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 مقدمه 
وسیله   بدین  قانون بازار اوراق بهادار  45و مادة    1347اصالحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه    232در اجراي مفاد ماده  

درباره   شرکت برايفعالگزارش  عمومی  وضع  به    سالیت و  منتهی  پای  30/12/1399مالی  سوابقبر  اطالعات ه  مدارك و   ،
 گردد.موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می
ي هاصورتدر  شده  ارائه ي ساالنه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات  هاگزارش گزارش حاضر به عنوان یکی از  

 آورد. شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می عمومیمالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع 
باشد، با تاکید بر ارائه می  نبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکتاینجا  به نظر

عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت  تهیه و    نتایجانه  صفمن
د بوده و اثرات آنها در آینده تا حدي که در موقعیت فعلی موجوهاي  یتارائه گردیده است. این اطالعات هماهنگ با واقع 

بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب توان پیش می
است.  رسیده مدیره هیئته تایید ب  12/04/1400تاریخ شود، از گزارش حذف نگردیده و در کنندگان میگمراهی استفاده

  



 
 

 
  

  1399عملکرد مالی شرکت در سال مالی  گزیده اطالعات -1
 1397 1398 1399 شرح

 (مبالغ به میلیون ریال):   سال الف) اطالعات عملکرد مالی طی 
   4,828,141   5,376,786   8,503,870 درآمد هاي عملیاتی 

   1,743,946   1,997,596 3،503،680 سود عملیاتی 
 ) 128,332(   130,477 447،237 یر عملیاتی و هزینه هاي غسایر درآمدها 
   1,073,498   1,532,587 3،318،151 سود خالص

   1,693,663   2,258,337   2,788,250 جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت هاي عملیاتی خالص 
 (مبالغ به میلیون ریال):  سالب) اطالعات وضعیت مالی در پایان 

   5,148,142   6,195,791   8,209,156 جمع دارایی ها 
   3,516,547   4,106,609 4،451،823 جمع بدهی ها

   500,000   500,000   500,000 سرمایه ثبت شده
   1,631,595   2,089,182   3,757,333 مالکانهجمع حقوق 

 ج) سایر اطالعات 
 196 185 158 ـ نفر تعداد نیروي انسانی

 1,796 1,559 1,726 تعداد کارکنان قراردادي 

 شرکت  –شرح 
 تغییرات  1398 1399

 درصد  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال 
 58 3,127,084   5,376,786   8,503,870 درآمد هاي عملیاتی 

 47 ) 1,489,831( ) 3,160,421( ) 4,650,252( درآمدهاي عملیاتیبهاي تمام شده 
 74 1,637,253   2,216,365   3,853,618 سود ناخالص

 60 ) 131,169( ) 218,769( ) 349,938( فروش، اداري و عمومیهاي  هزینه
 75 1,506,084   1,997,596   3,503,680 سود عملیاتی 

 ) 47( 27,637 ) 59,302( ) 31,665( هزینه هاي مالی
 243 316,760   130,477   447,237 خالص سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی 

 89 1,850,481   2,068,771 3،919،252 سود قبل از مالیات 
 12 ) 64,917( ) 536,184( ) 601,101( مالیات بر درآمد

 117 1,785,564   1,532,587   3,318,151 سود خالص
 116 3,571   3,065   6,636 ریال -سود هر سهم 



 
 

 
  

مدیره ئتیه  پیام 

 بسمه تعالی 
 لَعَلَّکُمْ َتشْکُرُونَ  بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَکُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِي الْفُلُْک فِیهِ 

دریا را مسخر گردانید تا کشتی به امر او (آسان) در آب جاري شود و از آن (به  خداست آن که براي شما 
} سوره جاثیه 12آیه { .تجارت و سفر) از فضل خدا (روزي) طلبید و باشد که شکر نعمتش به جاي آرید

شرکاي ارجمند؛ ن و  داراسهام
آن رزق   ازو مجاهد    هیرایپیب   يها انسانرا مسخر کرد تا    بندر و    ایکه در  مینهیم  شیخو  دگانیرا بر د  يخدا  تِمنّ
روز کن  ي و  کسب  و  نحالل  پ  خاستگاهد  و  تجارت  شرا  یملت  ي اقتصاد  اهداف  شبرد یرونق  در  که  ی  کنون  طیباشد، 

 به یمن   . است  شاناقتصاد  نهیبه  ي هامؤلفه  فتنو باال ر   شت یارتقاء مع  ي برا  ي رونق اقتصاد کمک به    ین جهادشان التروا
رفت  برون  يبرا  فرموده  ن یاز ا،  »جهش تولیدسال «  به   العالی)ي (مد ظلّهمقام معظم رهبراز سوي    1399سال    گذارينام

سهامداران، ذینفعان و جامعه   بهره برده و با امکانات در اختیار، در اداي دین خود به روپیش ها و مشکالت از چالش
 تالش نمودیم. 

 

 



 
 

 
  

  اي براي شانهدارد،    ماموریت  رانیا  يبندراپراتور    نیبه عنوان بزرگتر  نای س  يبندرو    ییایشرکت توسعه خدمات در 
مغزافزاري  حداکثر توان    يریبا بکارگو    باشد  محور  ای تجارت درطریق    اي براي فزونی ارزش ازواسطهو    یبانیپشت

باال بردن  نیز  و    يرافزاامکانات نرم  ی روز رسانبهی مخلص، متخصص، انقالبی و جهادي،  انسان  يهاهیمارسبواسطه  
 . دیاجرا نما  رانیا بنادر در  يبندر  ات یعملکرد را در حوزه عمل نیبهتر ، خودو سخت افزار  زاتیتجه  يبکار آماده

 ه یظالمانه عل  يهام یتحراقتصاد جهانی از یک سو و    و اثرات مهلک آن بر  19تداوم انتشار ویروس کوید    که  در شرایطی
 فیشر   و جهد مضاعف کارکنان  همّت بلند  ر،صبر ماندگابُرد،  می  شیکشور را به سمت رکود پ  اقتصاد  از دیگر سو،  رانیا

رکت از حشرکت    ن یانه تنها گردونه برکت  باعث شد تا    ي،تجار  یبانیو پشت  ي عرصه اقتصادمدافع  سربازان  سان  شرکت، به 
آن افزوده    هايو موفقیت  هاتیروز بر دامنه فّعالروز بهها و موانع، با اتّکال به خداوند متعال،  بلکه با وجود چالش   باز نمانَد،
راهبرد گذر از قلمروي ملّی، با با ه و ي به دریایی بودبندردر تالش براي توسعه خدمات از محدوده که امروز نحوي شود؛ به 

 نموده است. یاتیعمل يهاپروژه دورترینحرکت به سمت  عزم المللنیب ينایس
در  رهیمد  ئتیه خدمات  توسعه  ساله  نایس  ي بندرو    ییایشرکت  هر  رسم  به  و  بوده  میراث  این  از  امانتداري  به   مفتخر 

  باشد.می ه ی و صاحبان سرما ء شرکا يهاها و پرسش دغدغه يپاسخگو
آفرینی و ارزش   انت یص  ،، در حفظ يدارخداوند متعال و رسم مؤمنانه امانت   اتعنایداشت به  که با چشم رسالت ما این است  

 . نکنیمفروگذار  یکوشش چیراه از ه نیو در ا نموده تالش  زانیسهام شما عز
 

 نا ی س ي و بندر ییایشرکت توسعه خدمات در  رهیمد  ئتیه

 
 

  



 
 

 
  

ات یکل -2
شـرکت تیفعال خچهیارت -2-1

 

ها در اداره ثبت شرکت    69425س و تحت شماره  یتاس  1366/ 22/12ي سینا در تاریخ  بندرشرکت توسعه خدمات دریایی و  
مستضعفان اد  یدر بن  1370ل سازمان حمل و نقل در سال  یآغاز نمود. با تشک  1367سال   يخود را از ابتدا  یاتیت عملیفعالثبت و  

از ارائه خدمات و    يتجار  يهاان و طرفیترمشت  یافت اما عدم رضاین شرکت به سازمان مذکور انتقال  ی، ایانقالب اسالم
حدود چهار   یان سنواتیبا زشده  ارائه مت تمام شده خدمات  ین درآمد و قیدادن سهم بازار و عدم تناسب بمتعاقب آن از دست

شرکت اي  هلیتفّعاتاً  یمتوقف و نها  1374ت  یلغا  1372هاي  کشور از سال  جنوب  نواحیات شرکت در  یال، عمالً عملیارد ریلیم
ضمن انتقال شرکت از گروه   ،یاد مستضعفان انقالب اسالمیت وقت سازمان حمل و نقل بنیری مد  1374د. در سالیراکد گرد

نمودن مجدد آن   فعالشرکت و    يایم به احیتصم ،یخصوصت و مشارکت با بخش  یریر مدییو با تغ  ییایبه گروه در  ياجاده
 گرفت.     

 ی ات یت عملیفعال  ،شرکت  ،1374در اواخر سال  ي سینا  بندرعه خدمات دریایی و  توس  شرکتره  یمدهیئت    نییپس از تع 
توانست با حل    1378تا  1375هاي  لسا  ید آغاز کرد و در طیجد  يبا استراتژ  یو مال  یاتیخود را با هدف اصالح ساختار عمل

بجا مشکالت  و  همکار  يمعضالت  مقدمات  گذشته،  از  خصوص  يمانده  بخش  و  یبا  فراهم  با یهمچن  را  روابط  توسعه  ن 
آالت و نیماش  يرا پس از بازساز  یرانی، صاحبان کاال و خطوط کشتیرانیو کشت  بنادرمرتبط بخصوص سازمان  ي  هاسازمان 
هاي بیرغم فراز و نشید و علیآغاز نما  يو انباردار  يریه و بارگ یمختلف تخل   يهادهیو شرکت در مناقصه و مزا  ی زات ملکیتجه
ن رقبا یگاه خود را در بی، جایان سنواتیشتر و پوشش زیش سهم بازار خود و کسب سود بیمذکور با افزا  ايهار در سالیبس

بطوریکه از   ؛ش دهدی افزا  یزان قابل توجهیرا به م  يریه و بارگ یت و سهم خود از بازار تخلیتثب   ،ک شرکت مقتدریبه عنوان  
هاي مازندران، خوزستان و بوشهر و کشتیرانی استان  بنادرادارات کل  موفق به عقد چهار فقره قرارداد با 1382نیمه دوم سال 
حاض  مربوط  بنادر  هايسال در خصوص ارائه خدمات در ترمینال  10هر یک به مدت  ،  و هرمزگان ن یر اگردید. در حال 

ن شرکت  ه دارد. ایرا بر عهد   جنوب شرقی و غربی و شمال کشور  نواحیکانتینر و کاال در    ير یه و بارگ یشرکت اپراتور تخل
در   يبندرر خدمات  یکانتینر، کاال و سا  يریه و بارگ یارائه دهنده خدمات تخلهاي  ن شرکت ین و کارآمدتری از بزرگتر  یکی

 باشد. یکشور م
ي سینا و از سهامی  بندرنام و شخصیت شرکت به توسعه خدمات دریایی و    ،تصمیم سهامداران محترمبنا به    1391در سال  

 در فرا بورس پذیرفته شده است.   1392سال  عام تغییر یافت و در اسفند ماه خاص به سهامی
 . باشدمی 18پالك  – 13خیابان  -خیابان گاندي جنوبی   -مرکز اصلی شرکت در تهران

  



 
 

 
  

 ت شرکتیفعالموضوع  -2-2
و   دریایی  خدمات  توسعه  شرکتبندرشرکت  عام)  (سهام  سینا  اصالح   یخدمات  یي  اساسنامه  طبق  و  مورخه    است  شده 

 : دینمایت میفعالر یبه شرح ز يبندرنه خدمات یزمدر  09/11/1391
 

 موضوع اصلی -الف
انبارداري و حفاظت   ،دوبه کاري  ،بارشماري و بارنویسی، نمایندگی خطوط کشتیرانی  ،بارگیري  ،انجام کلیه عملیات تخلیه
احداث   ،کانتینريهاي  ل ي، اداره ترمینابندریه خدمات  خدمات گمرکی و ترخیص کاال و ارائه کل  ،کاالي وارداتی و صادراتی

 ختصاصی و عمومی. اهاي و ساخت و ساز اسکله  بنادرمدیریت  ،ي اختصاصی و عمومیبندر هاي پایانه 
 

 موضوع فرعی   -ب
 صادرات و واردات کاالهاي مجاز مرتبط، براساس مقررات جاري کشور است.

