سلطح کان کشلور و اشلتراک گذاری بانک اطاعات 

پروژه هلا در سلطح گلروه

• نظارت بر چگونگی کارکرد فرآيندها و رويه های تعريف شده برای دفاتر و شرکت های منطقه ای	

• اصاح و بازنگری فرآيندها و بانک اطاعاتی نمايندگی ها	

• استفاده از ظرفيت های بالقوه شرکت ها در جهت هم افزايی توان بازرگانی درگروه کشتيرانی	

• هماهنگی و يکپارچه سازی فرآيندهای بازرگانی در سطح گروه و در جهت منافع گروه کشتيرانی	

• راه انلدازی CRM در سلطح گلروه کشلتيرانی و حسلب ملورد ايجلاد واحد CRM در سلطح شلرکت های 	
بعه تا

• پيگيری فرآيند افزايش رضايتمندی و تسهيل در خدمات مشتريان	

• بررسی و کشف بازارهای جديد در جهت افزايش سهم از بازار	

• تشلکيل کارگروه لجسلتيک جهلت عارضه يابلی و ارائه راه حل های توسلعه ای در چرخه لجسلتيک و زنجيره 	
گروه تأمين 

• تشلکيل کار گروه هلای فنلی، توسلعه نلاوگان، خودکفايلی، ارزيابلی کيفيلت خدمات بلا حضلور نمايندگان 	
کليله شلرکتهای گلروه در جهلت همافزايلی درون سلازمانی و رفلع موانلع و مشلکات نلاوگان و اسلتفاده 

حداکثلری از ظرفيتهلای داخللی جهلت رفلع نيازهای نلاوگان.

• تدوين و تبيين چارچوب آناليز فعاليت های لجستيکی گروه از منظر کمی و کيفی	

• پيگيری اجرای پروژه های متعدد در حوزه بازرگانی و لجستيک در سطح گروه کشتيرانی	

                                                                                                                                                            
 شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران

  گزارش تفسیري مدیریت
   31/03/1400سال مالی منتهی به 

 

٦٤ 
 

 
  

  
 یرانی ج.ا.اهاي آتی گروه کشتبرنامه -2-17
  

 و کشتیرانی گروه تابعه مؤسسات و ها شرکت ساله پنج هاي برنامه و استراتژیک سند اجراي پیگیري و تدوین 
  کشور از خارج هاي نمایندگی و ها شرکت

 دریافت پیگیري و تابعه مؤسسات و ها شرکت اظهاري خود ممیزي اطالعات، و آمار آوري جمع ساماندهی 
  دقت و سرعت صحت، افزایش باهدف اطالعات و آمار مکانیزه

 باالدستی، اسناد از آرشیوي ایجاد و کشتیرانی گروه سطح در راهبردي پژوهش و تحقیق بخش ساماندهی 
 سطح در ها پروژه اطالعات بانک گذاري اشتراك و کشور کالن سطح راهبردي ايپروژه و اي توسعه هاي برنامه
  گروه

 اي منطقه هاي شرکت و دفاتر براي شده تعریف هاي رویه و فرآیندها کارکرد چگونگی بر نظارت  
 ها نمایندگی اطالعاتی بانک و فرآیندها بازنگري و اصالح  
 درگروه کشتیرانی بازرگانی توان افزایی هم جهت در ها شرکت بالقوه هاي ظرفیت از استفاده  
 کشتیرانی گروه منافع جهت در و گروه سطح در بازرگانی فرآیندهاي سازي یکپارچه و هماهنگی  
 اندازي راه CRM واحد ایجاد مورد حسب و کشتیرانی گروه سطح در CRM تابعه هاي شرکت سطح در  
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• ايجلاد و ارتقلاء سلامانه های جاملع و مؤثر مديريت مسلتندات و آملار به صورت ديجيتاللی، يکپارچه و دقيق 	
در همله ابعاد

• ارتقلای سلامانه های مديريلت بحلران در مواقلع حلوادث عملده بلا بهره گيلری از توانمندی هلای داخللی 	
پيگيلری گرديلد و در حلال انجلام می باشلد.

