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 مقدمه

دستورراعمل  اجرای  اشاتای اعاتاش کترثب  شب کتزه ساد ستابماس مررب م تر    7در اجرای مفاد ماده  

مزیره ستتابماس  ه اش  14/09/1396و   27/06/1389  ،06/04/1388های مررخ و اصتتاه    03/05/1386

در   399946م  کتتتلاره ی ی ری    29/09/1396  مررخ29386/122اماغ ت  کتتتلتاره ) مهتادارمررب و اوراق 

مقاعع م اس  ستتاماس  ثزا ن ساکتتر یتیرشو  کتتزه درمررب م اف م  اشاتتای ساار  دفرتت ری مزیریب در

 ساالس  اسب. و ماه  9، 6، 3 ایدوره

متزیره مت  معلع، مشو   مر اعاتتاش اراشت  کتتتزه در   ه تاشهتای  اضتتتر مت  ت راس ی   اب ساار ساار  هت

 ر وضتم ب ماع ، تلا رد ماع  کترثب مرای داتری   خ تر  دفرتماع  مرده و اعاتاد  را در هایصتررش

 سلایز. ماع  اراش  م   هایصررشاهزاف و راهشردهای خرد جهب دسو ام  م  اهزاف م  ت راس م ل  و مولم 

ام  تامن عشق ضترام  ده    ری مزیریب کترثب درستم  خزماش دریای  و م زری ست  ا )ستهدفرت ساار 

 مزیره ستابماس مررب واوراق مهادار و اماغ   مررخ ه اش1396  /04/10   ری مزیریب م تر ساار  دفرت

   .اسب  ده   کزه  ساکراس سابماس متثرر مزیریب سظارش مر  05/10/1396
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 :  ماهیت کسب و کارالف( 

 :  تاریخچه تأسیس-1

   1366/ 22/12  خیدر تار  10101143640  یعام( به شناسه مل  ی)سهام  نایس   یو بندر  ییایشرکت توسعه خدمات در        

در اداره ثبت     1366/ 12/ 20مورخ    69425شماره    یشد و ط  سی خاص تأس  یبارانداز به صورت شرکت سهام  ادیبا نام بن

نمود. از   یو بهره بردار   تیشروع به فعال  01/01/1367  خی است و در تار  ده ی تهران به ثبت رس  یصنعت  تی شرکتها و مالک

 خ یو از تار  دهی آغاز گرد  1375شرکت راکد و مجددا از سال    تیفعال  ی اتیعمل  انیز  لی به دل   1374تا سال    1372سال  

  ییایبه نام شرکت توسعه خدمات در  1391/ 11/ 09فوق العاده مورخ    یبه موجب صورتجلسه مجمع عموم   1391/ 12/ 01

 شده است.  رفتهیپذ رانیدر فرابورس ا 03/12/1392 خیداد و در تار تینام و ادامه فعال رییعام( تغ ی)سهام نایس  یو بندر

 ی و واحد تجار   انیپارس  یحیو مراکز تفر  یاحتیشرکت س  یفرع  یتجار  یشرکت جزء واحدها  نیحاضر، ا  درحال       

بن  ینهائ انقالب اسالم  ادیگروه   ابانیشرکت در تهران خ  یضر مرکز اصلباشد که در حال حا  یم  رانی ا  یمستضعفان 

)ره(، بندر نوشهر، بندرعباس و   ینیامام خم  ادرچهار شعبه در بن  یباشد و دارا  یم  18پالک    زدهمیس  ابانیخ  ،یگاند

 بندر بوشهر است. 

 :  فعالیت اصلی شرکت-2

ارنویسللی،  اسللاسللنامه انجام کلیه عملیات بندری شللامل ت لیه و بارگیری، ب 2فعالیت اصلللی شللرکت طبد ماده            

خلدملات گمرک و   ،کلاری، انبلارداری و حفلاالت از کلاری وارداتی و صلللادراتی، دوبلهنملاینلدگی خطوک کیلللتیرانی

مومی، ، اداره ترمینال های کانتینری و احداث پایانه بندری اختصلللاصلللی و عص کار و ارائه کلیه خدمات بندریترخی

های اختصلاصلی و عمومی و صلادرات و واردات کاری مجاز مرتبب، بر اسلاس مدیریت بنادر و سلاخت و سلاز اسلکله

 مقررات جاری کیور است. 
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 : وضعیت سرمایه انسانی-3

 وضعیت سرمایه انسانی شرکت به شرح ذیل است:   1399ماه سال   12طی 

 29/12/1398 30/12/1399 براساس نفرات -کارکنان ردیف

 185 158 قراردادی  و  رسمی 1

 1,612 1،726 خدماتی های  شرکت  کارکنان  2

 1،797 1،884 جلع

          
 تاپ چارت سازمانی به قرار زیر است:همچنین    

 عه خدمات دریایی و بندری سینا شرکت توس  یتاپ چارت  سازمان
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 :ران شرکتاسهامد-4  

