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 معرفی صنعت .1

 گاهیجا توسعه حال در یکشورها در کاال شده تمام متیق بر آن یرگذاریتاث لیدل به ییایدر ونقل حمل موضوع

 و عیصنا صاحبان انیم در موجود یرقابت کامال طیمح و آزاد تجارت یفعل عرصه در بدان توجه و افتهی ییواال

 و است جهان در یالملل نیب صنعت نیبزرگتر ، ییایدر نقل و حمل صنعت .است افتهی یاتیح ینقش ه،یاول مواد

 02 تا 09 حدود نقل و حمل ونیکمس سیر گفته به .کارند به مشغول صنعت نیا در نفر ونیلیم 5.2 از شیب

 .شود یم انجام ایدر قیطر از کشور یخارج تجارت درصد

این  ها پذیرفت،های اقتصادی ایران است که تاثیر زیادی از اعمال تحریمیکی از بخش حمل و نقل دریایی

-ها نیز تاثیر میبه واسطه پشتیبانی حداکثری تجارت خارجی شامل صادرات و واردات روی سایر بخش صنعت

اند بلکه شرکتهایی که در بنادر ایران فعال بودند بنادر ما هیچ وقت تحریم نبوده اما باید توجه داشت که گذارد.

 تحریم شدند.

 به موارد زیر اشاره کرد:توان ها میاز جمله مشکالت ایجاد شده در زمان تحریم

 های معتبر خارجی به شناورهای ایرانی ای  و پی.اند.آی کالبعدم ارائه پوشش بیمه .1

-نامهبندی و گواهیبندی از ایران و ایجاد مشکالتی در حوزه مبحث ردهالمللی ردهخروج شرکتهای بین .5

 های دریایی و مشائل فنی و ایمنی شناورها

 شورهای دیگر در بنادر ایرانعدم پهلوگیری شناورهای ک .3

عدم توانایی شرکتهای حمل و نقل دریایی ایران جهت سفارش ساخت و خرید شناورهای از کشورهای  .4

 دیگر
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 ایرانخالصه معرفی مهمترین بنادر 

 شهرستان استان عنوان
 فاصله تا تهران

 )کیلومتر( 

 طول اسکله

 )متر( 

 تعداد اسکله

 )پست( 

 مساحت بندر و پسکرانه

 )هکتار( 

 3529 50 5542 1329 بندرعباس هرمزگان بندر شهید رجايي

 1199 35 6622 1999 ماهشهر خوزستان بندر امام خمیني

 1929 19 1599 399 نکا مازندران بندر امیرآباد

 24 12 5565 1199 بوشهر بوشهر بندر بوشهر

 44.1 5 1439 512 نوشهر مازندران بندر نوشهر

 135 19 1265 322 بندر انزلی گیالن بندر انزلي

 569 19 1559 1021 چابهار سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتي

 539 10 5461 006 خرمشهر خوزستان بندر خرمشهر

 59.2 5 462 1699 بندر لنگه هرمزگان بندر لنگه

 12.5 15 1446 1299 بندرعباس هرمزگان شهید باهنر
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 بر آمار اعالمی سازمان بنادر و دریانوردی بنا تا پایان خرداد ماه 1304بنادر از ابتدای سال آمار عملکرد 

 

 322بندر برتر دنیا،  39از  Containerisation International طبق آمارهای موسسه معتبر تحقیقاتی 

کانتینرهای جهان را در کل جهان جابجا شدند که این رقم نیمی از  5914، کانتینر طی سال TEUمیلیون 

-را نشان می 5913درصد افزایش نسبت به سال  2.2بندر برتر دنیا،  39. این میزان جابجایی در شودشامل می

 است.( TEUفوت معادل یک  59( کانتینر است. هر کانتینر boxواحد شمارش تعداد دستگاه ) TEU) .دهد
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 حسینامعرفی  .2

 و سیتاستوسط بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  1322 سال در نایس یبندر و یایدر خدمات توسعه شرکت