• پرداختلن ويلژه بله املر آموزش های تخصصی پرسلنل خشلکی و دريا خصوصلاً در حوزه تکنوللوژی جديد 	
بلکار رفته در کشلتيهای ناوگان

• به کارگيلری دقيلق سلامانه های نظارتلی در حوزه هلای مختللف ) ايمنلی، کيفيلت، محيط زيسلت، ابعلاد 	
گوناگلون فنلی، اجلرای اقتصلادی الزاملات و مقلررات بين الملللی و مللی، بهينه سلازی هزينله، انجلام مؤثر 

تعميلرات ادواری، پايلش و بهينه سلازی هزينه هلای نلاوگان(

• مديريلت نلاوگان به نحوی کله بلا حداکثلر بهلره  وری از منظر ظرفيلت حمل فعاليلت بازرگانلی می نمايند و 	
خلارج از سلرويس نملودن موقتلی کشلتی هايی کله به واسلطه اعملال تحريلم و محدوديت ها، حجلم کافی 

بار برای حمل در آن ها وجود ندارد و مديريت هزينه آن ها؛      
 

3-17- روابط بین نتايج عملکرد شركت، اهداف مديريت و راهبردهای مديريت در دستیابی به آن اهداف 

پيش بينی افزايشی مقادير حمل کانتينری و فله در سال 1400 نسبت به سال 1399 و توجه به تحقق   •
ظرفيت عملی  

پيش بينی افزايشی مبلغ ريالی فروش در سال 1400 نسبت به سال 1399 و افزايش سود خالص نسبت   •
به عملکرد سال 1399

پيش بينی رشد هزينه های عملياتی و نيروی انسانی سال 1400 به حداکثر 30 درصد نسبت به سال1399  •
کشلتی های  بله  باکيفيلت  سلولفور  کلم  سلوخت  حداکثلری  تأميلن  فراينلد  بلر  نظلارت  و  پيگيلری   •
نلاوگان از داخلل کشلور. در حلال حاضلر و بلا توجله بله شلرايط فعللی کشلتيهای نلاوگان بله حلدود 
هزارتلن(  آن)14  40درصلد  حلدود  کله  دارنلد  نيلاز  ملاه  در  سلولفور  کلم  سلوخت  بله  تلن  35هلزار 
بله  ماهيانله  محدوديتهلا،  رفلع  صلورت  در  و  علادی  شلرايط  در  می شلود.  تاميلن  داخللی  منابلع  از 
بلود. خواهلد  نيلاز  کشلتيرانی  نلاوگان  کشلتيهای  بلرای  سلولفور  کلم  سلوخت  تلن  هلزار  حلدود 50 

• اسلتفاده حداکثلری از ظرفيت هلای موجلود در داخلل کشلور در حلوزه تعميرات سلفری نلاوگان و افزايش 	
ميزان سلهم تعميرات سلفری در داخل از %50 فعلی به %90 در طی فرآيند تدريجی و مسلتمر در شلرايط 

رقابتی. 

• اسلتفاده حداکثلری از ظرفيتهلای تعميلرات ادواری در ايلران و ارتقاء کمی و کيفی اين خدمات در شلرکت 	
پرشليا هرملز )شلامل زمان تعميلرات، پکيج و جامعيلت تعميرات، هزينه هلای تمام شلده و کيفيت کافی(. 

• شليميايی 	 ملواد  روغلن،  )رنلگ،  تلدارکات  حلوزه  در  کشلور  داخلل  ظرفيتهلای  از  اسلتفاده حداکثلری 
و سلاير ملزوملات( بله کشلتيهای نلاوگان بلا حفلظ شلرايط رقابتی)هزينله، زملان، کيفيلت و سلرعت 

خدمات رسانی(.  

• بهينه سلازی بهلره وری نلاوگان از طريلق برنامه ريلزی انجام تعميلرات ادواری در داخل کشلور و سلاير اقدامات 	
ملورد نياز.

• فروش شناورها و کانتينرهای مستعمل و از رده خارج شده.	



مهمترین معیارها
 و شاخصها براي ارزیابي 

عملکرد

فصل پنجم
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1-18- تحلیل نسبت جاری 

ايلن نسلبت نشلان مي دهلد کله دارايلي جلاري تا چله انلدازه مي توانلد بدهي جلاري را پوشلش دهلد. عددی 
کله از عمليلات نسلبت جلاری بله دسلت می آيلد بايلد نزديک به علدد 1 باشلد، اگر اين علدد خيلی کلم تر از 
يلک باشلد نشلان دهنده اين اسلت کله شلرکت در بازپرداخلت بدهی های خود مشلکل دارد. باال بودن نسلبت 
جلاری نشلان دهنلده توانايلی شلرکت در بازپرداخلت بدهی هلا دارد. عدد اين نسلبت در شلرکت معلادل %26 

است.