 به شرح ذیل بوده است:  1399ماه   اسفند 30سهامداران عمده شرکت در تاریخ 

 

 : شرکت همدیر هیاتاعضای  اطالعات -5

 

 

 کمیته حسابرسی شرکت اطالعات -6

 تحصیالت  سمت  نام و نام خانوادگی
رشته 

 تحصیلی 
 تاریخ عضویت در کمیته 

 تا از

 تاکنون  22/02/1399 حسابرسی  کارشناسی  ته یکم  سییر امید شمیرانی 

 تاکنون  16/03/1399 حسابداری  دکترا  ته یعضو کم محمد حسین صفرزاده بندری 

 تاکنون  11/11/1393 حسابداری  DBA ته یعضو کم محمد حسن فامیلی 

 تاکنون  14/11/1392 حسابداری  کارشناسی ارشد  مدیر حسابرسی داخلی  مژگان حیدری 

 

 تعداد سهام  درصد مالکیت  عنوان سهامدار  ردیف 

 116،081،074 %23 اسالمیبنیاد مستضعفان انقالب  1

 229،946،828 %46 شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان 2

   50,568,040 %10 شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن 3

 103،404،058 %21 سایر سهامداران 4

 500,000,000 % 100 جلع 

 هیاتاعضاء  ردیف 
 مدیره  

 موظف/غیر موظف  مدرک تحصیلی  سمت 

 غ ر مرظف  شرق ع راسس ه اش مزیره  رش س محلرد ث اء  1

 مرظف  دثوری مزیر تام  و سایب رش س ه اش مزیره  شرخ عراح بادساس  2

 غ ر مرظف  ع راسس مزیرهتضر ه اش  معوش  رک زی 3

 مرظف  شرق ع راسس تضر ه اش مزیره تا  هلو   4

 غ ر مرظف  ع راسس تضرر ه اش مزیره  ام ز کل راس   5
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 طی دوره: شرکت حقوق و مزایا و مدیران اصلی و اعضای هیات مدیره اطالعات -7

 

 جمع مزایا خالص پرداختی  سمت  نام و نام خانوادگی ردیف 

   2,591,711,018   1,704,405,841 سایب رش س ه اش مزیره و مزیر تام   ساسه شرخ عراح باد 1

  2,769,626,592   2,244,479,546 رش س کمش  که ز رجای   ایرج شق ری 2

  1,816,440,766   1,087,459,342 رش س دشور راهشردی و درسم   محلز رضا س  ری  3

   1,090,791,265   862,974,903 سریرسب مماوسب ماع  و سهام  تا  س  ری  4

  3,574,686,582  2,656,172,689 مماوس تلا اش، ایل   و هفاظب  ام ر هر ن بارت   5

   3,200,729,150  2,460,046,106 رش س کمش  مرکهر و مزیر مابرساس  و ععرو ک سم ز جمفری  6

   2,843,027,200   1,838,042,836 مماوس سرمای  اسراس  کهرام رش م   7

  2,679,829,965  2,108,696,506 رش س کمش  سرکهر  سم ز محلردی اص  8

   2,587,541,715   1,948,837,707 یایاس  سفو  م زر امام خل    )رهن رش س  محلز معز آرا  9

   2,142,174,357  1,671,681,878 مزیر هرامرس  داخا  مژساس ه زری  10

   2,879,978,361  2,206,036,498 رش س  یایاس  ثاالی تلرم  م زر امام خل    )رهن  محلز مهزی باده  11

   1,001,707,156   799,657,363 ش اوری اعاتاش و اردشاعاش سریرسب  مهزی مخواری  12

   1,202,685,355   787,020,495 مزیر مابرساس  و ععرو ک مرمرد ک  شای  شر  13

   877,640,974   705,030,049 سریرسب مزیریب سرمای  ستاری و ی لاس ساماس ماقری هریری  14

   209,383,138   178,302,837 مماوسب مابرساس  و ععرو ک تضر ه اش مزیره و سریرسب  تا  هلو   15

 

 : )از جمله قوانین( و درون سازمانی موثر بر شرکت عوامل برون سازمانی-8 

  مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت شامل:

 های مستقیم جمهوری اسالمی ایرانقانون مالیات •

 قانون تجارت جمهوری اسالمی ایران •

 ارزش افزوده جمهوری اسالمی ایران قانون مالیات بر •

 قانون کار و تأمین اجتماعی  •

 های اجرایی مربوطه ها و دستورالعمل قانون مبارزه با پولیویی به همراه آیین نامه •

بهادار های ابالغ شده از سوی سازمان بورس اوراق ها و دستورالعمل قانون بازار اوراق بهادار به همراه آیین نامه •

 ایران

 امالک و اسنادقانون ثبت  •

 استاندارهای حسابداری  •

 اساسنامه شرکت •

 مدیره  هیاتمصوبات مجمع و  •
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 های داخلی ها و دستورالعمل کلیه آئین نامه •