 . نمود آغاز 1326 سال یابتدا از را خود یاتیعمل تیفعال

 ماشین انواع از عظیمی ناوگان داشتن و بندری خدمات در سابقه قرن ربع بودن دارا با اکنون هم شرکت این

 .دارد را سال در کاال تن میلیونها برای خدمات ارائه توان ، بندری تجهیزات و آالت

 : نماید می ارائه ذیل بشرح را خود بندری خدمات سینا، بندری و دریایی خدمات توسعه شرکت

 محموالت بارگیری و تخلیه عملیات .1

 عمومی، کاالهای از اعم تجاری کشتیهای

 نگالت مایع، فله و خشک فله کانتینر،

  ای پروژه کاالهای و سنگین

  بنادر مدیریت .5

 کانتینری ترمینالهای اداره و احداث .3

 کشتیرانی خطوط نمایندگی .4

  کاری دوبه .2

  انبارداری .2

 بارنویسی و بارشماری .6

  صادراتی کاالهای حفاظت .5

 کاال ترخیص و گمرکی خدمات .0

 قوانین اساس بر بندری خدمات کلیه ارایه .19

 کشور جاری

 پذیرد.بندر نوشهر، امام خمینی، شهید رجایی و بوشهر صورت می 4عمده فعالیت شرکت در 

 از و نایس یبندر و ییایدر خدمات توسعه به شرکت تیشخص و نام سهامداران میتصم به بنا 1301 سال در

 .دیگرد فرابورس وارد 1305 سال آذرماه در و افتی رییتغ عام یسهام به خاص یسهام

 حسیناموضوع فعالیت  2.1

اساسنامه انجام کلیه عملیات تخلیه، بارگیری، بارشماری و بارنویسی،  3موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

گمرکی و  نمایندگی خطوط کشتیرانی، دوبه کاری، انبارداری و حفاظت کاالی وارداتی و صادراتی، خدمات

های بندری اختصاصی و عمومی، ترخیص کاال و ارائه خدمات بندری، اداره ترمینالهای کانتینری، احداث پایانه

های اختصاصی و عمومی و صادرات و واردات کاالهای مجاز مرتبط، بر مدیریت بنادر و ساخت و ساز اسکله

 اساس مقررات جاری کشور است.
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 وضعیت سهامداران 2.2

 درصد مالکیت تعداد  سهام نام سهامدار

 42.05 62،595،541 شرکت ره نگار پارس

 50.62 40،202،456 بنیاد مستضعفان 

 0.25 12،999،999 بانک سینا

 1.92 1،626،362 شرکت بیمه سینا

 13.21 55،634،026 سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

 

 اعضای هیئت مدیره 2.2

 اعضا

 شرکت سیاحتي و مراکز تفريحي پارسیان

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمي

 گذاری سیناشرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه

 مؤسسه بنیاد علوی

 گذاری کوثر بهمنشرکت مديريت سرمايه
 

 روند تغییرات سرمایه 2.2

 است نموده آغار را خود تیفعال و دهیرس تیث به تومان ونیلیم چهار هیاول هیسرما با 1322 سال در شرکت نیا

 الیر ونیلیم 126.999 آن یفعل هیسرما و است داده هیسرما شیافزا مرحله 2 تیفعال سال 52 یط در شرکت

 .باشد یم

 محل افزايش سرمايه سرمايه جديد  )میلیون ريال( درصد افزايش سرمايه تاريخ افزايش سرمايه

 آورده نقدی 49 - 6611

 مطالبات و آورده نقدی 5،949 2999 6631

 مطالبات و آورده نقدی 15،949 409 6636

 مطالبات و آورده نقدی 25،949 335 6631

 مطالبات و آورده نقدی 55،949 25 6611

 مطالبات و آورده نقدی 04،949 12 6616

 مطالبات و آورده نقدی 126،999 65 6616
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 حسیناهای ریسک 2.2

رجایی به جهت خروج شرکت پایانه کانتینری بندر شهید  5عدم تمدید قرارداد یک ساله ترمینال شماره  .1