2-18- تحلیل نسبت آنی

ايلن نسلبت توانايلی انجلام تعهلدات کوتلاه ملدت بلا اسلتفاده از دارايی هلای بلا نقدينگلی بسليار زيلاد را 
اندازه گيلری می کنلد اگلر نسلبت آنلی نزديلک بله يلک باشلد نشلان دهنلده وضعيلت مناسلب شلرکت در 
بازپرداخلت بدهی هلای کوتلاه ملدت اسلت، علدد اين نسلبت در شلرکت معلادل 26% و کمتر از يک می باشلد 
و حاکلی از علدم توانايلی بازپرداخلت بدهی هلای کوتلاه ملدت می باشلد. البتله به اين معنا نيسلت که شلرکت 
در آينلده نزديلک بلا چاللش مواجله می گلردد چلرا کله روش هلای مختلفلی بلرای تامين ماللی وجلود دارد.  

3-18- تحلیل نسبت دارایی جاری

ايلن نسلبت توانايلی شلرکت بلرای پرداخلت تعهلدات کوتاه ملدت را بلا اسلتفاده از دارايی هلای جلاری )وجله 
می کنلد. ارزيابلی  پيش پرداخت هلا(  و  موجلودی  جلاری،  دريافتی هلای  تبديلل،  قابلل  بهلادار  اوراق  نقلد، 

اين نسبت ارزش همه دارايی هايی را که ميتواند طی يک سال به صورت معقول به پول نقد تبديل شود را نشان 
ميدهد عدد اين نسبت در شرکت معادل 10% و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 3 درصد کاهش داشته است.

4-18- تحلیل نسبت سود ناخالص به فروش

ايلن نسلبت نشلان دهنده آثلار کنترل بهلاي تمام شلده و روش قيمت گلذاري خدمات براي فروش اسلت. نسلبت 
سلود ناخاللص بله فلروش نشلان می دهلد کله از هر يک ريلال فروش شلرکت، چنلد درصد سلود به دسلت آمده 
اسلت ايلن نسلبت، عمليلات اجرايلی و کسلب درآملد شلرکت را ارزيابی می کنلد و همچنيلن توانايی شلرکت در 
کنتلرل بهلای تملام شلده را بررسلی کلرده و رابطله ی بين فلروش و هزينه هلای عملياتی را نشلان می دهلد. عدد 

اين نسلبت در شلرکت معادل 79% اسلت.

5-18- تحلیل نسبت سود خالص به فروش

بيانگلر توانايلی مديريلت واحلد تجلاری در کنتلرل بهای تمام شلده می باشلد کله در دوره فعلي نسلبت به دوره 
مشلابه سلال قبلل افزايلش يافته اسلت عدد اين نسلبت در شلرکت 77% می باشلد . 

نسبت های مالی  -18
نسبتهای مالی شرکت اصلی در سال مالی منتهی به 1400/03/31 به شرح ذيل بوده است:

                                                                                                                                                            
 شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران

  گزارش تفسیري مدیریت
   31/03/1400سال مالی منتهی به 

 

٦٧ 
 

         عملکرد ارزیابی براي هاشاخص و معیارها مهمترین : پنجم فصل
 

  هاي مالینسبت -18
 به شرح ذیل بوده است: 31/03/1400به منتهی سال مالی هاي مالی شرکت اصلی در نسبت

  
  

 شرح 31/03/1400 31/03/1399

  هاي نقدینگی نسبت    
  هاي جاري)هاي جاري به بدهیجاري (دارایی  26  33

  هاي جاري)به بدهی نیهاي آ(داراییآنی  26 33

  ها)هاي جاري به کل داراییدارایی جاري (دارایی 10 13

  هاي سودآورينسبت  

  سود ناخالص به فروش 79 78

  سود خالص به فروش 77 51

  سود عملیاتی به فروش 66 44

 بازده دارائی (درصد)      54/4 13/2

  (درصد)بازده ارزش ویژه  57/33 12/18

  هاي اهرمینسبت  

  نسبت بدهی جاري به کل دارایی 39 40

  نسبت کل بدهی 86 88

  نسبت مالکانه 14 12

  نسبت دارایی غیرجاري 90  87
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شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