 

 و سهامداران شرکت هی سرما -2-3
با سرمایه اولیه چهل میلیون ریال به ثبت رسیده   1366سال    درعام)    ی(سهامنا  یس  ي بندرو    یی ایات درسعه خدمشرکت تو

یت خود در هفت مرحله افزایش سرمایه داده و سرمایه فعلی فّعالسال   25یت خود را آغاز نموده است. شرکت در طی فّعالو 
  باشد (مطابق جدول ذیل).میلیون ریال می 500،000آن 

 

ب مجمعیخ تصویتار
 به مبلغ از مبلغ 

 منبع تامین  افزایشدرصد 
 الیون ریلیم الیون ریلیم

س  یزمان تأس
)22/12/1366( 

 ينقد آورده  0% 40 40

 ينقد و آورده  مطالبات 5000% 2,040 40 1382
 ينقد و آورده  مطالبات 490% 12,040 2,040 1383
 ينقد ده و آور مطالبات 332% 52,040 12,040 1389
 ينقد و آورده  مطالبات 58% 82,040 52,040 1390
 ينقد و آورده  مطالبات 15% 94,040 82,040 1391
 ينقد و آورده  مطالبات 78% 167,000 94,040 1393
 ينقد و آورده  مطالبات 199% 500,000 167,000 1395

 



 
 

 
  

 کل سهام شرکت  به  درصد سهام آنها نسبت  با  یقیا و اشخاص حق، نهادهسساتؤها، م، شرکتهاسازمان   یاسام  صورت 
 :باشدمی ریزشرح جدول  به) 1398/ 29/12و سال گذشته (منتهی به  30/12/1399به  یمنته یان سال مالیدر پا

 کد بورسی  شـــرح 
1399 1398 

 درصد  تعداد سهام  درصد  تعداد سهام 

 % 229,946,82846 %229,946,82846 38732شرك  شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان  

 % 134,010,81727 23%116,081,074 00520بنی  بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
شرکت مدیریت سرمایه گذاري کوثر 

 بهمن 
 % 10 50,568,040 %10 50,568,040 05073شرك 

 % 17 85,474,315 %103,404,05821   درصد)  5سایر (کمتر از 
 %100 500,000,000 %100 500,000,000   جمع

 
 

 



 
 

 
  

 رکت از منظر بورس اوراق بهادار ش -2-4     

 وضعیت معامالت و قیمت سهام -2-4-1
درج    حسینادر بورس اوراق بهادار تهران (فرابورس) در گروه حمل و نقل و با نماد    15/03/1392شرکت در تاریخ  

ت سال شه  یسهام شرکت ط  مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت  09/1392/ 27گردید و سهام آن براي اولین بار در تاریخ  
 ر به شرح زیر بوده است.یاخ

سال مالی 
منتهی به

حجم سهام  
 معامله شده 

ارزش سهام معامله 
 میلیون ریال -شده

تعداد روز  
 ) 1باز نماد (

تعداد روز  
 )2معامله (

  -ارارزش باز
 میلیون ریال

سهام شناور با احتساب 
 شناوريضریب 

29/12/1392 30,845,354 785,417 21 21 3,126,924 8.95% 
29/12/1393 85,323,461 4,215,608 183 183 6,312,934 13.17% 
29/12/1394 61,452,902 2,640,406 222 222 6,181,338 13.97% 
30/12/1395 36,217,799 678,659 197 197 4,251,500 14.14% 
29/12/1396 100,749,407 815,375 215 215 4,374,000 14.56% 
29/12/1397 167,841,322 1,671,902 222 222 5,050,000 14.71% 
29/12/1398 396,287,76745,677,727 230 230 13,416,000 17.1% 
30/12/1399 591،636،804 39،617،704 223 223 35،955،500 20.86% 

 ه سازمان بورس اوراق بهادار) یالع(بر اساس اطتعداد روزهاي باز بودن نماد :)1(
   انه)ی(بر اساس آمار معامالت سالتعداد روزهایی که نماد معامله شده است  :)2(

 سود عملیاتی ینی ش بیپ -2-4-2

درآمد هرسهم ینیش بیشرح اقالم جدول پ
آخرین پیش بینی 

 1399سال 
 منتهی به  عملکرد سال مالی

30/12/1399 

870،503،8 8,048,903 عملیاتیهاي درآمد  
)252،650،4( )4,728,303( بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی  

618،853،3 3,320,600 سود ناخالص 
 

  :توسط شرکتشده ارائهخدمات  -2-5
ط در  نش  تی فعالهاي  لسا  ی شرکت  و  فراز  با  انجام    ياریبسهاي  بیخود  با  شرکت  حاضر  حال  در  است؛  بوده  روبرو 

ش سهم بازار خود و کسب سود  یتوانسته است با افزا جنوب شرقی و غربی و شمال کشور نواحیکالن در  هايگذاریمایه رس
را به   (کانتینر و کاال)ر یه و بارگ یسهم خود از بازار تخلت و یک شرکت مقتدر تثبین رقبا به عنوان یگاه خود را در بیشتر، جایب



 
 

 
  

  راستا محسوب  نیشرکت در ا  یاقدامات اساسدیگر  از    ناحیه جنوب شرقیحضور در    تداومش دهد.  ی افزا  یزان قابل توجهیم
 شود. می

و    جنوب شرقی و غربی و شمال کشور بوده نواحیکانتینر و کاال در    يریه و بارگ ین شرکت اپراتور تخلیدر حال حاضر ا
ن یاز بزرگتر   یکیهده دارد. این شرکت  مایع نفتی را نیز بر ع  فلّهدر بخش محموالت    ناحیه جنوب غربات  یقسمتی از عمل
 باشد.ی در کشور م يبندرر خدمات یکاال و سا  يریه و بارگ یارائه دهنده خدمات تخل يهان شرکتیو کارآمدتر
 .باشدیم سه ناحیه جنوب شرقی و غربی و شمال کشور فعالیت در يشرکت در تهران و دارا یاصل مرکز

 

 ارکان جهت ساز شرکت -2-6
تحقیقاتی، اقدام به تدوین برنامه راهبردي شرکت  اي  طی پروژه  1399در سال  ي سینا  بندرایی و  خدمات دری  شرکت توسعه

 : پروژه، ارکان جهت ساز، راهبردها و اهداف اصلی آن به شرح زیر، تدوین گردید این  هاي  نمود که به عنوان بخشی از خروجی

  :ماموریت-2-6-1
بعنوان یک شرکت خوشنام با تکیه بر کارکنانی جهادي،    ینا ي سبندرشرکت توسعه خدمات دریایی و  

در محیطی ایمن و برخط،    افزارينرمو    افزاريهاي سختو سازمانی یادگیرنده بر پایه ظرفیت   ايحرفه خالق،  
 :ماموریت اصلی خود را تولید ثروت پایدار براي سهامداران از طریق

، وربهرهي سرآمد و  بندرارائه خدمات 
ي، خدمات دریایی و خدمات بندرحضور در زنجیره ارزش خدمات لجستیک  هاي  لیت ابتوسعه ق 

بازرگانی پایدار،
 می داند. ،المللیبیناهتمام بر حضور در بازارهاي 

 1414ي سینا در افق بندرشرکت توسعه خدمات دریایی و  اندازچشم -2-6-2
 اي حرفه است که با تکیه بر استعداد    المللیبین  شرکت  ه.ش یک  1414ي سینا در افق  بندرشرکت توسعه خدمات دریایی و  

، معتمد، وربهرهو تعالی عملیاتی ضمن حفظ و تقویت رهبري در بازارهاي  جمهوري اسالمی ایران، به عنوان شرکتی سرآمد،  
یق نوآوري، کارآیی  شود. این شرکت پویایی مستمر خود را از طرمی  شناخته  المللیبینو  اي  ایمن و سریع در بازارهاي منطقه 

 .آوردمی ي و خطوط حمل و نقل فراهمبندرره خدمات، جامعه بهم پیوسته زنجیهاي و مدیریت شبکه 
  



 
 

 
  

 راهبردهاي اصلی -2-6-3
، رساندن به امر توسعه کشور ياری

، شرکت یو توان مال ايحرفه   تیتوسعه قابل
، ییخروج شرکت از ساحت تک کارفرما

، يانوردیو در بنادرسازمان   لیذ يبندر و  ییایتوسعه خدمات در
. میمقابله با تحر

 اهداف اصلی  -2-6-4
 نگیمستضعفان و هلد  ادی بن  یابالغ  ریو تدابها  است یرساندن به امر توسعه کشور، همگام با س  ياری

. توسعه بازار 
حوزه   ايحرفه   تیقابلي  رتقاا در  آن  يراهبرد  زاتیتجه  تیریمدهاي  شرکت  توسعه  و ،  و  فاوا 

 ت یقابل  يارتقای و  انسان  هیسرما  شتیو مع   ايحرفه   تیقابلي  ارتقا ،  فاوا  تیو امن  يبندر  یاتی عملهاي  سامانه 
. و توسعه يشرکت در حوزه راهبرد ايحرفه 

و   ییایارائه خدمات دری،  مینفت و پتروش  به صنعت  ي بندرو    ییایدرورود در حوزه ارائه خدمات  
.)مللالبین نایخارج از کشور (س بنادردر  يبندر

مامور بازرگان  یت یتوسعه  خدمات  ارائه  حوزه  در  کاالها  یشرکت  صاحبان  واردات  يبه   ،یارزشمند 
. یپ یترانش ی وتیترانز ی، صادرات

حوزه ارائه خدمات لجست  یت یتوسعه مامور ورود شرکت در  ی،  و مل  ادیبن  ي،  بندر  کیشرکت در 
.خشک  بنادرحوزه 

. مهم کشور بنادردر  اريگذسرمایه و  ي ورود شرکت در امور اپراتور 
.ها  یبه کشت یسوخت رسان تیبا محور  ییایورود شرکت به حوزه خدمات در

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی. مصوب  گذاريسرمایه هاي در پروژه نایات ستعهّد لیکمت
.اریو منابع در اختها تی شرکت در استفاده از ظرف يوربهره ي ارتقا

.کشور يمهم تجار بنادردر  يادمهم اقتص هاي حضور در اکران
 . درآمدها شیشرکت و حفظ افزا تیفّعالتداوم 

  



 
 

 
  

 شرکتهاي لیت حاکم بر فعااصول  -2-6-5
 کسب رضایت او، در اصول   منظوربهخداوند را همواره ناظر بر رفتار و اعمال خود دانسته و  

تار و کردار خود قرار  فگ کوشا بوده و تقوا، عدالت، شرف و اعتدال را سرلوحه    ايحرفه اخالقی و  
.دهیم

 تعهّدسهامداران را به عنوان ذینفعان اصلی، عاملی براي رشد و بقاي خود دانسته و خود را م
.و شفافیت در قبال آنان بدانیمداري پاسخگویی و امانت به

کارکنان شرکت با دارا بودن دانش کافی درخصوص مقررات و الزامات مربوط به کسب و  
.دانندمی را پایبند به اجراي تمام مقررات درون و برون شرکتی دخو  کار شرکت،

دهیم و همواره در تالش براي تعالی می  انه با ذهن، خرد و قلب انجامتعهّدخدمات خود را م
.هستیم

ما خود را موظف به ایجاد ثروت پایدار براي بنیاد مستضعفان جهت رفع استضعاف و نیز 
.دانیممی نی پایدار مناطق هدف در نقاط محرومادپیشرفت و عمران و آبا کمک به

 

 خاص شرکت   هايارزش -2-6-6
 

بودن در انجام کار، خدمات پاسخگوتر و اطمینان به اینکه عملیات مربوط   ايحرفه   :امنیت
شود. می در محیطی ایمن و سالم با بیشترین مراقبت و کارآیی انجامها به محموله 

را به عنوان ابزاري براي شمول و رشد    داوم هستیم، دانشما در یادگیري م   :بهبود مستمر
گذاریم.می شخصی و اجتماعی به اشتراك  ،ايحرفه 

استراتژیک و رشد شرکت را هاي  ما به صورت روشن و شفاف کلیه جهت   : وضوع اهداف
دهیم.می به مشتریان و شرکاي خود تعریف و ارتباط

هاي کاري ما فرآیندهی، سازگار، متمرکز و  مدیریت ما بر پایه کار گرو  :مدیریت عملکرد
تحت نظارت و بهبود مداوم تعریف شده است.