 : سرفصل های اصلی درآمدی شرکت- 9

 (THC)کانتینر بارگیری و ت لیه خدمات ▪

 کانتینر انبارداری خدمات ▪

 کانتینر  خدمات سایر ▪

 عمومی  کاری انبارداری ▪

 عمومی کاری خدمات سایر ▪

  نفتی م ازن اجاره ▪

 نفتی مواد بارگیری و ت لیه خدمات ▪

 :اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهدافب( 

ی،  شلهیدرجائملیاتی خود در چهار بندر  شلرکت توسلعه خدمات دریایی و بندری سلینا با بهره گیری از تمام توان ع       

دارد و در امام خمینی )ره( و نوشلهر در جهت افزای  سلودآوری و دسلتیابی به رشلد پایدار اقتصلادی گام برمی  ،بوشلهر

ایجاد سلود منطقی برای سلهامداران و کسلب حداکرر رضلایت سلهامداران با تکیه بر کارکنان خالق و کوشلا    ،این راسلتا

 .نمایدرا همواره دنبال می
 

 :اهداف -1

 به بازارهای جدید  نفوذافزای  سهم بازار و  ▪

 افزای  سودآوری ▪

 افزای  توان رقابت پذیری شرکت و ارتقاء جایگاه آن در بین رقبا ▪

 افزای  بهره وری منابع انسانی ▪

 ارتقاء سطح فناوری ▪
 

 استراتژی ها: -2

 توسعه بازار  ▪

 خارجی هایمیارکت با شرکت ▪

 اطالعات استقرار استاندارد مدیریت کیفیت  ▪

 افزای  کارایی پرسنل  ▪

 استقرار سیستم قیمت تمام شده  ▪
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 کانتینری   های تهیه زیرساختارهای فعالیت ▪

 ه هاتالش جهت کاه  هزین ▪

 واگذاری خدمات به پیمانکاران ▪

 :تطابق راهبردی با روند های اصلی -3
فارغ از شللرایب سللیاسللی و    مورد گزارش دوره مدیره شللرکت اعتقاد دارد که نتایع عملکرد شللرکت در   هیات       

مدیره از ب   انجام عملیات   هیاتنیللان دهنده اجرای موفقیت آمیز راهبردهای مطرح شللده در جلسللات   ،اقتصللادی

، در نتیجه افزای  سللود دهی هعملیات و اداری و تیللکیالتی بود هایاصلللی و همچنین صللرفه جوئی در انجام هزینه

 داشته است.شرکت را به همراه 

 :ج( ریسک ها

 به  . روند صنعت بندری مستقیما وابستهاستهای زنجیره تأمین کار  بندر به عنوان دروازه تجارت و یکی از حلقه       

حجم، شکل و جغرافیای تجارت است. تجارت نیز خود متأثر از پارامترهای اقتصاد کالن و متغیرهای فرهنگی و سیاسی 

در حال نوسان است. این تغییرات مستمر و بزرگ   هموارهاست. لذا، عملکرد صنعت بندری متأثر از عوامل فوق الذکر 

لذا نماید.  ایجاد  را  بزرگی  تواند میکالت  ه  ،می  به  شرکت  ای  ویژه  توجه  بایستی  این حوزه  در  فعال    استراتژی ای 

 ه باشند. مدیریت ریسک در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خود داشت

به عنوان بزرگ ترین اپراتور بندری کیور، کمیته ویژه    در این راستا، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 

ی، مدیران عملیاتی و مدیران ارشد خود تیکیل داده است. وایفه این  مدیریت ریسک، متیکل از کارشناسان اقتصاد 

اندازه شناسایی،  ریسک  کمیته  م تلف  انواع  کاه   و  کنترل  دورهاستگیری،  منظم  گزارشات  کمیته  این  از  .  ای 

شرکتریسک می  ،های  ارائه  آنها  کنترل  و  مدیریت  همچنینراهکارهای  سرمایه   ،نماید.  تصمیمات  و  کلیه  گذاری 

کمیته    1399طی سال  گیرد.  های آن مورد ارزیابی قرار میای شرکت توسب این کمیته بررسی شده و ریسکتوسعه

های  های شرکت را از منظر ریسکوضعیت متغیرها و عوامل م تلف موثر بر ریسک و    جلسه تیکیل داده  4ریسک شرکت  

های اجتماعی، اعتباری، سیاسی،  های اقتصادی و ریسکهای عملیاتی و اجرایی، ریسکهای مالی، ریسک استراتژیک، ریسک

ریسک زا در قالب مقادیر احتمال وقوع    قانونی، حقوقی و قراردادی مورد بررسی قرار داده است. نتایع ارزیابی متغیرها و عوامل