19- نسبت های مالی ) گروه (

نسبت های مالی گروه کشتيرانی در سال مالی منتهی به 13400/03/31 به شرح ذيل بوده است:

6-18- تحلیل نسبت سود عملیاتی به فروش

اين نسلبت نشلانه توانايي شلرکت در کنترل هزينه هاي عمليات محسلوب مي شلود و آن را در رابطه با افزايش 
فلروش و تغييلرات سلود ناخاللص تفسلير مي کننلد که اين روند در شلرکت نسلبت به سلال قبلل افزايش يافته 

و عدد اين نسلبت 66% می باشلد . 

7-18- تحلیل بازده داراییها )درصد(

ايلن نسلبت حاکلی از ايلن اسلت کله چگونه يک شلرکت مديريلت دارايی هلا را انجلام می دهد. به  عبلارت  ديگر 
هلر ريلال از دارايلی چله ميلزان درآمد ايجلاد می کند نسلبت باال به ايلن معنی اسلت که شلرکت درآمد خالص 
بيشلتری را از يلک ريلال دارايلی   به دسلت ملی آورد که نشلانه ای از بازدهی و کارايی باال اسلت. عدد اين نسلبت 

در شلرکت 4/54% است. 

8-18- تحلیل بازده ارزش ویژه )درصد(

اين نسلبت نشلانگر خالص بازده دارائي هاي شلرکت و يا بازده حقوق صللاحبان سللهام شللرکت اسللت وقتي 
ايلن نسلبت را بلا بلازده دارايي مقايسله کنيم اثر اسلتقراض و اهرمي عمل کردن وام در تحصيل سلود مشلخص 

مي شلود عدد اين نسلبت در شلرکت معادل 33/57% اسلت.

9-18- تحلیل نسبت بدهی جاری به کل دارایی

ايلن نسلبت نشلان می دهلد که چله نسلبتی از کل بدهی های شلرکت )مجملوع بدهی هلای جلاری، بدهی های 
بلندملدت( مربلوط بله دارايی هايلش )مجملوع دارايلی جلاری، دارايلی ثابلت و سلاير دارايی هلا مانند سلرقفلی( 

می باشلد ايلن نسلبت در شلرکت به ميلزان 39% بوده اسلت.

10-18- تحلیل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

ايلن نسلبت رابطله بدهی هلا بلا حقلوق صاحبلان سلرمايه را نشلان می دهد هلر چقدر اين نسلبت بزرگتر باشلد 
طلبلکاران اطمينلان کمتلری بلرای وصلول مطالبات خلود خواهند داشلت و عدد اين نسلبت 86% اسلت.

11-18-  تحلیل نسبت مالکانه

نسلبت مالکانله نشلان می دهلد کله چنلد درصلد از دارايی هلای واحد تجلاری از محل حقلوق صاحبان سلرمايه 
تاميلن گرديلده اسلت طبلق محاسلبات حاکلی از آن اسلت کله بله ميلزان 14% از دارايی هلای واحد تجلاری از 

محلل حقلوق صاحبلان سلرمايه تامين گرديده اسلت.

12-18- تحلیل نسبت دارایی غیرجاری 

ايلن نسلبت نشلان دهندهلی نسلبت سلرمايه گذاری های بلندملدت و دارايی هلای نامشلهود بله کل دارايی هلا 
می باشلد و هلر چله بزرگتلر باشلد نشلان می دهد کله مديريلت از دارايی ها بله کاراترين شلکل ممکن اسلتفاده 
می کنلد ايلن نسلبت حاکی از آن اسلت چله ميلزان از دارايی ها در يلک دوره ماللی قابليت تبديل به نقد شلدن 

را نداردکله علدد اين نسلبت در شلرکت معادل 90% اسلت.