ي است در حفظ منابع طبیعی به تعهّدبه باور ما مسئولیت اجتماعی،    :مسئولیت اجتماعی
ملی براي آیندگان و بهبود رفاه جامعه.هاي عنوان سرمایه 

 



 
 

 
  

 :99رکت در پایان سال عمده شهاي ریسک -2-7
 سیاسیریسک 

ریسک بازار 
 ریسک نرخ تورم 

 ریسک فناوري 
 کنندگانتامین ریسک تامین کاال و بکارگیري 

 

 :قراردادهاي جاري شرکت -2-8
در حوزه هاي مختلف کاالي عمومی، کانتینري، محوطه اختصاصی، انبارهاي قرارداد    10در حال حاضر این شرکت داراي  

 ی و شمال کشور می باشد.شرقی و غرب مختلف جنوب نواحیاختصاصی و پایانه نفتی در 
 

 : مورد گزارش یسال مال یشرکت ط گزارش عملکرد -3
شرکت   که   است  رسد، گویاي ایـن مطلباي از آن در این گزارش  باستحضار میخالصه   که  1399عملکرد سال مالی  

. د نمایبخشی دست پیدا    نتایج رضایت   هاي موجود، توانسته به تیمحدودتمام  رغم  علی  ي سینابندرتوسعه خدمات دریایی و  
 

 :شرکت طی سال مالی مورد گزارشهاي لیتاهم فعا -3-1
 : عبارتند از، ماموریتی مختلفهاي به تفکیک حوزه  1399شرکت طی سال مالی هاي لیتفعام ـاه

 :و حفاظت یمنیات، ایحوزه عمل  -الف
عملیتشک معاونت  ایل  ف   یمنیات،  حفاظت  ا  یکیزیو  و  ستاد  معاون  در  مدنتصاب  ران  یو 

و    يوربهره شرکت و ارتقاء    یاتیعمل  ينقش راهبر  يفایا  منظور به  مختلف جدیدهاي  در بخش   مربوط
.نواحیو عملیاتی و هماهنگی عملیاتی بین  یمنیاهاي شاخص 

برداري از استراکچر یخچالی پایانه اختصاصی در راستاي توسعه فرآیندهاي عملیات.طراحی و بهره
 زي ناوگان حمل و نقل.و نوساتوسعه 

 .يورود يدر جذب شناورها يو حفظ برتر ينریکانت يریه و بارگ ی ات تخلیحفظ آمار و نرم عمل
ی.اتیو توان عمل یمنیا بیضر تیتقو نسبت به رقبا از طریق  يحفظ برتر

وري از تجهیزات.اجراي پروژه افزایش سطح بهره 



 
 

 
  

مستندساز و  تع ه  ب  یاتیعمل  يهافرآیند  ياستخراج  کلشاخص   نییهمراه  عملکرد  جهت    يد یهاي 
.اتیگیري و نظارت بر عملاندازه

تغ  بازطراح  رات ییاعمال  فرآیند  ی و   کانت  نیتام  رهیزنج  ي هادر  با    یصادرات  ينرهایحوزه  تعامل  با 
. رهیزنج نفعانیذ

 .ن حوزهیان ایجذب و حفظ مشتر منظوربه یت مشتقات نفتیتمرکز بر بازار صادرات و ترانز
 هاي نفتی. جدید جهت انتقال محموالت سایتبرداري از اسکله هاي اتصال و بهره

تدوین و اجراي سیستم تلفیقی مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی، حفاظت، محیط زیست و انرژي  
(HSSEE).

توانا  یابیدست اجرا  یطراح  ییبه  بارگ   يو  وزن6با  يریپلن  پ  یرده  اپراتور  عنوان  ایبه  در  ن  ی شرو 
. خصوص
. عملیات کانتینري شرکت افزارنرمم از و پشتیبانی به هنگا نویسیبرنامه

.عملیات کانتینري بر روي موبایل هاي سیستم ثبت داده  نویسیبرنامهطراحی و 
هاي اتوماسیون و گردآوري داده هاي  گیت هوشمند در راستاي توسعه سامانه   نویسیبرنامه طراحی و  

.عملیات
.تیابی ایمنی پایانه نفتشکیل کار گروه ارزی

 :و عمران  یحوزه فن -ب
در    يو نوآور  HMK260Eگاتوالد    لیپمپ و بلوك والو گراب جرثق  یاساس  راتیدر تعم   ينوآور

ر  ی بار و تعم  نیاول  يبکرا برا  یلیر  لی به جرثق  LHM100  بهریل  لیجرثق  کی است  يجو  ینیگزیو جا  یطراح
به عدم فروش قطعه و خدمات توسط    ه ن بار در کشور با توجیتنخس  يبهر  برایل   يو گنتریدرا  اندازيراه و  

 . شرکت سازنده
 منظوربه  گیربغلتن مجهز به    3  فتراك ی تن و دو دستگاه ل  55  یبوم تلسکوپ  لیدستگاه جرثق  کی  نیتام
 . يات قراردادتعهّدتحقق 

کشنده   18  يبازساز اسکان  دستگاه  و  کف  15و    ایمان  تج  یدستگاه   ناوگان  توسعه  و    یزاتیهجهت 
 .زاتیتجه بکاريآمادهو  نانیاطم تیقابل شیافزا منجر به A300  لیدستگاه جرثق 2 يبازساز

 . ساتیو تاس ه ی) ابنCMMS(  راتیو تعم يجامع نگهدار ستمیس اندازيراه و  ریزيطرح 



 
 

 
  

کم  یطراح و  خاص  قطعات  ساخت  طر  زاتیتجه  یدکی  ابیو  ارزش   یمهندس  قیاز  به  معکوس 
 .الیرمیلیارد  60 یبیتقر جوییصرفه و  الیر میلیارد 13 یبیتقر

 . سازي مخازن سقف ثابت نفتیدو منظوره 
.ینفت انهیمشترك پا دوریازت کر نچیا 2خط   يو اجرا یطراح

 .نواحیجدید در جایگاه سوخت ( گازوییل )  اندازيراه 
 .نواحیدر تکمیل ساختمان اداري و رفاهی پرسنل 

. برداري پرسنلجهت بهره  نواحیورزشی در اندازي دو باشگاه تجهیز و راه

 : مالی و سهامحوزه  -ج
انجام متعدد  مالی  شدهاقدامات  واحد  قبیل  در  مغایرت  :از  و  سند  هفتگی، صدور  منظم  هاي  گیري 

و ارائه گزارشات بودجه و عملکرد، صدور   موقع اطالعاتبه ثبت  کادر کیفی مورد نیاز،    و آموزش   تکمیل
انجام مالی،    هايصورت   تهیه  و  قانونی  دفاتر  زارشات الزم جهت نوشتنري و ارائه گ اسناد حسابداموقع  به

. هیو افتتاح هیاختتام موقت، يهااسناد بستن حساب زهیدوره و صدور مکان انیپا یمال اتیعمل
متعدد   بهانجاماقدامات  ثبت  قبیل:  از  مدیریت  حسابداري  واحد  در  حسابداري شده  اطالعات  موقع 

حل  هاي مالی،  موقع صورت موقع اطالعات و ارائه گزارشات بودجه و عملکرد، تهیه به ت به مدیریت، ثب
بندها  فصل  برا  یحسابرس  يو  شفاف  گزارشات  ارائه  تحل  ه یتهی،  آت  یمال  يهادوره  يو    ی لیگزارشات 

سازي فعالیت شرکت و رصد دوره ، شاخص نواحی  کیبه تفک  يهانهیمدها و هزآدر خصوص در  یتیریمد
انجامعملی فعالیت،  اتی  شاخص  با  یک پیش شده  ارائه  از  اعم  تجاري  هاي  فعالیت  از  حاصل  سود  بینی 

اشران سازمان بورس ، رصد عملیات شرکت در بخش درآمدي، انجام امور مربوط به نمحصول یا خدمت
 لیست موجود در سازمان بورس. بر اساس چک

 1398ملکرد  ع از قبیل: پرداخت سود سهام عشده در واحد امور سهام و مجاماقدامات متعدد انجام
زمانبندي رفع   ،  طبق  پیگیري  سهامدار،  کتبی  درخواست  محض  به  گذشته  سنوات  سهام  پرداخت سود 

هام مدیریتی شرکت سرمایه گذاري کوثر بهمن، چاپ آگهی در روزنامه بندهاي حسابرسی (انجام وثیقه س
سنوات گذشته سهامداران، پیگیري و رفع نشده  فت دریاپرداخت سود سهام    برايکثیر االنتشار شرکت  

ها، بندهاي دستورالعمل حاکمیت شرکتی)، انجام مراحل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی
جهت برگزاري مجمع، ارسال به موقع گزارشات به سازمان بورس و اوراق بهادارو   پیگیري و هماهنگی

همکاري در تهیه گزارشات واحد حسابداري مدیریت. رعایت دستورالعمل افشاء، مشارکت و 



 
 

 
  

 : و توسعه يحوزه راهبرد   -د
و طراحی بوم مدل    شرکت  ين سند راهبردیتدو،  یابیعارضه و    پژوهیآیندهپژوهشی  عقد دو قرارداد  
 . کسب و کار شرکت

. ساختار و سازمان شرکت يو اجرا یطراح
 شرکت. 1400ساله و برش سال  5تدوین برنامه 

.نواحیستاد و ارزیابی عملکرد  فرآیندجهت  یافتیگزارشات در سازيغنیو  یدهسامان

 : کیو لجست یحوزه بازرگان  -ه
.یلگرد صادراتیانجام خدمات م يبا فوالد اروند کاوه برا افزاییهم
.توسعه صادراتی در راستاي درآمدزایی از طریق خچالی نریده دستگاه کانت دیخر

 

 :مانیو پ گذاريسرمایهحوزه  -و 
 .خشک  بنادر با مبادي ذیربط جهت ورود در حوزه  تعاملبرقراري 

 .نسل سوم) بندر ک ( یشهر لجستدر حوزه  نامهتفاهم عقد 
د یجد  يو کسب درآمد دالر  یخچالیفوت    40نر  یباکس کانت  20د  یبا خر  اپراتوريباکس طرح    ياجرا

 . ن حوزهیدرا
.شرکت در حوزه مربوطدرآمد قابل توجه ش یافزاکاربران و  یبا شرکت تعاون  نامهتفاهم انعقاد 

 : المللبین سیناي حوزه   -ز
الملل.گردشگري جهت ثبت شرکت سینا بیناخذ مصوبه هلدینگ سیاحتی و 

  خارجی  ي کشورها  بنادردر خصوص حضور در  با کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران    نامهتفاهم عقد  
.الملل بینورود شرکت سینا به عرصه  منظوربه

از طریق اعضا هیئت هاي همسایه  کشوریکی از    بنادراتخاذ تصمیم و اقدام مناسب جهت حضور در  
ق بازرگانی.  رئیسه اتا

و ارسال طرح به هلدینگ جهت بررسی و صدور دستور   خارجی  بنادرتهیه طرح توجیهی ورود به  
.المللبیندر راستاي تحقق ماموریت سینا 



 
 

 
  

و   ییاآسی  دفاتر  و  توسعه  و  تجارت  سازمان  و  کشورهاي همسایه  یرگانازب  يهاارتباط با اتاق  يبرقرار
عرصه    یمعرف   منظوربه،  ي اقتصاد  يهازن یرا  ییقایآفر به  شرکت  ورود  خصوص  در  مذاکره  و  شرکت 
.المللبین

 :یه انسانی حوزه سرما -ح
هاي انضباطی ههاي پاداش، جبران خدمات، جذب و استخدام و انتصابات در ستاد و کمیتتشکیل کمیته

.نواحیو و تشکل کارگري در ستاد 
تخصیص پست و شغل به کارکنان.انتصاب کلی معاونین، مدیران و همکاران و 

نامه استخدام و ایجاد بانک استخدامی مدون.تدوین آیین
 بندي مشاغل (شناسنامه شغلی).شروع اجراي طرح طبقه 

سازي نیروي انسانی. پروري و چابکنساالري و جانشیریزي جهت ارتقاء شایسته برنامه
هاي پیمانکار متعدد تامین و حجمی و قرارداد  شرکت ریالی با حذف    41,732,500,000صرفه جویی  

نیروي انسانی.   2و  1با دو شرکت تامین 
سازي فرهنگ سازمانی. تهیه و تدوین منشور فرهنگ سازمانی مبتنی بر سند باالدستی جهت نهادینه 

ل  هاي الزم براي مدیران (مدل شایستگی سازمان) شامبه منظور سنجش مهارت   آموزش   ریزي وبرنامه
هاي فنی و مهندسی مربوط به صنعت (تخصصی و عملیاتی)، روابط انسانی و کار تیمی (رفتاري) مهارت

برگزاري   و  (ادراکی)  مدیریتی  و  سرپرستی  اصول  همچنین    40625و  و  مختلف  سطوح  در  نفرساعت 
.نواحیهاي کارکنان در سطح شرکت و یشنهادات در راستاي توسعه مشارکت اجراي نظام پ
سازي نظام جبران خدمت و ارتقاي عدالت اداري از طریق  نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد  یکپارچه

. و استقرار نرم افزار جامع سرمایه انسانی راي دانا و اپلیکیشن تلفن همراه
ت ارتقاء سطح کیفیت  ن و تدوین برنامه و تعیین بودجه جهاجراي طرح توانمندسازي مسکن کارکنا

هاي معیشتی و توزیع کارت اتکا و فعال کردن خدمات  انی از طریق کمک هزینه هاي انسمعیشت سرمایه 
خرید اعتباري و اقساطی کارت رفاهی اتکا. 