 پیوست منعکس گردیده است.   1های عملکردی و اهداف شرکت در قالب مقادیر احتمال موثر  در جدول  و ضریب تاثیر شاخص
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 های تاثیر گذار بر شرکت : محاسبه احتمال موثر هر یک از ریسک1جدول 

 

 

 . گیرددر ادامه، وضعیت کلی ریسک شرکت که توسب کمیته مدیریت ریسک شرکت تهیه شده مورد اشاره قرار می
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وزن سرفصل ریسک از کل

ال
تم

اح

اثر

ک
یس

ر ر
قدا

م

ال
تم

اح

اثر

ک
یس

ر ر
قدا

م

ال
تم

اح

اثر

ک
یس

ر ر
قدا

م

ال
تم

اح

اثر

ک
یس

ر ر
قدا

م

ال
تم

اح

اثر

ک
یس

ر ر
قدا

م

ال
تم

اح

اثر

ک
یس

ر ر
قدا

م

ال
تم

اح

اثر

ک
یس

ر ر
قدا

م

ال
تم

اح

اثر

ک
یس

ر ر
قدا

م

ال
تم

اح

اثر

ک
یس

ر ر
قدا

م

ال
تم

اح

اثر

ک
یس

ر ر
قدا

م

261265304286636663625102510774945205630

کل دارایی های شرکت 

میلیون ریال
عنوان ریسک

ریسک تامین کاال 

و بکارگیری تامین 

کنندگان

ریسک استراتژی 

داخلی

ریسک استراتژی 

خارجی
ریسک عملیاتیریسک نقدینگیریسک اعتبار مالی

10%

ریسک های مالی

5%30%

ریسک های عملیاتی و اجرایی ریسک های استراتژیک

ریسک های داخلی

ریسک های خارجی )محیطی(

ریسک های اجتماعی، اعتباری، سیاسی و حقوقی، قانونی و قراردادیریسک های اقتصادی

ریسک هزینه مالی
ریسک نوسانات 

نرخ ارز

ریسک نوسانات 

قیمت سهام
ریسک بازارریسک نرخ تورم

ریسک فرهنگی و 

اجتماعی

ریسک نظارتیریسک فناوری
ریسک تامین و 

توسعه منابع انسانی

ریسک تامین و 

توسعه نیروهای 

مدیریتی

ریسک ذی نفعانریسک سیاسیریسک اعتبار اسمی
ریسک حقوقی، 

قانونی و قراردادی

28%27%
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 گیرند: انواع ریسک در پنع دسته کلی قرار می

 های استراتژیک: شامل ریسک استراتژی داخلی و استراتژی های نهادهای خارجی.ریسک  ▪

 های مالی: شامل ریسک اعتبار مالی و ریسک نقدینگی. ریسک  ▪

 ، تأمین و منابع انسانی. های عملیاتی، فناوریهای عملیاتی و اجرایی: شامل ریسکریسک  ▪

 های بازار، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ تأمین مالی، و قیمت سهام. های اقتصادی: شامل ریسکریسک  ▪

 های اجتماعی، سیاسی و قانونی. ریسک  ▪

های کلی شرکت جهت مدیریت ریسک ساختار پرتفوی عملیات شرکت است.  شایان ذکر است یکی از استراتژی        

شرکت همواره به دنبال متنوع سازی و گسترش پرتفوی خود از بعد جغرافیایی و نوع خدمات است. هم اکنون شرکت  

های اخیر درصد سهم هر ی سال . طمی باشد  السه حوزه جغرافیایی شمال، جنوب شرق و جنوب غرب کیور فعدر  

 به شرح ذیل بوده است:  فعالیتهای شرکت از جهت درآمدی یک از 

 1399 1398 1397 1396 1395 شرح خدمات/ قراردادها  ردیف

 80 74 80 87 88 حوزه کانتینری  1

 10 13 6 8 10 حوزه کاری عمومی  2

 10 13 14 5 2 پایانه و اسکله نفتی  3

 100 100 100 100 100 کل 

 

های عملیاتی توسعه و بهبود مستمر استراتژی دیگر شرکت جهت افزای  کیفیت و بهره وری، همچنین کاه  ریسک

( تحت مالکیت شرکت در کنار خرید و پیاده سازی نرم افزار مطرح خارجی است.  TOSنرم افزار عملیات ترمینال ) 

های استراتژیک یک شرکت اپراتور بندری است از منابع و مزیت رزم به ذکر است که نرم افزار عملیات ترمینال یکی 

های عملیاتی دارد. لزوم افزای  بالدرنگ  های عملکردی و هزینهکه تأثیر زیادی روی کیفیت ارائه خدمات، شاخص

یات  ارفیت، دقت و کارایی عملیات سبب شده شرکت به دنبال خرید و پیاده سازی نرم افزار هوشمند برنامه ریزی عمل

ترمینال باشد. در عین حال، به دلیل کاه  اتکاء به نرم افزار خارجی و جلوگیری از انحصار و کاه  ریسک عملیاتی،  

 شرکت همزمان سیاست توسعه، بهبود و بهره برداری از نرم افزار بومی را نیز در دستور کار دارد.