                                                                                                                                                            
 شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران

  گزارش تفسیري مدیریت
   31/03/1400سال مالی منتهی به 

 

٧٣ 
 

  

 هاي مالی(گروه)نسبت -19

 به شرح ذیل بوده است: 31/03/1400هاي مالی گروه کشتیرانی ج.ا.ا در سال مالی منتهی به نسبت

 
 شرح 31/03/1400 31/03/1399

  هاي نقدینگی نسبت    

 هاي جاري)هاي جاري به بدهیجاري (دارایی  63  52

 هاي جاري)به بدهی نیهاي آدارایی(آنی  53 43

 ها)هاي جاري به کل داراییدارایی جاري (دارایی 25 23

 هاي سودآورينسبت  

 سود ناخالص به فروش 17 18

 سود خالص به فروش 4 3

 سود عملیاتی به فروش 10 10

 بازده دارائی (درصد) 24/1 98/0

 بازده ارزش ویژه (درصد) 98/4 92/4

 ي اهرمیهانسبت  

 نسبت بدهی جاري به کل دارایی 39 43

 نسبت کل بدهی 75 80

 نسبت مالکانه 25 20

 نسبت دارایی غیرجاري 75  77
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شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زگارش تفسیری دمرییت
سال مالی منتهی به 1400/03/31 

1-19- تحلیل نسبت جاری: 
ايلن نسلبت نشلان مي دهلد کله دارايلي جاري تا چله انلدازه مي تواند بدهلي جاري را پوشلش دهد. علددی که از 
عمليلات نسلبت جلاری بله دسلت می آيلد بايد نزديلک به عدد 1 باشلد، اگلر اين عدد خيللی کم تر از يک باشلد 
می گلردد نشلان دهنلده ايلن اسلت کله شلرکت در بازپرداخلت بدهی هلای خلود مشلکل دارد. باال بودن نسلبت 
جلاری نشلان دهنلده توانايی شلرکت در بازپرداخلت بدهی ها دارد. عدد اين نسلبت در شلرکت معادل 63% اسلت.

2-19- تحلیل نسبت آنی:
ايلن نسلبت توانايلی انجلام تعهلدات کوتاه ملدت با اسلتفاده از دارايی های بلا نقدينگی بسليار زيلاد را اندازه گيری 
می کنلد اگلر نسلبت آنلی نزديک به يک باشلد نشلان دهنلده وضعيت مناسلب شلرکت در بازپرداخلت بدهی های 
کوتلاه ملدت اسلت، علدد ايلن نسلبت در شلرکت معلادل 53% و کمتلر از يک می باشلد و حاکلی از علدم توانايی 
بازپرداخلت بدهی هلای کوتلاه ملدت می باشلد. البته بله اين معنا می باشلد که شلرکت در آينده نزديلک با چالش 

مواجله می گلردد چرا کله روش هلای مختلفی بلرای تامين مالی وجلود دارد.

3-19- تحلیل نسبت دارایی جاری :
ايلن نسلبت توانايلی شلرکت بلرای پرداخت تعهلدات کوتاه ملدت را بلا اسلتفاده از دارايی هلای جاری )وجله نقد، 

اوراق بهلادار قابلل تبديلل، دريافتی هلای جلاری، موجلودی و پيش پرداخت هلا( ارزيابلی می کنلد.
ايلن نسلبت ارزش همله دارايی هايلی را کله ميتوانلد طی يک سلال به صلورت معقول بله پول نقد تبديل شلود را 
نشلان می دهد عدد اين نسلبت در شلرکت معادل 25% و نسلبت به دوره مشلابه سلال گذشلته 2 درصد افزايش 

است. داشته 

4-19- تحلیل نسبت سود ناخالص به فروش:
ايلن نسلبت نشلان دهنلده آثلار کنترل بهلاي تمام شلده و روش قيمت گلذاري خدمات براي فروش اسلت. نسلبت 
سلود ناخاللص بله فلروش نشلان می دهلد کله از هر يک ريلال فروش شلرکت، چنلد درصد سلود به دسلت آمده 
اسلت ايلن نسلبت، عمليلات اجرايلی و کسلب درآملد شلرکت را ارزيابی می کنلد و همچنيلن توانايی شلرکت در 
کنتلرل بهلای تملام شلده را بررسلی کلرده و رابطله ی بين فلروش و هزينه هلای عملياتلی را نشلان می دهد. عدد 
اين نسلبت در شلرکت معادل 17% می باشلد و نسلبت به دوره مشلابه سال گذشلته 1 درصد کاهش داشته است.