براي  PCR(آزمایشات ادواري به همراه همسران و تست  هاي ارتقاء سالمت کارکناناجراي برنامه 
.هاطح فرهنگی خانواده س ء کلیه کارکنان)، ورزشی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی پرسنل و ارتقا

زدایی به  هاي اجتماعی و محرومیتحضور فعال در طرح رزمایش مومنانه به منظور تحقق مسئولیت
. میلیارد تومان 1.5میزان 



 
 

 
  

 :یو حقوق یبانیحوزه پشت  -ط
 .هاتیصورت وضع  يزیان و ممکارمانیق بر عملکرد پینظارت دق

 .زاتیمه تجهیدر خصوص ب یفات حجمی افت تخفیدر
 . یانسان يرویو ن یحجم يقراردادها سازيکپارچه ی

  جوییصرفه و    یق تخصص داخلیو جبران آن از طرین حقوق یوکال و مشاور  ل تعداد قرارداد بایتقل
 .ریالی

قابل    جوییصرفهو    یه بر توان داخلیا تکه بشد  يبرونسپار  يهافرآیندت  یریمانکاران و مدیحذف پ
 . نیمانکار تامیپ ينه باالسری حمل کشنده و هز يمانکاریدر پ توجه ریالی

.از اتالف منابع يریشگ یو پ سازينهیبه منظوربه شرکت  یملک يت خودروهایریمد
ت و تصحیح دقیق قبل از آغاز عملیاهاي  خسارت کشتی و کانتینر از طریق بازرسیهاي  کاهش هزینه 
. ت کانتینر از طریق مراجعه به سوابقگزارشات سالم 

 

 اطالعات و ارتباطات   فناوريه حوز -ي

.یبا استفاده از محصوالت بوم  شرکت نواحیشبکه و حفاظت از اطالعات در ستاد و  سازيامن
و    یابیباز شبکه    اندازيراهاطالعات  در  مجدد  از    در  نواحیشرکت  حمل   کیکمتر  از  پس  ه هفته 

.يدر مهرماه سال جار بنادرگسترده به سازمان  يبریسا
.شبکه  دیجدهاي س ی سرو اندازيراه و ها سامانه  يتوسعه حداکثر 

 .نواحیتهران و  يادار  ونیارتباط اتوماس يبرقرار
. raydana.spmco.coبه آدرس  یمنابع انسان شنی کیوب اپل افزارنرم اندازيراه 
.در ستاد شرکت VOIP اندازيراه 

.نواحیستاد و  يشبکه و سخت افزارها  رساختیز يتوسعه و نگهدار
.نواحیدر  بنادرسازمان  رساختیشبکه شرکت از ز رساختیز یکی زیف يجداساز

.ی ارتباط نکیدو ل يبا برقرار نواحیارتباطات شبکه تهران با  ي دار یپا شیافزا

 :دفتر حوزه ریاست -ك
شرکت و تشکیل  نواحیهمراه به هاي یر عامل و هیئتهماهنگی انجام سفرهاي هفتگی و مستمر مد

 .نواحیو تشکیل جلسات هیئت مدیره به صورت فصلی در مربوط و دریانوردي  بنادرجلسه با مدیران 



 
 

 
  

آوريبه جمله   روز  از  مجازي  فضاي  در  حداکثري  و  فّعال  حضور  و  شرکت  سایت  وب  توسعه  و 
 اینستاگرام و لینکدین.

.نادربل رایی با ادارات کسطح تعامل و همگ  ء ارتقا

  :هاي اصلیفرآیندعملکرد عملیاتی  -3-2
 : عبارتند ازهاي اصلی، فرآیندبه تفکیک   1399عملکرد عملیاتی شرکت طی سال مالی م ـاه

. کانتینر  TEUهزار  800بیش از  :تخلیه و بارگیري
.کانتینر TEUهزار  73بیش از  :انبارداري

. متر مکعب هزار 242بیش از  :اجاره مخازن نفتی
.تن هزار 902بیش از  :کاالي نفتی تخلیه و بارگیري

.تن هزار 4،752بیش از  :کاالي عمومیتخلیه و بارگیري حمل، 
. تن 1،584،164 :کاالي عمومی انبارداري

 

 
 
 
 



 
 

 
  

  عملکرد مالی و عملیاتی -3-3

 اقالم سود و زیان  -3-3-1
دو در  شرکت  مالی  صورت    عملکرد  به  ذی اي  مقایسه سال اخیر  شرح  به  قبل  سال  به  نسبت  تغییرات  درصد  با    لهمراه 

  :ارقام به میلیون ریال)(  باشدمی
 

 شرح  
 تغییرات  1398 1399

 درصد  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال 

 58 3,127,084  5,376,786  8,503,870 درآمد هاي عملیاتی

 47 )1,489,831( )3,160,421( )4,650,252( بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 74 1,637,253  2,216,365  3,853,618 سود ناخالص 

 60 )131,169( )218,769( )349,938( هزینه هاي فروش، اداري و عمومی 

 75 1,506,084  1,997,596  3,503,680 سود عملیاتی 

 )47( 27,637 )59,302( )31,665( هزینه هاي مالی 

زینه هاي  سایر درآمدها و هخالص 
 243 316،760  130,477  447,237 اتی غیرعملی

 89 1,850,481  2,068,771  3,919,252 سود قبل از مالیات 

 12 )64,917( )536,184( )601,101( مالیات بر درآمد 

 117 1,785,564  1,532,587  3,318,151 سود خالص 

 116 3,571  3,065  6,636 ریال -سود هر سهم 

 

 

 



 
 

 
  

 ارائه خدماتلغ بم -3-3-1-1

 
: باشدمی ه شرح ذیلب  1399 یال 1392 سال زا هاي عملیاتیدرآمدجدول و نمودار 

 1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  شرح 

درآمدهاي  
 عملیاتی 

8,503,8705,376,7864,828,1414,109,4363,364,8993,212,0833,125,7371,391,953

 %72 %125 %3 %5 %22 %17 %11 %58 درصد رشد 
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 شرکت  يک درآمدیتفک -الف

: باشدمی به شرح زیر 1399نا در سال ی س يبندرو  ییایتوسعه خدمات درتفکیک درآمدي شرکت 

  THCکانتینر جمع کل درآمد
انبارداري  
 کانتینر

سایر خدمات 
 کانتینر

انبارداري  
 کاالي عمومی

سایر خدمات 
 کاالي عمومی

اسکله نفتی 
بندر امام 

 خمینی 

8,503,870 5,190,022 768,018 760,168 509,195 377,558 898,909 

 %11 %4 %6 %9 %9 %61 درصد   -سهم 

 

 



 
 

 
  

   THC نری کانتدرآمد  -ب
 

 : باشدمی لی به شرح ذ  1399 یال 1392 ازسال THC  نریکانتدرآمد جدول و نمودار 

 
 1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  شرح 

 THCکانتینر 
 (میلیون ریال)

5,190,022 2,463,070 2,597,568 2,472,241 1,804,813 1,708,673 1,844,073 590,504 

%5- %111 درصد رشد   5% 37% 6% -7%  212% 182% 
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  THC ينریکانت حجم عملیات -ج
 

:باشدمی لیبه شرح ذ 1399 ی ال 1392 ازسال THC ينریکانت مقدار جدول و نمودار

 

 1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397ل سا 1398سال  1399سال  شرح 

  THCکانتینر 
 (مقدار) 

803,374 862,124 1,062,534 1,736,220 1,372,579 1,121,452 1,298,324 299,750 

%7- درصد رشد   -19%  -39%  26 %  22 %  -14%  333 %  76 %  

 

 
 

  

299،750

1،298،324

1،121،452

1،372،579

1،736،220

1،062،534

862،124
803،374

76%

333%

-14%

22% 26%

-39%
-19% -07%

-100%

-50%

00%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

00

200،000

400،000

600،000

800،000

1،000،000

1،200،000

1،400،000

1،600،000

1،800،000

2،000،000

1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال 

)مقدار) THCکانتینر  درصد رشد



 
 

 
  

 درآمدهاي عملیاتی تمام شده  يبها  -3-3-1-2
 

   :باشدمی ه شرح ذیلب  1399 یال 1392زسالا درآمدهاي عملیاتیتمام شده  يبها جدول و نمودار

 1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  شرح 

بهاي تمام شده  
درآمدهاي  
 عملیاتی  

4,650,252 3,160,421 2,886,507 3,049,559 2,511,370 2,392,223 2,109,148 766,327 

 %32 %175 %13 %5 %21 %5- %9 %47 درصد رشد 
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 :باشدمی به شرح زیر  1399 یال 1392از سال   عملیاتیدرآمدهاي  تمام شده  يبهاو  هاي عملیاتیدرآمداي سه ینمودار مقا

 

 1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  شرح 

 1,391,953 3,125,737 3,212,083 3,364,899 4,109,436 4,828,141 8,503,8705,376,786 یدرآمدهاي عملیات 

بهاي تمام شده  
درآمدهاي عملیاتی 

4,650,2523,160,421 2,886,507 3,049,559 2,511,370 2,392,223 2,109,148 766,327 

سود  حاشیه  درصد 
 ناخالص 

45% 41% 40% 26% 25% 26% 33% 45% 
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 ناخالص سود  -3-3-1-3
 

 :باشدمی ه شرح ذیلب  1399 یال  1392 زسالا ناخالص سود جدول و نمودار 
 

 

 1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  شرح

 625,626 1,016,589 819,860 853,529 1,059,877 1,941,634 2,216,365 3,853,618 سود ناخالص

 %69 %62 %19- %4 %24 %83 %14 %74 درصد رشد
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 ی اتیعملسود  -3-3-1-4
 

  : باشدمی ذیل شرح هب 1399 یال 1392 زسالا یاتیعمل سودجدول و نمودار  
 

 

 1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  شرح 

 590,062 958,007 722,798 744,161 917,937 1,743,946 1,997,596 3,503,680 سود عملیاتی 

 %13 %62 % 25- %3 %23 %90 %15 % 75 درصد رشد 

 
 

 

 

  

13%

62%

-25%

03%

23%

90%

15%

75%

-40%

-20%

00%

20%

40%

60%

80%

100%

00

500،000

1،000،000

1،500،000

2،000،000

2،500،000

3،000،000

3،500،000

4،000،000

1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال 

سود عملیاتی درصد رشد



 
 

 
  

 

 خالص سود  -3-3-1-5
 

  :باشدمی ذیل ه شرحب 1399 یال 1392 زسالا و درصد رشد و درصد حاشیه سود خالص  خالصسود جدول و نمودار  

 

 1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  شرح

 462,615 704,317 547,961 441,551 643,668 1,073,498 1,532,587 3,318,151 سود خالص 

حاشیه سود 
 %33 %23 %17 %13 %16 %22 %29 %39 خالص 

 %29 %52 %22- %19- %46 %67 %43 %117 تغییرات درصد 
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 شرکت یمال تیصورت وضعالعات اهم اط -3-3-1-6
 

باشد (ارقام به میلیون ریال): ه شرح ذیل می ب  1399الی  1397 زسالا شرکت یمال تیصورت وضع جدول اهم اطالعات 
 

 1397 1398 1399 عنوان

 1,973,307 3,241,879 5,003,116 هاي جاري جمع دارایی 

   3,174,835   2,953,912   3,206,040 هاي غیرجاري جمع دارایی 

 5,148,142 6,195,791 8,209,156 ها جمع دارایی 
 

   2,253,152   2,575,201  2,789,288 هاي جاري جمع بدهی 

 1,263,395 1,531,408 1,662,535 هاي غیر جاري جمع بدهی

   3,516,547   4,106,609   4,451,823 هاجمع بدهی 
 

 500,000 500,000 500,000 سرمایه

   52,000   52,000   52,000 سایر اندوخته ها اندوخته قانونی و 

 1,079,595 1,537,182 3,355,333 سود انباشته 

  ٠ ۰   (150,000) سهام خزانه

   1,631,595   2,089,182   3,757,333 جمع حقوق صاحبان سهام 

 5,148,142 6,195,791 8,209,156 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی

 
 

  



 
 

 
  

 شرکت جریان وجوه نقد-3-3-1-7
باشد (ارقام به میلیون ریال): ه شرح ذیل میب  1399الی  1397 زسالا وجوه نقد شرکت انیجر صورت

 1397  1398  1399  عنوان

 1,531,473 1,842,572 2,275,982 هاي عملیاتیجریان خالص ورود  نقد حاصل از فعالیت

هاي حاصل از فعالیتلص ورود (خروج) نقد جریان خا
 )273,773( ) 523,609( 45،433 گذاريسرمایه 

 )636,379( )1,321,356( ) 1,780,953( هاي تأمین مالی جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت

  621,321 ) 2,393(   540,462 خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد 

 121,536 742,857 742,010 داي سالمانده موجودي نقد در ابت

 0 1,546 4,687 تأثیر تغییرات نرخ ارز 

 742,857 742,010 1,287,159 مانده موجودي نقد در پایان دوره

 149,400 0 0 مبادالت غیر نقد

 
  



 
 

 
  

 شرکت  شاخص هاي کلیدي عملکرد-3-3-1-8
 : باشدمی  ذیل شرحه ب 1399 یال 1397 زسالا شاخص هاي کلیدي عملکرد شرکتجدول 