های مربوک به توسعه منابع انسانی است.  دیگر سیاست مهم شرکت در جهت کنترل و مدیریت ریسک شرکت سیاست 

های  شرکت همواره به استفاده از نیروهای متعهد، جوان و مت صص در ب   عملیاتی و ستادی تأکید داشته است. برنامه
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شده و در دستور کار   اجراهای نیروی انسانی و تربیت مدیران مت صص  آموزشی م تلفی جهت توسعه مستمر قابلیت

 قرار دارد. 

در جدول زیر آخرین ارزیابی کمیته ریسک شرکت از هر یک از انواع ریسک ارائه شده است. براین اساس، ریسک 

 کلی شرکت در محدوده کنترل شده قرار دارد. 

سه جنبه   های اقتصادی نوسان نرخ ارز متغیر اصلی تأثیر گذار است. این متغیر عملکرد شرکت را از در حوزه ریسک

 های جاری و درآمد.  گذاری، هزینههای سرمایههزینه ی دهد:تحت تأثیر قرار م

کرین به صورت  گذاری با توجه به اینکه ب یی از تجهیزات استراتژیک بندری نظیر گنتریهای سرمایهدر ب   هزینه 

ثر گذاری در ب   تجهیزات موگردد، نرخ ارز به صورت مستقیم بر میزان هزینه های سرمایه خرید خارجی تأمین می

کنندگان های جاری نیز با توجه به اینکه ب یی از قطعات و لوازم یدکی ماشین آرت از تأمین است. در ب   هزینه 

در  گهداری تجهیزات تأثیر گذار است.  گردد، در نتیجه تغییرات نرخ ارز بر روی هزینه تعمیرات و نخارجی تهیه می

( و ب یی از درآمدهای THCدرآمد شرکت در حوزه کانتینری )ب   درآمدی نیز با توجه به اینکه ب   عمده ای از  

شرکت در حوزه نفتی )می صا اجاره م ازن نفتی( ارزی است، نرخ ارز تأثیر مستقیم بر روی آن دارد. همچنین، نرخ 

ارز به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی حجم واردات و صادرات کار موثر است. در مجموع، نوسان نرخ ارز 

یرات متضاد مربت و منفی بر روی عملکرد شرکت دارد که برآیند آن مورد نظر می باشد. براین اساس، شرکت از تأث

 های خرید و تأمین خود این نوع ریسک را مدیریت می نماید. های تعیین سطح موجودی انبار و سیاستطرید سیاست
 

 مالحظات  وضعیت  انواع ریسک  ردیف

 . ریرک جزیز و ث ور  سازه ای مورج  کرثب س رب ثم  اسورادژیکریر های  1

 . ای س اب م  دأم ن ماع  یروژه های سرمای  ستاری و درسم  ثم  ریر های ماع   2

 هلاش سایشری و ما اش دام ن ثاال و خزماش مورس   ریر های تلا اد  و اجرای   3

 متوسط  ریر های اقو ادی 4
و  THCسرساساش سرخ ارب مر هعم دعارش، م ااس درآمز 

 .های دأم ن دعه ااش مر ر اسبهای  

5 
های اجولات ، س اس  و ریرک

 قاسرس  
 مورس  

اعلاا  م عر م  ثاهش دعارش و ثاهش های م ندحریم

 کرد.تلا اش کرثب م 

 

 د( نتایج عملیات و چشم انداز شرکت

استفاده از ارفیت علمی و اجرایی دانیگاهی کیور، در سال آتی با اجرای پروژه های پژوهیی شرکت در راستای         

راهبردی خود خواهد   برنامه  تدوین  و  ها و  طراحیبه صورت میترک با دانیگاه های برتر کیور به دنبال تبیین سیاست 
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درآمدهای شرکت، پروژه های آینده ها بر کسب و کار و  بود. عالوه بر این، در راستای کاه  اثرات عدم قطعیت 

پژوهی با ن بگان کیور در این زمینه اجرا خواهد شد تا شرکت با دانیی بهتر از وضعیت درآمدی و هزینه ای خود  

 های اثرگذار بر  راهبردهای اصلی خود  تبیین نماید. بتواند سناریوهای پی  روی خود را بر اساس عدم قطعیت

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در سه حوزه خدمات کانتینری، کاری عمومی و همانطور که ذکر شد،  

 کند.  نفتی فعالیت می 

 :1399بررسی درآمد عملیاتی سال مالی  -1

به  1398عملکرد سال  با  مقایسه  در  که بوده  ریال  میلیون  8،503،870  بر  بالغ   1399 سال در  شرکت  عملیاتی  درآمد       

برآوردهای سه    58میزان   از  و  داشته  سال    ماههدرصد رشد  برای  میزان    1399شرکت  است.   50به  بییتر    در  درصد 