 ها و سهم حداکثری این اپراتور در این بندرحتاید از لیست تحریم

 افزایش سهم بازار رقبا .5

 نوسانات در نرخ تسعیر ارز .3

ساله بندر بوشهر از سال سوم قرارداد به نفع سازمان بنادر و دریانوردی و  52های قرارداد تغییر تعرفه .4

 کاهش سهم حسینا

 گردد می کشور بنادر عملیات حجم کاهش به منجر که اقتصادی رکود تعمیق و نفتی درآمدهای کاهش .2

 حسیناهای صتفر 2.2

رفع تحریم ها، اصلی ترین پتانسیل افزایش سودآوری شرکت است که در پی آن افزایش حجم مبادالت  .1

به خصوص تجاری صورت خواهد گرفت . با رفع تحریم ها کشتی های کانتینری نیز مجددا به بنادر کشور 

بندر رجایی باز می گردند که حجم عملیات کانتینری را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد.افزایش 

سرمایه گذاری ها در بنادر کشور و بهسازی ماشین آالت و فرآیندهای عملیاتی نیز می تواند باعث افزایش 

 راندمان کاری و حاشیه سود اپراتورها گردد.

بوشهر ، حاشیه اطمینان باالیی را برای سود آوری شرکت ایجاد کرده است، در  قرارداد بلند مدت بندر .5

 موردی که در بندر شهید رجایی به دلیل یک ساله بودن قراردادها یک ریسک قلمداد می گردد.

تسعیر ارز کشور با نرخ مبادله ای صورت می گیرد که با افزایش احتمال تک نرخی شدن ارز و افزایش نرخ  .3

 ، سود آوری شرکت افزایش خواهد یافت.ارز مرجع

به دلیل سرمایه گذاری هایی که شرکت در  احتمال افزایش سهم درآمدی شرکت در بندر شهید رجایی، .4

 این بندر انجام داده است برای سال جاری و سال های آتی وجود دارد. 
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 نکات قابل توجه 2.2

 عملیات درصد صد و بوده نوشهر و بوشهر بنادر در کاال بارگیری و تخلیه اپراتور تنها شرکت حاضر حال در .1

 سال از ابتدای که ساله است 52 بوشهر بندر در کانتینری قرارداد همچنین و بنادررا بر عهده دارد این

 عهده بر را ره(  (خمینی امام بندر عملیات از درصد ین شرکت حدود پنجاها است. گردیده آغاز1309

آغاز  1303دارد که از نیمه دوم سال  در پایانه نفتی ساله 52قراردادی  داشته است که در این بندر نیز

باشد. شرکت همچنین درصد می 22میزان مشارکت حسینا در بندر شهید رجایی نیز حدود  شده است.

 پایانه کانتینری این بندر دارد. 5قراردادی یکساله در ترمینال شماره 

 طرح های در دست اجرا سهم حسینا از درآمد بندر مدت قرارداد نوع ترمینال نام بندر رديف

 شهید رجایی 6
 49 سال 1 کانتینری

 
 49 سال 1 غیر کانتینری

1 
بندر امام 

 خمینی

 - ماه 11 اسکله نفتی

 - سال 52 پایانه نفتی گسترش و افزایش ظرفیت پایانه نفتی

 - سال 2 جنرال کارگو

 بوشهر 6
و گسترش مجموعه  02سوله تا سال  ساخت 09 سال 52 کانتینری

 09 سال 1 جنرال کارگو جزیره نگین

 09 سال 1 جنرال کارگو نوشهر 4

که مدت  03احداث سوله و سیلو از سال 

 12سال بوده و مدت بهره برداری  1ساخت 

 سال

پايان يافته بود و  14ساله شرکت در سل  6ساله ای دارد که مفاد آن هر سه سال بازبیني مي شود . مهلت  12حسینا در بوشهر قرارداد 

 هنوز بازبیني صورت نگرفته است . احتمال افزايش سهم درآمدی سازمان بنادر و کاهش سهم شرکت در سال جاری وجود دارد.