30/12/139929/12/139829/12/1397هاي کلیدي عملکرد شاخص
555960(درصد) درآمدهاي عملیاتیبهاي تمام شده به 

454140حاشیه سود ناخالص (درصد)
4.124.074.09(درصد) درآمدهاي عملیاتیبه  اداري و عمومیهاي هزینه

41.23736حاشیه سود عملیاتی (درصد) 
0.371.100.94(درصد) درآمدهاي عملیاتیهاي مالی به هزینه

392922حاشیه سود خالص (درصد)
 

 : هاگذاريسرمایه تغییرات در  -3-3-2

   :ي ثابتهاداراییتغییرات در ارزش دفتري  -3-3-2-1

 : ارقام به میلیون ریال)(  باشدمی به شرح جدول زیر شرکت، ثابت يهادارایی يدر ارزش دفتر راتییتغ 

 تغییرات در ارزش دفتري دارائیهاي ثابت 
 تغییرات  1398سال   1399سال  

 درصد  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال 
 11 44,200 402,994 447,194 زمین  
 )5( )100,392(1,812,1771,912,569 ساختمان و تأسیسات  
 )2( )2,593( 120,748 199,273 ماشین آالت و تجهیزات  
 128 28,412 22,235 50,647 وسایل نقلیه  
 96 61,148 63,500 124,648 اثاثه و منصوبات   
 92 4,527 4,933 9,460 ابزارآالت   
 1 2,643,3992,526,97935,302 جمع  
 9 22,352 247,568 269,920 دارائیهاي در دست تکمیل   
 1,682 129,145 7,678 55,705 پیش پرداختهاي سرمایه اي   

 59 151,497 255,246 406,743 جمع  
 7 2,969,0242,782,225186,799 جمع کل  

  



 
 

 
  

 :تغییرات در ساختار سرمایه -3-3-3

 : تغییر در حقوق صاحبان سهام -3-3-3-1
 :(ارقام به میلیون ریال) باشدمی به شرح جدول زیر در حقوق صاحبان سهام شرکت، راتییتغ 

 

 تغییرات در حقوق صاحبان سهام 
 تغییرات  1398سال   1399سال  

 درصد  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال 
 0  0 500,000 500,000 سرمایه 

 0  0 50,000 50,000 اندوخته قانونی 
 0  0 2,000 2,000 سایر اندوخته ها 

 118 3,355,3331,537,1821,818,151 سود انباشته 
      )150,000( سهام خزانه 
 %80 3,757,3332,089,1821,668,151 جمع

 

 :بلندمدتهاي تغییر در بدهی  -3-3-3-2
:(ارقام به میلیون ریال) باشدمی شرح جدول زیربه  هاي بلندمدت شرکت،تغییر در بدهی

 تغییر در بدهی هاي بلند مدت 
 غییرات ت 1398 1399

 درصد  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال 
 )100( )130,280( 130,280 -  مانده تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت  

 )72( )18,165( 25,109 6,944 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان   
 20 1,655,5911,376,019279،572 ذخایر
1,662,5351,531,408127،131 جمع  9% 

 : تغییرات در سرمایه در گردش -3-3-4

 :(ارقام به میلیون ریال) باشدمی به شرح جدول زیر تغییرات در سرمایه در گردش شرکت،

 تغییرات در سرمایه در گردش 
 تغییرات  1398سال   1399سال  

 درصد  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال 
 232 1،547،150 2,213,828666,678 سرمایه در گردش  
 54 5,003,1163,241,8791،761،237 دارایی هاي جاري  
 8 2,789,2882,575,201214،087 بدهی هاي جاري  



 
 

 
  

 : مالی هاينسبت  -3-3-5
 باشد:می جدول زیربه شرح  شرکت، 1399اسفند  30به  یمنته مالی هاينسبت

 1398 1399 توضیح  نسبت ها 

 نسبت نقدینگی 

 نسبت جاري 
 دارائیهاي جاري 

1.79 1.26 
 بدهی هاي جاري 

 نسبت سریع 
دارایی هاي - (موجودي کاال+پیش پرداخت ها) 

 1.04 1.51 جاري 
 بدهی هاي جاري 

 نسبتهاي فعالیت 

 -نسبت گردش دارائیهاي ثابت 
 مرتبه 

 فروش خالص 
2.86 1.93 

 دارائیهاي ثابت 

 مرتبه  -کل دارائیها گردش  
 فروش خالص 

1.04 0.87 
 کل دارائی ها 

 اهرمی نسبتهاي 

 نسبت بدهی  
 جمع کل بدهی ها

0.54 0.66 
 جمع کل دارائی ها

 نسبت بدهی به ارزش ویژه 
 جمع کل بدهی

1.18 1.97 
 ارزش ویژه

 درصد -حاشیه سود ناخالص 
 سود ناخالص 

45% 41% 
 فروش خالص 

 سبتهاي سودآورين

 درصد -حاشیه سود خالص 
 سود خالص 

39% 29% 
 خالص فروش 

 درصد  - ROIبازده سرمایه گذاري 
 سود خالص 

46% 27% 
 میانگین دارئیها 

درصد - ROEبازده سرمایه گذاري 
 سود خالص 

113% 82% 
 مالکانه میانگین حقوق  

 نسبت پوشش هزینه بهره 
 بهره  سود قبل از مالیات و

124.77 35.89 
 هزینه بهره

EPS -   ریال 
 سود خالص 

6,636 3,065 
 تعداد سهام عادي 

 



 
 

 
  

 :اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته -3-3-6
خصوص با اشخاص وابسته مبتنی بر رعایت کلیه قوانین و مقررات  ه  کلی این شرکت در انجام معامالت بهاي  سیاست 

 .باشدمی حفظ منافع شرکت و سهامداران با تاکید بر مربوط
 

 : ات مالی آتی شرکتتعهداطالعات  -3-3-7
  تعهد بدهی و    شده،افشا  همراه آن    هايیادداشت و    مالیي  هاصورتهاي شرکت که در متن  ات و بدهیتعهدبه استثناي  

 . احتمالی دیگري در شرکت وجود ندارد
 

 مدیره شرکت اطالعات مربوط به هیئت  -4
   :هیئت مدیره ي ضااع -4-1

 باشد. می نا به شرح زیری س يبندرو  ییایمشخصات اعضاي هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات در

سمتنام و نام خانوادگی
  آخرین حکم خیتارتحصیالت

رهیمد ئتیدر ه تیعضو
در  تیمالک زانیم

)برگسهام شرکت( تحصیلی  رشتهتحصیلی قطعم

محمود کیاءآقاي 
 رهیمد ئتیه سیرئ
موظف)غیر(عضو  

ارشدکارشناسی 
دریانوردي و علوم 

دریایی
26/11/13980

آقاي فرخ طراح  
زادگان 

 سیرئ بی و نامدیر عامل 
(عضو موظف)  رهیمد ئتیه

08/12/13980مطالعات امنیت ملیدکترا 

 آقاي علی همتی 
 رهیمد ئتیعضو ه
 موظف)غیر(عضو 

 0 19/11/1399 عمرانارشدکارشناسی 

جتبی رشیديآقاي م  
 رهیمد ئتیعضو ه

(عضو موظف) 
کارشناسی 

زراعت و اصالح 
نباتات 

25/05/13990

آقاي امید شمیرانی
 رهیمد ئتیعضو ه

(عضو موظف) 
19/11/13980حسابرسی کارشناسی 

 

بارت یا به ع  ؛مختلف برگزار نموده استهاي  جلسه در حوزه   35تعداد    1399شایان ذکر است هیئت مدیره شرکت در سال  
جلسه برگزار نموده است. اطالعات ماهیانه   3متوسط حدودا    طوربه ماهیانه    1399دیگر، هیئت مدیره شرکت طی سال مالی  

  اخذ گردیده استمصوبه    376دستور مطرح و    341این جلسات در جدول زیر خالصه شده است. طی این جلسات، مجموعا  
 جلساتعضا در  ا  %95نکته مهم دیگر در رابطه با جلسات هیئت مدیره حضور  باشد.  می   که همگی اجرا گردیده یا در حال اجرا

باشد.می
 



 
 

 
  

 هاي  ماه
1399سال 

د جلسات  تعدا
 ار شده زبرگ

تعداد دستورات
 مطروحه 

 تعداد 
 مصوبات 

 حضور اعضاء  
 هیئت مدیره

 %80 9 11 1 فروردین 
 %100 24 22 2 اردیبهشت
 %100 27 12 2 خرداد
 %93 27 30 3 تیر
 %93 21 33 3 مرداد
 %100 24 25 2 شهریور
 %90 28 28 2 مهر
 %100 11 8 1 آبان 
 %100 63 65 6 آذر
 %100 55 46 4 دي

 %92 26 20 5 بهمن 
 %95 61 41 4 اسفند 
 %95 376 341 35 مجموع

 :اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت -4-2

 :مشخصات مربوط به مدیران ارشد اجرائی شرکت -4-2-1

 سمتنام و نام خانوادگی
ر  دسابقه  تحصیالت

) سال( شرکت
سابقه خارج از

) سال( شرکت  رشتهمدارك تحصیلی 

 امیرحسین زارعی
قائم مقام مدیر عامل و معاون  

 و حفاظت  ایمنی ،عملیات
 - 10 انیکمهندسی مکارشدکارشناسی 

 18 1 ریزيبرنامهتوسعه اقتصادي و ارشدکارشناسی  مالی و سهام معاون نصیريعلی 
 5 8 حسابداري ارشدکارشناسی  حسابرسی داخلی  رئیس مژگان حیدري
 7 7 مهندسی صنایع تولید صنعتی  کارشناسی  فنی و عمرانمعاون  مهدي قدمی

 18 2 مهندسی صنایع  ا تردکدفتر راهبردي و توسعه رئیس  محمدرضا نصیري
 12 9 منابع طبیعی شیالت کارشناسی  معاون سرمایه انسانی  شهرام رفیعی

ارشدکارشناسی  ناحیه جنوب شرقرئیس  ایرج فقیري 
علوم دریایی و اقیانوسی، زیست  

 آلودگی دریا -شناسی دریا
11 - 

 4 12 یاییدرمهندسی حمل و نقل ارشدکارشناسی  ناحیه جنوب غربرئیس  سعید جعفري 
 - 19 مدیریت دولتی  کارشناسی  ناحیه شمالرئیس سعید محمودي اصل

 



 
 

 
  

 :حقوق و مزایاي مدیران ارشد اجراییخصوص تعیین گیري در تصمیم  فرآیند  -4-2-2
نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی 

 .باشدمی  ره شرکتیئت مدیدر اختیار ه
 

 :سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش اعضاي هیئت مدیره -4-2-3
 .باشدمی مدیره از اختیارات مجمع عمومی سالیانهپرداخت پاداش هیئت 

 

 :ین مقام مالیو باالتر یته حسابرسیکم  یمشخصات کلاطالعات مربوط به  -4-3
و ماده    رانیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایناشران پذ  ی شرکت  يدستورالعمل راهبر  13ماده    يدر راستا

 یداخل  یحسابرس  تهیکم  ران،یشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا  رفتهیناشران پذ  یداخلهاي  لدستورالعمل کنتر  10
ي هامسئولیت تحقق    يبرا  رهیمد  ئتیتوانمند ه  يعام) به منزله بازو  ی(سهام  نای س  يبندرو    یی ایشرکت توسعه خدمات در

  شیپا  منظوربه  ز یامور مرتبط و ن  ری و سا  یحسابرس  دفرآین  ،یداخلهاي  لاستقرار نظام کنتر  ،یمال  يگزارشگر  فرآینددر    ینظارت
  14/11/1392  خیو مقررات، در تار  نیقوان  يااجر  يو مقررات حاکم و در راستا  ن یمطابقت با قوان  ثیح  از  هافرآینداطالعات و  

 خود را آغاز نمود.   تیفعّال
 

 :کمیته حسابرسی اعضاي -4-3-1
 ی داخل  یو نهاد نظارت و حسابرس  تهیکم  ايحرفه انتخاب شدند که استقالل    يابه گونه   حسابرسی  تهیکم  ياز ابتدا اعضا

 :فهرست اسامی کمیته فوق به شرح جدول زیر است گردد. نیتام

سمت اجرایی در شرکتینام و نام خانوادگ 
سمت اجرایی در 

 تخصصیهاي کمیته
 التیتحص

رشته 
 ی لیتحص

ته یت در کمیخ عضویتار
 تا  از

 امید شمیرانی 
 هیئت موظفعضو غیر

 مدیره
 تاکنون 22/02/1399 حسابرسی  ی کارشناس کمیته  رئیس

ن  یمحمد حس
 يبندر رزادهصف

 تاکنون 16/03/1399 ي حسابدار دکترا  عضو کمیته  کارشناس برون شرکتی

 تاکنون 11/11/1393 ي حسابدار DBA عضو کمیته  کارشناس برون شرکتییلیمحمد حسن فام
 تاکنون 14/11/1392 حسابداري ارشدکارشناسی  دبیر کمیته  مدیر حسابرسی داخلی  مژگان حیدري