 نظر   به  المللی  بین  تجارت  حجم  کاه   و  کرونا  بیماری  گیری  همه  به   عنایت  با  1399  سال  عملیاتی  درآمد   خصوص

 محاسبه   مبنای  که  ارزی  حواله  نرخ  افزای   به  توجه  با  لیکن   گیرد  قرار  تاثیر   تحت  شرکت  عملیاتی  درآمدهای  رسدمی

 . رشد بییتری نسبت به پی  بینی اولیه داشته است  1399 مالی سال برای درآمد است شرکت THC حسابهای صورت 

 1399واقعی سال  1398واقعی سال  1397واقعی سال  

 12/04/1400 28/02/1399 18/04/1398 تاریخ انتیار 

 8.503.870 5.376.786 4.828.141 مبلغ درآمد 

 

 

۴,۸۲۸,۱۴۱
۵,۳۷۶,۷۸۶

۸,۵۰۳,۸۷۰

۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۸,۰۰۰,۰۰۰

۹,۰۰۰,۰۰۰

درآمد های عملیاتی

درآمد های عملیاتی سه سال اخیر
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نیان داده شده که نیان دهنده رشد درآمدی در بازه مذکور    فوق درآمدهای عملیاتی طی سه سال اخیر در نمودار 

 است.  

 : 1399بررسی بهای تمام شده ارائه خدمات سال  -2

درصد بییتر از برآورد  ش  ماه شرکت بوده   30میزان  به    1399سال    در  بهای تمام شده واقعی خدمات شرکت       

 )مبالغ به میلیون ریال(به شرح ذیل است:   1399سال   تمام شده هایب

 

 1399سال  1398سال  1397سال  

 12/04/1400 28/02/1399 18/04/1398 تاریخ انتیار 

 4,650,252 3,160,421 2,886,507 بهای تمام شدهمبلغ 

 

 
 

 

۲,۸۸۶,۵۰۷
۳,۱۶۰,۴۲۱

۴,۶۵۰,۲۵۲

۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

بهای تمام شده ارائه خدمات

بهای تمام شده ارائه خدمات سه سال اخیر
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همچنین اجرای طرح طبقه بندی   1399با توجه به افزای  حقوق و دستمزد طبد مصوبه شورای عالی کار برای سال  

های تعمیر ونگهداری به عنوان  ها در قطعات و لوازم یدکی و هزینهو  در نظر گرفتن افزای  سطح عمومی قیمتمیاغل  

داشته باشد در حالی   1398صدی نسبت به عملکرد سال  در    49افزاییی    1399ترین اجزای بهای تمام شده سال  اصلی 

 درصد بوده است.  9در حدود  نیز 1397نسبت به سال  1398که این رشد برای سال 

 

 

 30/12/1399 توضیحات  نسبت ها  سرشب ها 

 نسبت نقدینگی 

 1.84 دارای های جاری / مزه  های جاری  درصز -سرشب جاری 

 درصز -سرشب سریع 
دارای  های  -ثاال+ی ش یرداخب هان )مرجردی 

 جاری/ مزه  های جاری
1.57 

 نسبت فعالیت 

 2.86 م اسی ن دارای  های  امب  / درآمز خاعص مردش  -سرشب سرد  داراش های  امب 

 1.04 م اسی ن ث  دارای  ها / درآمز خاعص  مردش  -سرد  ث  داراش ها 

 0.54 ث  مزه  ها جلع ث  دارای  ها / جلع  درصز -سرشب مزه  

 نسبتهای اهرمی 

 1.18 ارب  ویژه / جلع ث  مزه  ها  مردش   -سرشب مزه  م  ارب  ویژه 

 %45 درآمز خاعص / سرد ساخاعص  درصز -هاک   سرد ساخاعص 

 %39 درآمز خاعص / سرد خاعص  درصز -هاک   سرد خاعص 

 نسبتهای سودآوری
 %46 م اسی ن دارای  ها / سرد خاعص  درصز - ROIمابده سرمای  ستاری 

 %113 م اسی ن هقرق صاهشاس سهام / سرد خاعص درصز  - ROEمابده سرمای  ستاری 

نسبت پوشش هزینه 

 درصد  -بهره 
 124.77 های   مهره / سرد قش  اب ماع اش و مهره  مردش  -سرشب یرکش های  

EPS ریال EPS   6،636 دمزاد سهام تادی / سرد خاعص  ریا 
 

 برنامه های شرکت جهت مقابله با ویروس کرونا   -3

در نقطه   1399با عنایت به همه گیری بیماری کرونا و تاثیر آن بر تجارت جهانی، سهم شرکت سینا از بازار در سال         

اهم  حفظ گردد.  های آتی نیز  در سالهای تدوین شده سهم شرکت  مطلوبی قرار داشته و پی  بینی می شود با برنامه