 

 5،440،525در کلیه بنادر کشور  1303ر سال ( دTEUمجموع کل عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر ) .5

TEU درصد رشد داشته که سهم شرکت توسعه خدمات دریایی و  19که نسبت به سال گذشته  باشدمی

-درصد از کل خدمات ارائه شده را شامل می 23باشد که در مجموع می TEU 1،505،354بندری سینا 

این سهم نکته حائز اهمیت در مورد شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا افزایش چشم گیر  گردد.

 باشد.( میTEUعملیات تخلیه و بارگیری کانتینر )نسبت به سالهای گذشته در حوزه  03سال  شرکت در
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 باشد:سال گذشته به شرح زیر می 2درآمد ارائه خدمات، بهای تمام شده و سودخالص شرکت برای روند  .3

 14پیش بیني  6616 6611 6616 6611 6631 6633 شرح

 3،699،999 3،152،636 1،301،023 519،232 616،025 245،224 332،239 درآمد ارائه خدمات

 5،442،220 5،190،145 622،356 266،250 216،946 455،096 525،520 بهای تمام شده

 092،123 694،316 425،212 122،150 159،556 54،650 42،552 سود خالص

 

 میانگین 14پیش بیني  6616 6611 6616 6611 6631 6633 شرح

 20.027 22.197 26.457 22.927 61.527 65.957 66.027 60.507 شده به فروش نسبت بهای تمام

 59.537 54.427 55.237 33.537 10.567 12.627 12.237 13.037 ود خالص به فروشنسبت س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میانگین 14پیش بیني  6616 6611 6616 6611 6631 6633 شرح

 49.127 15.367 154.227 61.617 15.017 35.337 21.557 - رشد درآمد

 33.317 12.027 162.537 35.227 11.637 55.527 26.507 - رشد بهای تمام شده

0

500,000

1,000,000
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2,000,000
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4,000,000
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1394 
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 بهای تمام شده

 سود خالص



  
   

توسعه خدمات دریایی و بندری سیناتحلیل آمار تولید و فروش شرکت   
 
 
 

ه | 00 ح ف ص  
 

 

سال گذشته با وجود  2طی  حسیناهمان طور که از نمودار باال مشخص است روند سود آوری و فروش 

درصد فروش و  69افزایشی بوده است. به طور میانگین بهای تمام شده هر سال حدود همچنان ها تحریم

  دهند.درصد درآمد شرکت را تشکیل می 59سود خالص 

و   بهای تمام شده شرکت نیز به نسبت معقولی هر سال و متناسب با رشد فروش شرکت رشد داشته است. .4

 ها رشد بهای تمام شده از رشد درآمد کمتر بوده است.در اغلب سال

آمد خص است همه ساله حدود نیمی از درذشته مشهمین طور که از صورتهای مالی شرکت طی سالهای گ .2

ری کانتینر با سهمی بعد از آن بیشترین سهم مربوط به انباردا  و THCشرکت مربوط به خدمات کانتینر 

 .باشدمی درصد 59حدود 

درصورتی که رفع تحریم ها در سال جاری به وقوع بپیوندد ، انتظار داریم که حجم عملیات بندری شرکت  .2

را تا  702 نسبت به سال جاری افزایش یابد ، این مسئله می تواند سود سال 19آینده ، حداقل در سال 

درصدی سود را برای شرکت به ارمغان بیاورد .  42ریال به ازای هر سهم افزایش دهد و رشد  5999حدود 

ر باالیی یاتی بسیاتحلیل حساسیت سود شرکت در سال جاری نیز نشان می دهد که حسینا از اهرم عمل

اهرم عملیاتی باالی شرکت هر گونه افزایش درآمدی را با شدت چند برابر به سود شرکت برخوردار است. 