5-19- تحلیل نسبت سود خالص به فروش:
بيانگلر توانايلی مديريلت واحلد تجلاری در کنتلرل بهلای تمام شلده می باشلد کله در دوره فعلي نسلبت بله دوره 

مشلابه سلال قبلل افزايلش يافتله اسلت عدد اين نسلبت در شلرکت 4% می باشلد.

6-19- تحلیل نسبت سود عملیاتی به فروش:
ايلن نسلبت نشلانه توانايلي شلرکت در کنتلرل هزينه هاي عمليات محسلوب مي شلود و آن را در رابطه بلا افزايش 
فلروش و تغييلرات سلود ناخاللص تفسلير مي کننلد کله اين روند در شلرکت نسلبت بله دوره قبل افزايشلی بوده 

اسلت و در شلرکت معلادل 10% می باشلد کله حاکلی از افزايلش توانايلی شلرکت در کنتلرل هزينه هلای عمليات 
می باشلد.

7-19- تحلیل بازده داراییها )درصد(:
ايلن نسلبت حاکلی از ايلن اسلت کله چگونله يلک شلرکت مديريلت دارايی هلا را انجلام می دهلد. به عبارت ديگلر 
هلر ريلال از دارايلی چله ميلزان درآملد ايجلاد می کنلد نسلبت باال بله اين معنی اسلت که شلرکت درآملد خالص 
بيشلتری را از يلک ريلال دارايلی   بله دسلت می آورد کله نشلانه ای از بازدهلی و کارايی باال اسلت. عدد اين نسلبت 

در شلرکت 1/24% می باشلد.

8-19- تحلیل بازده ارزش ویژه )درصد(:
ايلن نسلبت نشلانگر خاللص بلازده دارائي هلاي شلرکت و يا بازده حقوق صللاحبان سللهام شللرکت اسللت وقتي 
ايلن نسلبت را بلا بلازده دارايي مقايسله کنيلم اثر اسلتقراض و اهرملي عمل کردن وام در تحصيل سلود مشلخص 
مي شلود علدد ايلن نسلبت در شلرکت 4/98% می باشلد کله ايلن رونلد در شلرکت نسلبت بله دوره قبلل افزايش 

است. داشته 

9-19- تحلیل نسبت بدهی جاری به کل دارایی:
ايلن نسلبت نشلان می دهلد کله چله نسلبتی از کل بدهی هلای شلرکت )مجملوع بدهی هلای جلاری، بدهی هلای 
بلندملدت( مربلوط بله دارايی هايلش )مجملوع دارايلی جلاری، دارايلی ثابلت و سلاير دارايی هلا ماننلد سلرقفلی( 

می باشلد ايلن نسلبت در شلرکت بله ميلزان 39 % بوده اسلت.

 10-19- تحلیل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام:
ايلن نسلبت رابطله بدهی هلا بلا حقلوق صاحبلان سلرمايه را نشلان می دهلد هلر چقلدر اين نسلبت بزرگتر باشلد 
طلبلکاران اطمينلان کمتلری بلرای وصلول مطالبلات خلود خواهنلد داشلت و عدد اين نسلبت 75%  می باشلد که 

نسلبت به سلال گذشلته 5%  کاهش داشلته اسلت.

 11-19- تحلیل نسبت مالکانه:
نسلبت مالکانله نشلان می دهلد کله چنلد درصلد از دارايی هلای واحلد تجلاری از محلل حقلوق صاحبان سلرمايه 
تاميلن گرديلده اسلت طبق محاسلبات حاکی از آن اسلت که بله ميلزان 25% از دارايی های واحد تجلاری از محل 

حقلوق صاحبان سلرمايه تامين گرديده اسلت.

12-19- تحلیل نسبت دارایی غیرجاری: 
ايلن نسلبت نشلان دهندهلی نسلبت سلرمايه گذاری های بلندملدت و دارايی هلای نامشلهود بله کل دارايی هلا 
می باشلد و هلر چله بزرگتلر باشلد نشلان می دهلد کله مديريلت از دارايی هلا بله کاراتريلن شلکل ممکن اسلتفاده 
می کنلد ايلن نسلبت حاکلی از آن اسلت چله ميلزان از دارايی ها در يلک دوره ماللی قابليت تبديل به نقد شلدن را 

نداردکله علدد اين نسلبت در شلرکت معلادل 75% می باشلد.