 
 
 



 
 

 
  

 :یته حسابرسیاهم اقدامات کم -4-3-2
 

 :به شرح زیر بوده است 1399در سال  اقدامات کمیته حسابرسی داخلیاهم 

مدیره  مصوب  ساالنه  برنامه   اجراي  کمیته   و  شرکت  مدیریت  درخواست  مورد  هايپروژه  و  هیئت 
، حسابرسی

 وی  حسابرس  تهیکم  به  ج ینتا  و گزارش   یداخلهاي  لکنتر  ستمیسی  اثربخش  مستمربررسی و ارزیابی  
،یداخلهاي لکنتر ستم یس بهبودي ها روش پیگیري  و رهیمدئتیه

،پر ریسکهاي لیتفّعاارزیابی ریسک و بررسی 
،  ...بررسی رعایت قوانین مالیاتی، بیمه و تجارت و

، موجود در نامه مدیریتبررسی نقاط ضعف 
، ي مالی و ارائه پیشنهادات اصالحیهاصورت  نویسپیشبررسی 

، ي مالیهاصورت لی در خصوص تهیه گزارشات تحلی
، انبارگردانی فرآیندحضور و نظارت نمایندگان واحد حسابرسی داخلی در 

،کمیته حسابرسی داخلی و تدوین معیار جهت ارزیابی میزان اثربخشی واحد حسابرسی داخلی
 ذیل نظر تخصصی  هاي  مدیره و کمیته  هیئتتدوین معیار جهت ارزیابی میزان اثربخشی مدیر عامل،  

، مدیره هیئت
کنتر سیستم  اثربخشی  مستمر  ارزیابی  و  و هاي  لبررسی  حسابرسی  کمیته  به  نتایج  گزارش  داخلی، 

،خلیداهاي لهاي بهبود سیستم کنترمدیره و پیگیري روش هیئت
نتایج ي موردي) در خصوص خالصه  هاگزارش اي منظم (و در صورت نیاز  ي دورههاگزارش   ارایه

.مدیره هیئت به کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی هاي لیتفّعاحاصل از 
  



 
 

 
  

 : تعداد جلسات کمیته حسابرسی -4-3-3
 :شرح زیر بوده استمختلف به هاي وضعیت جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی در سال

 
تعداد جلسه برگزار شدهسال 
1394 9
1395 15
1396 12 
1397 17 
1398 13 
1399 11 
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تعداد جلسه برگزار شده



 
 

 
  

 :شرکت یاطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانون -4-4
به موجب تصمیم   29/12/1399موسسه مفید راهبر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت براي سال مالی منتهی به  

 انتخاب گردیده است.  12/06/1399مجمع عمومی عادي مورخ 

 

 : شرکت ریسکتجزیه و تحلیل -5
 :به شرح زیر است 99شرکت در پایان سال شناسایی شده عمده هاي در خصوص ریسک صورت گرفته  بنديجمع

 سینا وجود دارد.درآمد کاهش هاي ظالمانه اعمال شده علیه کشور، احتمال با توجه به تحریم  :ریسک سیاسی -١

وجود خواهد کاهش سهم بازار شرکت    ، احتمالظالمانه اعمال شده علیه کشورهاي  با توجه به تحریم   :ریسک بازار-٢
عوامل    ء و دریانوردي جز  بنادرا توجه به نوع عملیات شرکت، همکاري و تعامالت مناسب با سازمان  ب  و  داشت

بر عملیات شرکت خواهد بود.  تاثیرگذار
ادامه فعّالیت خود بایستی قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز را به صورت مداوم    منظوربه شرکت    :ریسک نرخ تورم-٣

انجام عملیات به کارگیرد، بنابراین افزایش نرخ تورم تاثیر به سزایی در عملیات شرکت و افزایش  خریداري و در  
 بهاي تمام شده خواهد داشت. 

شود و با توجه  میهاي کامپیوتري انجام  ها و سیستم ارافزنرمبا توجه به اینکه کلیه خدمات از طریق    :ریسک فناوري -۴
اطالعات و ارتباطات با از دست دادن دیتاها، عملیات شرکت تحت تاثیر  فناوري    هايزیرساخت به نامناسب بودن  

نیز تکرار   ناحیه دیگر، متاسفانه این موضوع در  ،  نواحیدر یکی از    قرار خواهد گرفت. پس از تجربه حمله سایبري
بل  دّي و قاهاي کاري شرکت شده است. در حال حاضر اقدامات جفرآیندها و  گردید که موجب کندي در رویه

 و حفظ امنیت اطالعات در دست اقدام است. هازیرساخت توجهی در خصوص بهبود 
ي انجام  بندربا توجه به اینکه خدمات شرکت از طریق تجهیزات    :کنندگانتامین ریسک تامین کاال و بکارگیري  -۵

به شرایط فعلی، امکان  مناسب تخلیه و بارگیري جز عوامل مهم است. متاسفانه با توجه  نُرم  گردد آماده به کاري و  می
ي با مشکل مواجه خواهد  بندرتامین کاالي اصلی وجود ندارد و در صورت عدم تامین به موقع قطعات، عملیات  

ها و بایگانی سوابق  اي آنو نیز ارزیابی دوره   کنندگانتامین شد. همچنین عدم وجود بانک اطالعاتی در خصوص  
 وجود دارد. کنندگانتامین از سوي  اتتعهّدعملکرد ایشان، احتمال عدم ایفاي 

  



 
 

 
  

  :تخصصیهاي اطالعات کمیته-۶
 

 

دو کمیته ریسک و انتصابات  حات قبل، ارائه شد و اطالعات مربوط به  صفاطالعات مربوط به کمیته حسابرسی داخلی در  
 باشد:می  به شرح زیر

 

 :کمیته ریسک -6-1
 

ریسک اعضاي کمیته 

رشته تحصیلی  آخرین مدرك تحصیلی تسم نام و نام خانوادگی ردیف

ي حسابدار دکترا  عضو يبندرر زاده صف نیمحمد حس ١

ي حسابدار DBA عضو یلیمحمد حسن فام ٢

حسابرسی  ی کارشناس سیرئ ی رانیشم دیام ٣

4 ی تعداد جلسات الزام

5 99شده تعداد جلسات برگزار 

12 تعداد مصوبات
 

 : کمیته انتصابات -6-2
 

تانتصابااعضاي کمیته 

رشته تحصیلی  آخرین مدرك تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی ردیف

دریانوردي و علوم دریایی ارشدکارشناسی  عضو اء یمحمود ک ١

ع یصنا یمهندس دکترا  عضو ير یمحمد رضا نص ٢

ی عیطب منابع ی کارشناس عضو یعیشهرام رف ٣

يمورد ی تعداد جلسات الزام

3 99تعداد جلسات برگزار شده 

7 اد مصوباتتعد



 
 

 
  

 اجرایی شرکت هاي لیتفعّا -7
 بخش فنی و عمرانیهاي لیتفعّا  -7-1

 : فنیهاي لیت فعّا -7-1-1

 جدول مشخصات تجهیزات -الف
ي سینا بعنوان بزرگترین شرکت پورت اپراتور کشور، با در اختیار داشتن گستره ي متنوعی بندر شرکت خدمات دریایی و  

افی صفو  پشتیبان، وظیفه تخلیه،  بارگیري  و  اي  واسطه   اي،شامل تجهیزات ساحلی، محوطه   ،از تجهیزات تملیکی و استیجاري
 دارد. را برعهده مختلف  بنادرکاال در 

 نوع تجهیز ردیف
 مالکیت 

 کل
 درصد از
 استیجاري  تملیکی کل

%212141.94گنتري کرین  1
%825334.57ترانستینر2

%0881.11جرثقیل ساحلی (گاتوالد، لیبهر، بکرا)3
%323354.85اي  (کاتو، تادانو و....) جرثقیل موبایل محوطه4
%131141.94ریچ استاکر 5
%110111.52امپتی استاکر 6
%104110514.54لیفتراك و تاپ لیفت7
%7407410.25کشنده8
%270273.74تراکتور9
%198019827.42کفی10
%1230.42لودر و مینی لودر11
%8081.11ماشین جاروب / تانکر سوخت / ون12
%168016823.27خودرو سواري 13
%8081.11لودینگ آرم سایت نفتی 14
%120121.66مخازن نفتی سبک و سنگین15

%4040.55پمپ خانه نفتی سبک و سنگین 16
%67052722100.00جمع

%100.00%7.20%92.80درصد از کل



 
 

 
  

 عملکردي تجهیزات هاي شاخص  -ب
به شرح زیر بوده است: 99ل بکاري تجهیزات شرکت در سادرصد شاخص آماده 

 ناحیه شمال  ناحیه جنوب غرب ناحیه جنوب شرق سال 
139896.35% 93.36% 90.04% 
139990.82% 93.40% 93.70% 
 +%3.66 +%0.04. -%5.53 تغییر 

 

 نتریزيبرنامه اطالعات بخش  -ج

99سال  -نگهداري و تعمیر هاي لیتفعّاسهم 

 هشعب
 دستورکارهاي موردي دستورکارهاي برنامه اي

 کل
 درصد از کل تعداد درصد از کل تعداد

  74,805%14.12 10,564%85.88  64,241 ناحیه جنوب شرق
  25,474%9.91 2,524%90.09 22,950ناحیه جنوب غرب

 10,140%26.44 2,681%73.56   7,459ناحیه شمال 
 

 
 

  



 
 

 
  

 :بخش عمرانیهاي لیت فعّا -7-1-2

 ناحیه جنوب شرق  يهکتار 15 تی ژه احداث ساپرو- 1

یواقعشرفتیپيابرنامه شرفتیپکارهاي باقیمانده رد اتمام آوبرهیاولنه یزبراورد همدت ساختیشروع طراح

 درصد  85.7 درصد 100 میلیارد ریال 410ال یر اردیلیم  427 سال 2 1393

 باشد: زیر می شامل موارد  99سال  منتهی به ییاجرا اتیعملاقدامات و 
مترمربع 5000به مساحت  CFSاجراي تاسیسات برقی سوله  

CFSاحداث رمپ جهت ورودي سوله  
 

 پیشرفت واقعی  پیشرفت برنامه وزن شرح فعالیت
پروژه احداث پایانه کانتینري در ناحیه 

 %86 %98 100 جنوب شرق

 %100 %100 3.74 هزینه هاي قبل از بهره برداري
 %99 %100 36.44 حوطه سازي آماده سازي و م

 %60 %88 17.35 ساختمانها و انبارها احداث 
هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت  

 %82 %100 38.4 اصلی

 %100 %100 0.5 تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه 
 %99 %100 3.57 هزینه هاي پیش بینی نشده 

 

 
 



 
 

 
  

 ناحیه جنوب غرب در  ينری کانت تیهکتار سا 15پست اسکله و   کیپروژه احداث - 2

یواقع شرفتیپيبرنامه ا شرفتیپل یویاتمام بخش س برآورد هیاول هزینهورد آ برمدت ساخت یطراحشروع 

۴٩ درصد 100 میلیارد ریال 778 الیر اردیلیم 2،548سال 2 1394 درصد ۴

 
 باشد: شامل موارد زیر می  99سال  منتهی به ییاجرا اتیعملاقدامات و 
 داث حفاظت از اسکله و پسکرانه توسط شرکت مندرود اح اتیعمل ادامه

 ی واقع شرفتیپ برنامه  شرفتیپ وزن  تیشرح فعال

 49.4 68.25 100 نیاحداث نگ  پروژه

100% 43.8 و ساخت اسکله  یطراح  %98.84  

 %87.20 %89.29 4.76 حفاظت پسکرانه( کار اضافه) طرح

7.7%6 %27.08 20.35 ينر یکانت انهیو احداث پا یطراح  

47.22% 31.09 ي بهره بردار زاتیتجه دیخر  %1.09  

 
 

 
  



 
 

 
  

 ینفت انه یپروژه پا- 3
 باشد: شامل موارد زیر می  99سال  منتهی به ییاجرا اتیعملاقدامات و 

اجراي عملیات دو منظوره سازي مخازن سقف ثابت
ساختمان ابالغ قرارداد احداث ساختمان اداري و شروع عملیات احداث 

ي دو اینچ جهت اجراي خط ازتخرید لوله ها

 در ناحیه شمالاحداث انبارهاي کاال  پروژه- 4
 باشد: شامل موارد زیر می  99سال  منتهی به ییاجرا اتیعملاقدامات و 

تکمیل ساختمان اداري 
 به بهره برداري رسید. 99ساختمان اداري در مهر سال 

 

 سرمایه انسانیمعاونت هاي لیتفعّا -7-2

 :ی انسانـ رمایهسب یترک -7-2-1
سال مالی در  تعداد پرسنل شرکت    میانگینافته و  ی در طول سال مورد گزارش پرسنل شرکت نسبت به سال گذشته افزایش  