منتقل می کند. این مسئله اگر چه به صورت بر عکس نیز می تواند رخ داده و سود شرکت را به شدت 

تا حد زیادی نامتقارن می کاهش دهد اما با توجه به غلبه نسبی عوامل مثبت، ریسک عملیاتی شرکت را 

 دانیم و احتمال افزایش درآمد و سود سالهای آتی را بیشتر از احتمال کاهش آن برآورد می کنیم.
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 اطالعات مالی شرکت 2.2

 سال گذشته و آخرین پیش بینی 5صورت سود و زیان شرکت طی 

 
1304915950 بینیپیش   03به  04رشد  1303915950 ماهه 3پوشش  1304993931 

 15.367 3،152،636 53.527 529،455 3699999 فروش و درآمد ارائه خدمات

5442220- بهای تمام شده کاالی فروش رفته  -292،269 59.257 -5،190،145 12.027 

 53.497 1،912،250 55.557 324،625 1524441 سود )زیان( ناخالص

26399- هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی  -14،012 52.937 -155،143 -22.557 

 199.997- 3،462- - 555- 9 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

 32.567 554،069 55.327 330،240 1،106،141 سود )زیان( عملیاتی

 15.537 21،262- 10.317 14،925- 65،599- هزینه های مالی

 35.407- 69،632 53.197 11،939 46،626 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

 05.327- 2،095 1952.637 1،555 113 خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

 39.197 091،933 55.517 336،640 1،165،511 سود )زیان( قبل از اقالم غیر مترقبه. ...

 32.627 102،612- 55.047 66،509- 526،925- مالیات

 55.257 694،316 55.657 529،420 092،123 سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

 32.507 2،500 55.327 5،933 6،120 سود عملیاتی هر سهم

 39.197 2،302 55.517 5،955 6،910 سود هر سهم قبل از کسر مالیات

 55.237 4،516 55.657 1،229 2،459 سود هر سهم پس از کسر مالیات
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 و پیش بینی کارشناسی 42بررسی بودجه  .2

و  کاری همراه بوده است.ارائه بودجه در شرکت خدمات دریایی و بندری سینا همواره با اصل محافظه

شرکت از شفافیت کافی در ارائه اطالعات برخوردار نیست بنابراین برآورد درآمد  04همچنین ارائه بودجه 

م صورت  سود و زیان شرکت رو است و برخی از اقالارائه خدمات و بهای تمام شده به تفکیک با مشکل روبه

درآمد و  رشد بهای تمام شده در حسینا همواره متناسب با رشد همانند بودجه در نظر گرفته شده است.

از  ،بوده است. و با توجه به پر بودن انبارهای حسینا در بنادر طرف قرارداد این شرکت افزایش تعداد قراردادها

به جهت کرایه  بابت افزایش فعالیت در بخش انبارداری میتوان بهای تمام شده بیشتری را نیز در این بخش

 به ترتیب زیر عمل شده است: ی مختلفسناریو 3در پیش بینی بودجه کارشناسی در متصور بود.  انبار

 سناريو بدبینانه .6

 م تمدید قرارداد یکسالهبا فرض کاهش سهم بازار در پایانه بندر شهید رجایی و عد

 سناريو محتمل .1

ساله بندر  52با فرض افزایش سهم بازار در پایانه کانتینری بندر شهید رجایی و عدم تغییر تعرفه در قرارداد 

 بوشهر 

 سناريو خوش بینانه .6

 19لیت با فرض افزایش سهم بازار در پایانه کانتینری بندر شهید رجایی و تمدید قرارداد یکساله و افزایش فعا

 ساله بندر بوشهر به نفع حسینا 52درصدی به سبب خروج از تحریم و همچنین افزاش تعرفه در قرارداد 
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 رائه خدماتدرآمد اجدول 

 
 14کارشناسي 

 بدبینانه

 14کارشناسي 

 محتمل

 14کارشناسي 

 خوشبینانه
11/61/6616 11/61/6611 

 ریال میلیون TEU تن ریال میلیون TEU تن ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون 