 ها به شرح ذیل است: برنامه 

 در شرکت.  19ری مقابله و کنترل بیماری کووید کمیته بحران و راهبتیکیل  ▪

تهیه و توزیع تراکت، پوستر و بنر های آموزشی و دستور العمل وزارت بهداشت در محیب شرکت، فضای مجازی و شبکه  ▪

 های ارتباطی شرکت.  
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های کاری متناسب با نوع و حجم عملیات) به حداقل رساندن نفرات و عدم دعوت بکار نفراتی تنظیم نفرات شاغل در شیفت ▪

 . (ضروری نمی باشدکه حضور آنها نیاز و 

خرید سه دستگاه پالس اکسیمتر جهت ارزیابی وضعیت سیستم تنفسی پرسنل در غربالگری ها و پای  وضعیت سالمت  ▪

 کارکنان هنگام بازگیت از مرخصی. 

تهیه و توزیع مستمر محلول ضد عفونی کننده و گندزدایی، ماسک و دستک  بین پرسنل شرکت، رانندگان کینده و ارباب  ▪

 ن بصورت شبانه روزی و مستمر. رجوعا

با   ▪ ...( و اعطای مرخصی اجباری به آنها  بیماران زمینه ای)دیابتی، قلبی و عروقی ، میکالت کلیوی و تنفسی و  شناسایی 

 کامل حقوق.پرداخت 
 

 ها:تغییرات منابع و داراییه( 

 های بلند مدت: گذاریسرمایه 

  جمهوری   اساسی   قانون  44  اصل   سیاستهای  اجرای  راستای  در   قم  ترکیبی   سیکل  نیروگاه    ،1389  سال   در        

از جمله شرکت   اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  تابعه  هایشرکت  از  کنسرسیومیو  شد  گذاشتهبه مزایده    اسالمی

اقدام  بندری  و  دریایی  خدمات   توسعه   و  حفظ  منظور  به  جدید  سهام  صاحبان  .نمودند  نیروگاه  خرید  به  سینا 

  و   برق  شرکت  عنوان تحت  شرکتی  تاسیس  به  اقدام  نیروگاه،  امور  اداره  و  آمده  بعمل  گذاری  سرمایه  از  صیانت

  از   حداکرری  گیریبهره  و  سرمایه  حفظ  دار   عهده  نیروگاه  مالک  عنوانه  ب  که  نمودند  پارس  گستر  پیوند  انرژی

درصد در سهام شرکت برق و    5میزان  این شرکت به    1397دراسفند ماه سال  .  باشد  آمده  بعمل  گذاریسرمایه

های بنیاد نماید همگام با سیاستمی  انرژی پیوند گستر پارس سرمایه گذاری نمود که در این خصوص اضافه 

انجام و  بازار بورس اوراق بهادار    درمستضعفان انقالب اسالمی اقدامات رزم جهت پذیرش شرکت مذکور  

زار فرابورس عرضه گردید و شرکت توسعه خدمات دریایی و در با  12/06/1399شرکت مذکور در تاریخ  

 0/ 76درصد سهام تحت مالکیت خود را متعهد گردید که تاکنون به میزان %  5بندری سینا فروش یک درصد از  

 از این سهام به فروش رسیده است.

  های در جریان ساخت:پروژه

 پروژه مهم سرمایه گذاری را در دست اجرا دارد: سه هم اکنون توسعه خدمات دریایی و بندری سیناشرکت  
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 پروژه احداث محوطه پشتیبان کانتینری در بندر شهید رجایی: -1

هکتلار و بلا   15از محوطله کلانتینری بله مسلللاحلت    (BOT)این پروژه شلللاملل احلداث، تجهیز و بهره برداری         

و سللاختمان    هم اکنون کار احداث محوطه کانتینری.  اسللت  سللال 15به مدت   TEU  17,000ارفیت سللارنه  

. جهت تکمیل طرح و فعال سللازی کامل ارفیت اسللتبه پایان رسللیده و شللرکت در حال بهره برداری  اداری

در پایانه، احداث سللوله و خرید تجهیزات ت لیه و بارگیری و سللایر تجهیزات مرتبب در دسللتور کار قرار دارد.  

گردد اجرای کامل ربع سلوله در محوطه اختصلاصلی سلاخته شلده و پی  بینی میمترم  5000حال حاضلر بی  از  

 به پایان برسد. 1400سال مترمربع از باقیمانده سوله طی    10,000

 

 

 پروژه احداث پایانه کانتینری در جزیره نگین بندر بوشهر: -2

هکتار و با ارفیت    15از پایانه کانتینری به مساحت    (BOT)این پروژه شامل احداث، تجهیز و بهره برداری          

 300. فاز اول این پروژه شامل احداث یک پست اسکله به طول  استسال    30به مدت    TEU  300،000سارنه  

به پایان رسیده و جهت   اسکلهکار احداث  هم اکنون    هکتار است که  15متر و محوطه کانتینری به مساحت  