 ده است.ینفر رس 1884به  1399
در جدول زیر ارائه گردیده است.   هاي گذشتههر سال با مقایسه با سالتعداد پرسنل شرکت و کارکنان قراردادي    میانگین 

 

 1392 1393 1394 1395 1396 1397 13991398 شرح
 224 225 229 210 202 196 185 158 تعداد نیروي انسانی

 1,153 1,906 2,095 1,809 1،821 1،796 1،612 1،726 تعداد کارکنان قراردادي
 1,377 2,131 2,324 2،0232,019 1،992 1،797 1،884 جمع کل

 

 

224 225 229 210 202 196 185 158
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 نوع شغل  جنسیت (تعداد)وضعیت تاهل (تعداد)میانگین سابقه کار (سال)  

 نوع قرارداد 
در 
 شرکت

شرکت و   در
خارج از شرکت 

 صف ستاد زن  مرد مجرد متاهل

 113 45 12 146 13 145 16 14 قرارداد مستقیم 
 1670 56 52 1674 213 1513 16 9 برونسپاري 

 شرکتانسانی  سرمایهتحصیالت  -7-2-2
ت به شرح جدول زیر است.شرک صفستاد و انسانی به تفکیک  سرمایهضعیت تحصیالت و
 

تعداد کل پرسنل  صف ستاد مقطع تحصیلی ردیف
 4 1 3 دکتري  1
 72 46 26 کارشناس ارشد  2
 459 426 33 کارشناس 3
 252 242 10 کاردان  4
 798 831 8 دیپلم 5
 299 338 0 زیر دیپلم  6

 1884 جمع

 انسانی به کل پرسنل سرمایه فعال در حوزه نسبت پرسنل -7-2-3
نفر   1884باشد که با توجه به جمعیت کل پرسنل معادل  نفر می  29تعداد پرسنل معاونت سرمایه انسانی در حال حاضر  

 باشد. می %1.5پرسنل نیروي انسانی و کل پرسنل معادل نسبت بین 

 شرکتمتوسط سن پرسنل  -7-2-4
سال و در  40ي سینا مستقر در بخش ستاد این شرکت، تقریبا معادل بندرن شرکت خدمات دریایی و متوسط سن کارمندا

  شود. میانگین سنی مناسبی محسوب می ،باشد که به نسبت نوع صنعتسال می 37 ،صف
  



 
 

 
  

  1399 سال یآمــوزشهاي گزارش برنامه  -7-2-5
و  توسعه  شرکت   دریایی  سال  بندرخدمات  در  سینا  وجودب  1399ي  محدودیت   ا  تمام   ،کروناییهاي  شرایط  رعایت  با 

آموزشی را هاي  لیتفّعا  ،مدیران و کارشناسان شرکت   سازيبهداشتی در جهت توسعه سرمایه انسانی و توانمندهاي  لپروتک
 . است هو اجرا نمود ریزيبرنامه ،شرکت سینا بر اساس نیازسنجی ستادو  صفدر 

 در این بخش به شرح زیر است:صورت گرفته  هاي لیت اهم فّعا
است که این نشان از اهمیت    ه دوره آموزشی در سطح کل شرکت اجرا نمود  154با اجراي  1399شرکت سینا در    -الف

 سازمانی مدیران شرکت دارد.  هاياستراتژيآموزش در نگاه و 
طوح آموزش عمومی تخصصی در سها  ساعت آموزشی برگزار گردیده و این آموزش   40974این عناوین آموزشی در    -ب

 . کارشناسان و مدیران شرکت انجام گرفته است براي کارگران،و مدیریتی 
موضوع اصلی ردیف

دوره هاي آموزشی برگزار شده 
ساعت  -نفر

دوره آموزشی برگزار شده 

406مالی 1

4،890فنی و عمرانی 2

1،478فناوري اطالعات و ارتباطات 3

18،085عملیات4

735ردي و توسعه راهب5

810حفاظتی 6

13،340بهداشت ایمنی و 7

1،230اداري و سرمایه انسانی 8
40،974جمع

 
سال    -ج لجستیک    1399در  انجمن بندردوره تخصصی  موسسه  در  مدیران)  شایستگی  نامه  گواهی  دریافت  ي (جهت 

عملیاتی مدیران   هايمهارترکت جهت ارتقاء دانش و  نفر از مدیران ستادي و عملیاتی ش  20کشتیرانی و خدمات وابسته براي  
 که عناوین آموزشی برگزار شده در این دوره به شرح زیر است: برگزار گردید

 ینريآشنایی با عملیات کانت
آشنایی با کد امنیت کشتی
آشنایی با کاالي خطرناك 



 
 

 
  

تکمیلی-ي بندرفناوري اطالعات و ارتباطات 
مدیریت ربسک و بیمه 

هاسازمان وانین و اسناد، ق 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست

آشنایی با عملیات کانتینري
 

آن  اي  که وضعیت مقایسه   گردیده است  برگزارو ستاد شرکت    صفدر    1399آموزشی در سال  عنوان دوره    94تعداد    -د
قبل در جدول و نمودار زیر قابل مشاهده است:هاي نسبت به سال

 

13981399 13961397هاي برگزار شدهتعداد دوره 

1831 2675ناحیه جنوب شرق

4779 6158ناحیه جنوب غرب

1617 159ناحیه شمال 

1227 1911آموزش ستاد تهران

93154 121153جمع
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99و98و97و96مقایسه تعداد دوره هاي آموزشی برگزار شده در سال هاي 

1396 1397 1398 1399



 
 

 
  

ساعت آموزش براي   40974ایجاد شده به واسطه شیوع کرونا، در مجموع  هاي  ، با وجود محدودیت1399در سال    -ه
ستاد   در  1399در سال    برگزار شده  وضعیت نفر ساعت آموزش شرکت برگزار شده است که    صفنان ستاد تهران و  کارک

 قبل در جدول و نمودار زیر قابل مشاهده است:هاي آن نسبت به سالاي وضعیت مقایسه  و شرکت صفتهران و 
 

 1399 1398 1397 1396 نفر ساعت برگزار شده 

   6,893   27,045   46212,   7,517 ناحیه جنوب شرق

   24,362   13,860   15,703   15,997 ناحیه جنوب غرب

   4,428   2,018   7,144   2,755 ناحیه شمال 

   5,291   5,492   4,648   6,666 ستاد (دفتر مرکزي تهران) 

   40,974   48,415   39,957   32,935 جمع
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ایجاد شده به واسطه شیوع کرونا، در کل هاي  محدودیت  ، با وجود1399سرانه آموزشی شرکت به تفکیک در سال    -و
آن نسبت اي  مقایسه   و وضعیت  شرکت  صفستاد تهران و  در    1399بوده است که وضعیت آن در سال    26شرکت، در حدود  

 قبل در جدول و نمودار زیر قابل مشاهده است: هاي به سال
 

13981399 13961397 سرانه آموزشی 

188 1034ناحیه جنوب شرق

2129 2319ناحیه جنوب غرب

5028 2014ناحیه شمال 

5146 1724ستاد (دفتر مرکزي تهران) 
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ناحیھ جنوب شرق ناحیھ جنوب غرب ناحیھ شمال )دفتر مرکزی تھران(ستاد 

99و98و97و96مقایسھ سرانھ آموزشی نسبت بھ سال ھای 

1396 1397 1398 1399



 
 

 
  

 مالی و سهام معاونت هاي لیتفعّا  -7-3
 ر یول زامجمع به شرح جد  فی و انجام تکال  98سال    یحسابرس  يو سهام در خصوص رفع بندها  یقدامات معاونت مالا
 :باشدمی

 شرح گزارش
و   حسابرس

بازرس قانونی 

صادره  يها حساب ي مالی، موضوع حق بیمه صورتهاصورت  24-2-1و    24-1-4توضیحی    هايیادداشت به شرح    -5-1
جهت بررسی مجدد به هیئت تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی ارجاع شده است. بابت  1396و1395هاي  ل شرکت در سا

میلیارد ریال مطالبه  21مبلغ    1396سال  اي  میلیادر ریال و حسابرسی بیمه  102مبلغ    1397سال    يهاحساب حق بیمه صورت 
تا  5(بلندمدتانعکاس یافته است. مضافاً بابت حق بیمه قراردادهاي    هاحساباي در  شده که به دلیل اعتراض شرکت ذخیره

میلیارد ریال ذخیره بیمه (طبق ضرایب  1،376تا پایان سال مورد رسیدگی مبلغ    ،و دریانوردي  بنادرساله) منعقده با اداره کل    25
انعکاس یافته است. حصول اطمینان از عدم نیاز به افزایش ذخیره بابت موارد  هاحساب تعیین شده سازمان تامین اجتماعی) در

اشد. بنهایی سازمان تامین اجتماعی می ال منوط به اعالم نظر یر1398و1395،1397هاي لسااي مذکور و نیز حسابرسی بیمه 

شرح تکالیف 
مجمع

با بند   رابطه  توضیحات    5-1در  به  توجه  قانونی، با  پیگیري الزم  ،در مجمع مقرر گردید شرکتشده  ارائهگزارش بازرس 
در خصوصو    کار قرار دهدیافته از سازمان تامین اجتماعی را در دستور  دریافت مفاصاحساب براي قراردادهاي خاتمه   منظوربه 

ي الزم در جهت احقاق حقوق شرکت بعمل آید.هایگیريپموارد اعتراض 
اقدامات انجام

شده 
ي ذیربط ارائه گردیده است. هاسازمان جهت پیگیري وضعیت بیمه تهیه و به  اي در خصوص مفاصاحساب درآمدي نامه

باشد.   می قراردادها در حال انجاممذاکره با مشاوران بیمه در خصوص وضعیت ذخیره بیمه 

گزارششرح 
و   حسابرس

بازرس قانونی 
. کافی برخوردار نمی باشداي ي مالی، موجودي مواد و کاال از پوشش بیمههاصورت 18به شرح یادداشت توضیحی  -5-2

شرح تکالیف
مجمع

کافی موجودي مواد و کاال اقدامات الزماي  گزارش بازرس قانونی، در خصوص رعایت پوشش بیمه   5-2در رابطه با بند  
ت پذیرد.صور

اقدامات انجام
شده 

باشد. می  در این خصوص لیست داراییها تهیه گردیده است و اقدامات الزم با نظر حسابرس مستقل در حال انجام
 

شرح گزارش 
و   حسابرس

بازرس قانونی 

مواد    -7-1 و    115و    114مفاد  قانون تجارت  نزد    32اصالحیه  مدیران  وثیقه  سهام  تودیع  خصوص  در  صندوقاساسنامه 
شرکت.

اساسنامه در خصوص انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره در اولیه  33اصالحیه قانون تجارت و    119مفاد ماده    -7-2
. العادهفوق  طوربهجلسه بعد از مجمع عمومی عادي 

یف مدیر عاملاساسنامه در خصوص ارسال حدود اختیارات و وظا  42اصالحیه قانون تجارت و تبصره    128مفاد ماده    -7-3
. هاشرکتبه اداره ثبت 

اصالحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع  240مفاد ماده    -7-4
 .عمومی عادي صاحبان سهام



 
 

 
  

تکالیف  شرح
مجمع

اسنامه مقرر گردیدگزارش بازرس قانونی در خصوص الزامات قانونی قانون تجارت و اس  7-4الی    7-1در خصوص بند  
کامل رعایت گردد. طوربه موارد فوق 

اقدامات انجام
شده 

حاکمیتباشد، همچنین بند  می  مرکزي وجوه در حال انجام  گذاريسپردهاقدامات الزم درخصوص سهام وثیقه با شرکت  
گردد.شرکتی نیز رفع می

 

شرح گزارش
و   حسابرس

بازرس قانونی 

این  15و    11،  5-1هاي  صاحبان سهام، در خصوص بند  18/04/1398می عادي سالیانه مورخ  تکالیف مقرر در مجمع عمو  -8
منطقه   زمین  مالکیت  اسناد  اخذ  پرداختنی  2گزارش،  تکلیف  تعیین  بوشهر،  اقتصادي  و  هاي  ویژه  کاملرراکد  عایت 

بورس، به نتیجه نهایی نرسیده است. هايلیستچک

تکالیف  شرح
مجمع

تکالیف مجمع سال  همچنیندر این مجمع و  شده  ارائهگزارش حسابرس، مقرر گردید با توجه به تکالیف    8  در رابطه با بند 
شرکت   اعتراضهاپیگیريقبل،  موارد  خصوص  در  و  دهد  قرار  خود  کار  دستور  در  نهایی  نتیجه  حصوص  تا  را  الزم  ي 

ي الزم را در جهت احقاق حقوق شرکت بعمل آورد.  هاپیگیري
نجاماقدامات ا
شده 

الزم از مسئولین ذیربط صورت گرفته است.ي هاپیگیري
 

شرح گزارش
و   حسابرس

بازرس قانونی 

اصالحیه قانون  129ي مالی، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده  هاصورت  34-1معامالت مندرج در یادداشت توضیحی    -9
ه به اطالع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفتهتجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیر

ر ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدماست. معامالت مذکور با رعایت تشریفات مقرر د
که با توجه به تعداد اعضاي مشترك حقوقی  گروههم   يهاشرکت (به استثناي معامالت با    گیري رايشرکت مدیر ذینفع در  

ته است.میسر نبوده) و بر اساس روابط فیمابین، صورت پذیرف گیريرايهیئت مدیره، عدم شرکت مدیر ذینفع در 
تکالیف  شرح

مجمع
اصالحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.   129گزارش بازرس قانونی، در خصوص معامالت مشمول ماده    9بند    مورددر  

اقدامات انجام
شده 

نیز رعایت شده است.  1399موارد در سال 
 

شرح گزارش
و   حسابرس

بازرس قانونی 

تکلیفی و  هايمالیاتمستقیم و سازمان تامین اجتماعی به ترتیب در خصوص کسر و پرداخت    هايمالیاتمفاد قوانین    -11
کامل رعایت نشده است.  طوربهمکرر و حق بیمه قراردادهاي منعقده،  169ماده 

تکالیف  شرح
مجمع

مستقیم و سازمان تامین اجتماعی در  هايمالیاتگزارش بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت مفاد قوانین    11رابطه با بند  در  
کامل رعایت نماید. طوربهتکلیفی و حق بیمه قراردادهاي منعقده را  هايمالیاتخصوص پرداخت 

اقدامات انجام
شده 

سال   انجام  1399در  حال  ا  مضافباشد،  می  در  قراردادها  ینکهبر  تدوین  نحوي  در  شدهبرنامه  به  از  است  ریزي  قبل  که 
امضاءکسورات قانونی در قراردادها لحاظ شود. 