 HTC 1،036،322 5،451،202 5،654،496  1،505،354 1،544،963  500،629 209،294کانتینر 

 321،522 122،135  455،562 552،322  631،003 229،229 252،204 انبارداری کانتینر

 516،206  1،453،256 521،114  1،404،524 311،042 566،552 540،226 انبارداری کاال

 34،349 65،144  121،253 312،229  595،923 160،215 121،221 مانیتورینگ

 29،542  1،100،045 65،951  1،952،661 09،504 59،521 65،532 بارگیری مواد نفتی

    20،550  119،999 26،362 20،550 23،099 اجاره مخازن نفتی

 0،325 54،056  42،646 02،429  29،291 23،526 45،451 جابجایی کانتینر

 12،992   32،299   42،503 49،529 32،534 اجاره انبار

 13،255 2،024  35،660 15،655  43،310 35،292 34،222 استریپ کانتینر

 50،026  654،255 39،453  1،945،554 43،345 35،231 34،265 حمل کاال

 6،290 5،155  53،995 2،209  35،101 33،046 39،223 جابجایی درب انبار کشتی

 14،500  245،432 16،233  223،403 52،121 53،524 59،050 تخلیه کاال از کشتی

 2،302 61،555  15،532 195،655  50،424 52،101 53،265 تخلیه کانتینر خالی برگشتی

 6،552  659،554 11،900  1،941،520 12،559 14،925 15،222 بارگیری کاال

 2،022  654،255 19،556  1،943،554 12،415 13،200 15،339 تخلیه کاال

    4،555   2،500 4،619 4،530 توقف کنار اسکله

 1،233 13،002  3،925 12،622  3،360 3،994 5،693 صدور قبض انبار تفکیکی

 5،322 0،149  5،043 11،534  4،514 3،642 3،365 صدور گواهی مبدا

 5،915 122،519  5،556 152،336  3،532 3،490 3،925 بارشماری

 5،511  14،005 5،512  15،662 4،953 3،250 3،526 پلمپ کانتینر

    053   1،145 1،912 014 بارگیری کاال به کشتی

 6،233   12،205   59،222 15،321 12،252 سایر

 1،301،023 515،565 2،202،306 3،152،636 5،336،132 2،400،211 4،455،502 3،050،202 3،345،426 جمع
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 صورت سود و زیان

 خوشبینانه 14کارشناسي   محتمل  14کارشناسي   بدبینانه 14کارشناسي  14بودجه   

 4،455،502 3،050،202 3،345،426 3،699،999 فروش و درآمد ارائه خدمات

 5،565،290 5،223،341 5،143،910 5،442،220- بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 1،212،652 1،432،524 1،592،445 1،524،441 سود )زیان( ناخالص

 26،399- 26،399- 26،399- 26،399- هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

 9 9 9 9 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

 1،225،452 1،365،024 1،145،145 1،106،141 سود )زیان( عملیاتی

 65،599- 65،599- 65،599- 65،599- هزینه های مالی

 46،626 46،626 46،626 46،626 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

 113 113 113 113 خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

 1،233،222 1،324،954 1،153،515 1،165،511 سود )زیان( قبل از اقالم غیر مترقبه. ...

 340،351- 395،459- 522،502- 526،925- مالیات

 1،154،162 1،942،242 526،355 092،123 سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

 0،335 5،526 2،562 6،120 سود عملیاتی هر سهم

 0،153 5،195 2،652 6،910 سود هر سهم قبل از کسر مالیات

 6،901 2،521 2،104 2،459 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 

 گیرینتیجه  .2

این طور  ،چگونگی پوشش بودجه اعالمی همچنین وسال گذشته  2شرکت طی  مالی های صورت به نگاهی با

از سودآوری خوبی برخوردار است و روند رشد درآمد و  حسینا یریال میلیارد 126 شرکت کهرسد به نظر می

درآمد  شرکت این بودن خدماتی ماهیت به توجه با و ساله گذشته مثبت بوده است 2سود در این شرکت طی 

 همبستگی دارند. یکدیگر با کامال و بهای تمام شده

ها و رفع مشکالت موجود به ویژه عدم امکان پهلوگیری شناورهای شرکت حسینا در صورت رفع کامل تحریم

با رشد خارجی در بنادر ایران، از پتانسیل بسیار باالیی برای رشد برخوردار است و در بلند مدت میتواند 

 قیمتی مناسبی همراه گردد.


