
(شاخص)واحد اهدافراهبرد
1398عملکرد  

(حسابرسی شده)

1399بودجه 

(مصوب)

درصد تغییرات 

 به 99بودجه 

98عملکرد 

1399برآورد 

(جهش تولید)

درصد تغییرات 

 به 99برآورد 

98عملکرد 

توضیحات

.افزایش تغییرات به دلیل افزایش ساالنه حقوق و دستمزد می باشد1,427,7961,739,080221,709,08020(میلیون ریال)حقوق  و دستمزد 

افزایش تغییرات تورمی کاال ها و خدمات511,259528,9153558,9159(میلیون ریال)سربار 

1,939,0552,267,995172,267,99517(میلیون ریال)جمع کل 

.افزایش تغییرات به دلیل افزایش ساالنه حقوق و دستمزد می باشد634,698839,78532759,78520(میلیون ریال)حقوق  و دستمزد 

افزایش تغییرات تورمی کاال ها و خدمات220,031285,06930255,06916(میلیون ریال)سربار 

854,7291,124,854321,014,85419(میلیون ریال)جمع کل 

2,793,7843,392,849213,282,84918(میلیون ریال)جمع کل هزینه ها

مجموع تناژ انبارداری، باربری، حمل یکسره و ترانشیپ7,901,9649,795,278249,795,27824(تن)حجم عملیات واردات 

43-149,795,278-17,068,24214,692,917(تن)واردات - تن ماه 

میانگین مدت ماندگاری 

 روز 65 : 1398عملکرد 

روز45 : 1399بودجه 

روز30 : 1399برآورد 

مجموع تناژ انبارداری، باربری، حمل یکسره و ترانشیپ945,6301,257,521331,257,52133(تن)حجم عملیات صادرات 

25-217,495289,23033163,478(تن)صادرات - تن ماه 

میانگین مدت ماندگاری 

 روز 7 : 1398عملکرد 

 روز7 : 1399بودجه 

روز4 : 1399 برآورد 

8,847,59411,052,7992511,052,79925(تن)جمع حجم عملیات واردات و صادرات 

00000(بارنامه)حجم عملیات حمل و نقل داخلی 

00000(بارنامه)حجم عملیات حمل و نقل بین المللی 

7.59.5279.527درصد- واردات 

0.230.3300.330درصد- صادرات 

1.742.2262.226درصد- کل 

3,811,5164,382,170154,582,17020(میلیون ریال)درآمد واردات 

2.3-2.293.0-95.293.1درصد سهم درآمد واردات

68,80193,4273698,42743(میلیون ریال)درآمد صادرات 

1.71.98162.0016درصد سهم درآمدصادرات

124,391231,11986248,453100(میلیون ریال)درآمد غیر گمرکی 

3.14.958.15.062.3درصد سهم درآمد غیر گمرکی

0000(میلیون ریال)درآمد حمل و نقل 

00000درصد سهم درآمد حمل و نقل

4,004,7084,706,716184,929,05023(میلیون ریال)جمع درآمد فروش 

188,210281,32149281,32149(میلیون ریال)جمع سایر درآمدهای عملیاتی 

55-55220,330-488,628220,330(میلیون ریال)جمع سایر درآمدهای غیرعملیاتی

4,681,5465,208,367115,430,70116(میلیون ریال)جمع کل درآمدها 

------توسعه صادرات

تعداد محصوالت

(ارائه خدمات)
13130130عدد

ترانشیپ، - 4حمل یکسره، - 3، (تخلیه و بارگیری)باربری - 2انبارداری، - 1:  واردات

خدمات باربری-6بیمه - 5

- 10حمل یکسره، - 9، (تخلیه و بارگیری)باربری - 8انبارداری، - 7: صادرات

خدمات باربری -12بیمه - 11ترانشیپ، 

غیر گمرکی-13

02222عددتعداد الین های جدید
انبارهای ویژه کاالهای سردخانه ای و فاسد شدنی در -2ترمینال کانتینری - 1

گمرکات زمینی

حمل و نقل بین المللی- 2حمل و نقل داخلی - 022221عددتعداد محصوالت جایگزین

42,147,85214-1,887,7621,815,518(میلیون ریال)سود خالص قبل از مالیات سودآوری

دارایی های جاری و غیر جاری4,614,1715,486,871195,486,87119(میلیون ریال)دارایی ها 

سود خالص/داراییها*4.3100-1939.1-40.933درصد

400,000400,0000400,0000(میلیون ریال)سرمایه 

سود خالص/سرمایه*453714100-472454درصد

...سرمایه، اندوخته قانونی، سود انباشته و 2,616,5172,962,158132,962,15813(میلیون ریال)حقوق صاحبان سهام 

سود خالص/حقوق صاحبان سهام*15731100-7261درصد

-----میلیون ریالحجم سرمایه گذاری

-----عددتعداد محصوالت جدید

-----میلیون ریالحجم دارایی بورسی

-----درصدافزایش بازدهی سبد

-----عددورود به بورس شرکت های زیر مجموعه

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

ارتقای

 بهره وری تولید

هزینه های عملیاتی

(قیمت تمام شده ارائه خدمات)

[انبارداری، باربری]

هزینه اداری و عمومی

(عملیات)حجم فروش 

 1399 و 1398عدم شناسایی عملیات ، درآمدها و هزینه های حمل و نقل در سال 

.بدلیل عدم همکاری سهامداران حقیقی با برنامه ها و اهداف شرکت می باشد

سرمایه گذاری در 

محصوالت دانش 

بنیان

بهینه سازی دارایی 

ها

توسعه سهم بازار

 سهم بازار 

(شرکت به کشور)

کاالی تخلیه و حمل )از طریق افزایش تناژ عملیاتی در رویه های واردات و صادرات 

(یکسره

توسعه سبد 

محصوالت

افزایش ارزش 

افزوده اقتصادی

 ROA

(بازده دارایی)

RO I

(نرخ بازگشت سرمایه)

ROE

(بازده حقوق صاحبان سهام)

(درآمد)فروش 

 % 0.4:  اثر تناژ

-------

%    20 یا 10: اثر ماندگاری

-------

+% 15: اثر +%  10 : 1399تعرفه بودجه 

+%30: اثر  +% 20 : 1399تعرفه برآورد 