استفاده در صادرات مواد معدنی مورد بهره برداری قرار گرفته است لیکن، بهره برداری کامل از طرح منوک به 

تکمیل زیر ساختهای تاسیساتی ،ارایه  مدارک فنی مهندسی اولیه  و خرید ماشین انجام تعهدات اداره بندر شامل  

 .به بهبود شرایب بازار و وجود تقاضا موکول گردیده استکه تامین آنها آرت و تجهیزات 

 

 پروژه دو منظوره سازی مخازن نفتی :  -3

این دو گروه  ژبه منظور استفاده از حداکرر ارفیت م ازن نفتی سبک و سنگین پرو        ه ای جهت اتصال 

که با انجام این کار هر دو تیپ م زن قابلیت دریافت انواع مواد و میعانات   پروژه ای  تعریف گردید  م زن

 . باشد(  می%98این پروژه هم اکنون در مراحل پایانی )پییرفت نفتی را پذیرا خواهند بود . 

  بندر امام   38و  37باب ساختمان اداری در پایانه نفتی در سایت م ازن و پسکرانه اسکله    2همچنین احداث         

 قرار گرفته و های آتی در دستور کار شرکت  مترمربع بعنوان پروژه  750خمینی )ره( جمعا به مساحت حدود  

 . ضمن انجام تیریفات قانونی رزم جهت انت اب پیمانکار در حال عقد قرارداد می باشد
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 وضعیت مالیات عملکرد:

ندارد و کلیه پرونده های مالیاتی  مالیات و عوارض ارزش افزوده    شرکت هیچ گونه پرونده مفتوحی از بابت       

پرونده های مالیات   نومه شدت قطعی و تسویه شده است. با توجه به م   1396به غیر از سال    1397تا پایان سال  

طی   1397طعی شدن مالیات عملکرد  طی سال مالی گذشته وهمچنین، ق  1395و    1394،  1391عملکرد سالهای  

که تماما نیز تسویه شده است تنها پرونده مالیاتی شرکت که در هیات حل اختالف    دوره مالی مورد گزارش

بوده و با توجه به کفایت ذخایر تامین شده از این    1396مالیاتی در دست رسیدگی است پرونده مالیاتی سال  

میلیون ریال بابت ذخیره مالیات    250,853مبلغ  ای برای شرکت واقع ن واهد شد.بینی نیدهبابت نیز هزینه پی 

 در نظر گرفته شده است.    1399ش  ماهه سال 

 های اجتماعیفعالیت( و

  ،  ایراراست  و   انفاق  ماه  رمضان   ماه":  فرمودند  که  )مداله العالی(  رهبری  معظم  مقام  فرماییات  راستای  در        

 مواسات  برای بیاید بوجود کیور در گسترده رزمای  یک که است خوب چه و است مستمندان به کمک ماه

 خواهد  امسال   از  ذهن  در  را  خوشی  خاطره   بیافتد  اتفاق  این  اگر  که  فقرا  و  نیازمندان  به  مومنانه  کمک  و  همدلی  و

 بندری  و  دریایی  خدمات  توسعه  شرکت  22/02/1399  مورخ   3شماره  صورتجلسه  1  بند  مصوبه  طبد   و   "گذاشت

  میکالت  به  توجه  با  مومنانه   کمک  ودرجهت   متعال  خداوند  درگاه  از  استعانت  با  جهادی  حرکت  یک  در  سینا

 مبارک  ماه  اوایل  در  19کووید   ویروس  شیوع  ازبابت  کیور   سر  درسرتا  پذیرجامعه  اقیارآسیب  برای  آمده  پی 

  ایجاد   درشعب  مرکزی  دفتر  قرارگاه  دهینفرما  تحت  مومنانه  کمک  رزمای   منظور   به  قرارگاه  پنع  رمضان

 . گردید

 قرارگاه ها   -1

 قرارگاه شهید قاسم سلیمانی ) دفتر مرکزی( الف(        

 قرارگاه شهید محمد جهان آرا ) بندر شهید رجائی(  (ب

 قرارگاه شهید نادر مهدوی ) بندر بوشهر(   (ت

 قرارگاه شهید حسین سجادی ) بندر امام خمینی )ره((  (ث

  ) بندر نوشهر(قرارگاه شهید سیدمصطفی شیخ ارسالمی  (ج
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 اقدامات قرارگاه ها   -2

 های معییتی  تیکیل کارگروه شناسایی افراد، محله و ... با همکاری بنیاد علوی در تهران جهت توزیع بسته ✓

 ت صیص بودجه برای دفتر مرکزی و چهار قرار گاه دیگر ✓

 ریال  5,204,776,750پرس غذای گرم جمعاً بمبلغ  10،514بسته اقالم و  2،529توزیع  ✓

 ارتباک با قرارگاه های چهارگانه دیگر و دریافت اطالع بصورت روزانه.  ✓