 



 
 

 
  

شرح گزارش
و   حسابرس

بازرس قانونی 

ابالغیه    -12 اجراي  بهادار،هاي  لکنتر  لیستچکدر  اوراق  و  بورس  سازمان  مصوب  مالی  گزارشگري  بر  حاکم  داخلی 
مورد مهمی که حاکی از عدم  ،تکمیل شده  لیستچکد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. بر اساس  مور  ،مزبور  لیستچک

باشد مشاهده نشده است.  لیستچکاز  یرعایت یا عدم اجراي مطلوب بند یا بندهای
ناشران  یانضباط  دستورالعمل  5ماده    1شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بند  ضوابط و مقررات وضع  -13

تقسیم شده سنوات قبل در موعد مقرر، رعایت نگردیده است.پذیرفته شده در فرا بورس ایران، مبنی بر پرداخت سود 
تکالیف  شرح

مجمع
وضع مقررات  و  ضوابط  گردید  تهران  مقرر  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  سوي  از  و  دستورالعملشده  شرکتی  حاکمیت 

پولشویی بطور کامل رعایت گردد. اجرائی مبارزه با  دستورالعمل
اقدامات انجام

شده 
انجام گردیده است.  کثیراالنتشارهاي اقدامات الزم در خصوص چاپ اطالعیه پرداخت سود سهام سنوات قبل در روزنامه

مدیره ارائه شده است. هیئتحاکمیت شرکتی تهیه گردیده و در جلسه  لیستچکدر این خصوص 
 

شرح گزارش
  و حسابرس

بازرس قانونی 

سازيو تقویتاستمرار  و اوراق بهادار در خصوص ایجاد،    بورسسازمان 27/04/1397مصوبشرکتیحاکمیتدستورالعمل  -14
)،3آنها جهت کسب اطمینان معقول از تحقق اصول حاکمیت شرکتی توسط هیئت مدیره(ماده  سازيو مستند  اثربخشو کارهاي  

6شرکت (تبصره   3ره به کمیته انتصابات در خصوص عدم عضویت در هیئت مدیره بیش از  از سوي هیئت مدی  اقرارنامهارائه  
و نظارت هیئت )، تدوین، اطالع4ماده سازرسانی  وهاگزارش  يآورجمع و کار    مدیره بر اجراي  قوانین  نقض  به  ي مربوط 

مدیره در تعیین سمتذینفع هیئتاز عضو    گیريراي)، ممنوعیت  11مقررات و نارسایی در شرکت و رسیدگی به آنها(ماده
ی هیئتاثربخشارزیابی    سازيمستند  ،)15)، تشکیل کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره(ماده14مدیره (مادهاعضاي هیئت

)، مستند16مدیره(ماده  تخصصی هیئت مدیره و مدیر عامل توسط هیئتهاي  دیر عامل،کمیته حسابرسی، سایر کمیتهمدیره و م
الز کاري،  نمودن  مهارت روزبه ،  هامسئولیت امات  هیئتهاي  وآگاهی ها  آوري  حاکمیتاعضاي  کار  و  کسب  زمینه  در  مدیره 

مدیره، مدیر عامل ورئیس هیئتي  هامسئولیتیف، اختیارات و  مدیره شامل شرح وظا) تدوین منشور هیئت17شرکتی(ماده  
) تدوین19و تصویب آن (بند ب ماده    گیريتصمیم یره، نحوه  مدنحوه تنظیم دستور جلسات هیئت   ،مدیرهسایر اعضاي هیئت
ترتیب و تاریخ  تصویب،)23اجرایی آن (تبصره ماده  هاي  مدیره مشتمل بر تشکیالت و رویههیئت   دبیرخانهو تصویب منشور  

حضور هر یک از)، ذکر دفعات  24مادهماهه (بند بدیره براي دوره شش مدیره در اولین جلسه هیئت  برگزاري جلسات هیئت 
هیئت  دراعضاي  جلسات  در  هیئتفعّالگزارش    مدیره  ساالنه  سهام(بندجیت  صاحبان  عادي  عمومی  مجمع  به  مدیره 

آتی  24ماده جلسات  دستور  هیئتهیئت)تعیین  اعضاي  از  یک  هر  پیشنهاد  با  (مادهمدیره  عامل  مدیر  یا  افشاي25مدیره   ،(
داخلی و گزارش حسابرسهاي  لمدیره، گزارش کنتریت هیئتفعّال ت، گزارش  ي مالی ساالنه،گزارش تفسیري مدیریهاصورت

مشخصات  ،افشاي نام  ،) 31ی شرکت(ماده  مستقل و بازرس قانونی شرکت قبل از برگزاري مجمع عمومی از طریق پایگاه اینترنت
هیئت مدیره و اعضايتخصصی  هاي  اعضاي هیئت مدیره، مدیر عامل، کمیته  ايحرفه کامل تحصیالت، تجارب و مدارك  

به اصالت یا به نمایندگی،  هاشرکتآنها، موظف یا غیر موظف بودن، میزان مالکیت سهام، عضویت در هیئت مدیره سایر  
)،رعایت نگردیده است.   42حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی (ماده  هاي  دیران اصلی و رویهحقوق و مزایاي م

تکالیف   شرح
مجمع

.ردندا

.کلیه موارد فوق انجام پذیرفته استاقدامات انجام شده 



 
 

 
  

 پیشنهاد هیئت مدیره براي تقسیم سود -8
 :بر اساس تکالیف قانونی -8-1

درصد از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامیست لکن، مجمع   10اصالحیه قانون تجارت تقسیم    90ماده  با توجه به  
 سهام اختیار دارند که نسبت به تقسیم بیش از مبلغ فوق الذکر اعمال رأي نمایند. عمومی عادي سالیانه صاحبان 

 :پیشنهاد هیئت مدیره براي تقسیم سود -8-2
نا به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام جهت تقسیم سود  یس  يبندرو    ییایعه خدمات درهیئت مدیره شرکت توس

هاي ظالمانه اعمال شده و ا توجه به موضوعاتی از قبیل کاهش تاثیرات تحریمب  30/12/1399مالی منتهی به    سالسهام براي  
 شنهادیدرصد سود ساالنه را پ  10معادل  آالت شرکت و غیره،  آوري شرکت از طریق نوسازي ماشینافزایش مقاومت و تاب

 د.  ینمامی
 

  :زمانبندي پرداخت سود سهام  -8-3
  يعاد  یمجمع عمومخ  یدر خصوص پرداخت سود به دارندگان سهام در تارره  یئت مدی ه  يشنهادیپ  يبرنامه زمان بند 

 باشد. می  لین شرکت براي اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیا  30/12/1399به    یمنته  یانه مربوط به عملکرد سال مالیسال

   :یقیسهامداران حق -الف
 .1400ور ماه از اول شهری گذاريسرمایه و سبدهاي ها صندوق و یقیه سهامداران حقیکل

 :یسهامداران حقوق -ب
 . 1400از ابتداي آبانماه  یسهامداران حقوق

 آینده شرکت هاي برنامه -9
شرکت از جمله در   يرو   شیپ  يهاو برنامه اي  توسعه هاي  شرکت، طرح   دیجد  تیریتداوم حرکت مد  يدر راستا

: باشدمی  و تحقق يریگ یدر حال پ ریموارد ز
 ها. فرآیند و تجهیزات انسانی، سرمایه بکارگیري در هزینه مدیریت و يور بهره  افزایش
 معیشت   و   مهارت  ارتقاء   و   بکارگیري   شناسایی،   ابعاد  در   سرمایه انسانی  توسعه  و  مشاغل  بندي  طبقه

 . پرسنل رفاه و



 
 

 
  

  جهت   تجربی  و  علمی  اننظرصاحب   برترین  از  گیريبهره   با  متخصصین  شبکه  توسعه  و  تشکیل
پیاده  ارتقاء،  بهره ستداوم،  و  از  ازي  پروژهبرداري   و   طراحی  ،یابیعارضه،  پژوهیآینده  هايدستاوردهاي 

شرکت.  کار و کسب مدل بوم و راهبردي برنامه تدوین
  شرکت   100  فهرست  در   حضور  و   تومانی  هزار میلیارد  فروش   به  یابیدست   بمنظور  ریزيبرنامه

.آیندههاي سال طی برتر
 یداخل  تیبا کمک ظرف  یاتیو عمل  يراهبرد  زاتیتجهتامین  اخت و  در س  يو اپراتور  يگذاره یسرما

ی.خارج کیو شر
و    یو جنوب  یشمال  هیهمسا  يکشورها  بنادررت اپراتور در  وو پ  گذاره ی به عنوان سرما  نایحضور س

.جنوب -کشور در امتداد شمال  يمرکز دوری کر قیتجارت از طر ياندازراه 
و   ادیبن  استینظر ر  ریز  pl4شرکت مستقل    لیبا تشک  ادیبن  يمحور گروه اقتصاد   کیلجست  ییبازآرا

  ي هکتار   2700  کیشهر لجستهاي  و استفاده از فرصت   ادیگروه بن  نگیدر هلد  pl3  يهاشرکتمجموعه  
ی.ملّ کیو ورود در عرصه لجست  ییرجا

برا  دی تول  يبرا  نایس  گذاريسرمایه  گوگرد  کم  کشت  يمازوت  کشتها  ی سوخت  به  فروش    ی ران یو 
). 2020(الزام جهانی از ابتداي سال  انیمتقاض ریو سا اسالمی ایرانهوري جم

اکران در  سازمان  هاي  حضور  دریانوردي   بنادربزرگ  سرما  ي اپراتور  يبرا  و   منظوربه   يگذاره یو 
. شرکت يو درآمد ايحرفه و توسعه  ي دار یپا تیتقو

  و   ماموریتی  سبد  تکمیل  و  ارپاید  سودآوري  افزایش  جهت در  اصلی کشور    بنادر  در  حضور  تکمیل
. شرکتهاي لیتفعا متوازن  گسترش 

از فرصت   گیريبهرهو    مَکران  سواحل  توسعه  و  زداییمحرومیت  در  مشارکت  بمنظور  ریزيبرنامه
. )سرخس تا چابهار( جنوب کشور تجارت کریدور شرقی در امتداد شمال

.کانتینريهاي پایانه در به خصوص شرکت عملیاتی سهم افزایش بمنظور تالش 
.خشک بندرورود در موضوع 

حرکت به سمت ایجاد سیناي دیجیتال. 
 
 
 



 
 

 
  

 اطالعات تماس با شرکت   -10
   :نایس يبندرو  ییایتوسعه خدمات در يدفتر مرکز -1

  1517753513، کدپستی  18شماره  سیزدهم، خیابان جنوبی، گاندي خیابان تهران،
 )021(84309 - 84308خط)   30( :تلفن
 )021( 88777923 :سفاک

 ناحیه جنوب شرق:-2
 )0761(2123923:تلفن
 )0761(2123922:فاکس

 ناحیه جنوب غرب:-3
 ) 0771( 2530683 :تلفن

 )0771(2566364فاکس 
 : ناحیه شمال-4

 )0191( 3233031 -4:تلفن
 )0191( 3239066:تلفکس

 :پست الکترونیکی شرکت -5
info@spmco.co 

 : آدرس سایت اینترنتی شرکت -6
www.SPMCO.CO 

 :سهام  اداره تلفن -7
 )021( – 88873461-4:تلفن 

 )021( – 88875792 :فاکس




