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معرفیشرکت
10با نام شررکت داریر ب برا سررمایه 1347شرکت تایدواتر خاورمیانه در سال 

مات میلی ن ریالی با هدف فعالیت در ح زه خدمات دریایی و ساخت اسرلله و خرد
. درورد تاسریش شرد51-49وابسته با مشارکت شرکت تایدواتر آمریلا بره ور رت 

بره سرازمان های ملتلر  68ترا 59پش از انقالب اسالمی ایران در خالل سال های 
ری با تملک سهام تایدواتر آمریلا ت سط دولت جمهر 68در سال . دولتی واگذار شد

.اسالمی ایران، این شرکت به سازمان بنادر و کشتی رانی واگذار شد
تر نیز تایدوا, با شروع م ج خص وی سازی شرکت های بزرگ دولتی87در سال 

. به شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد واگذار شد
ای ایراتت پش از مشلالتی که برای شرکت به واسطه حض ر در لیست تحریم هر

دواتر و متحده و اتحادیه اروپا ایجاد شد، مجم عه مهر اقتصاد تصمیم به فرروب تایر
، سهام شرکت فراز انرژی دنا، سهامدار عمده تایدواتر97در سال . خروج از آن گرفت

سال شررکت تایردواتر بره 10به شرکت سیما مارین بندرعباس واگذار شد تا پش از  
.ط ر واقعی به بلش خص وی واگذار ش د

مات سیما مارین از جمله شرکت های خص وی فعال و با تجربره در زمینره خرد
ریتی برا پش از این رویداد با اسرتقرار تریم مردی. بندری و دریایی به حساب می آید

م لرد و ی فعالیت هرادر تایدواتر، تجدید ساختار و تن ع بلشی بره حرفه ای تجربه و 
.رفتتاکید بر افزایش س دآوری و حفاظت از حق ق سهامداران در دست ر کار قرار گ

عمدهسهامداران

کسبوکارشرکت
در ب رس شرکت تایدواتر با نماد حتاید در گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

بنردری عمدتا حتاید با ارائره خردمات. لیست شده است( تابل ی اولی)اوراق بهادار 
رکت برا اما مدیریت این شر. در میان فعاتن بازار شناخته می ش د( کانتینری و فله)

ت ایجاد تن ع در ارائه خدمات سعی کرده است منابع درآمردی جدیردی بررای شررک
.ایجاد کند

ه ارائره شرکت تایدواتر با داشتن زیر مجم عه ای متن ع در حال حاضر نسربت بر
ینرر ، خرردمات دریایی،بنرردری، لجسررتیک، سررال یی، تیروبرری، بنررادر خشررک، بانلر
.ترمینال های اختصاوی، خدمات آم زشی و فناوری اطالعات اقدام کرده است

3از  1وفحه 

ساختاردرآمد

:درآمدی شرکت براساس نم دار های زیر استساختار 

همانط ر که در نم دار مشلص است هم چنان درآمد عمده از محل خدمات بندری
ارد و ایرن اما سبد درآمدی شرکت نسبت به رقبرا تنر ع بیشرتری د. حاول می ش د

.نلته مزیت ف ق العاده مجم عه حتاید نسبت به رقباست

کش ر در تللیه و بارگیری کاتهای وارداتی و وادراتی بنادرتناژ % 22با وج د کاهش 
درامردهای عملیراتی , 1398نسبت به مدت مشرابه سرال 1399شش ماه اول سال 
خ که دلیل آن افزایش نر. افزایش داشته است% 94, 1399سال شرکت تایدواتر در 

حرریم و درآمد شرکت در و رت برگشت به شرایط عادی قبل از کرونرا و ت.می باشد
.پتانسیل افزایش را دارد, بارگیریو تللیه همزمان با بهب د عملیات 

یشرکتفرازانرژ
دنا
65%

شرکت
سرمایهگذاری
افتخارسهام

1%

سایر
34%

76%

13%

7%

3%

1%

اموربندری

خدماتکامپیوتری

خدماتدریاییوسالویج

الیروبی

سایر

شرحخدماتنواحی

هدرآمدحاصلازاجارهتجهیزاتوماشینآالتبندریوسایرفعالیتهایمتفرقهرمزگان

سولهجهتدپوونگهداریغالتدرآمدحاصلازانبارداریخوزستان

متفرقهخنکاریوباربریوانبارداریکاالهای, سیلویغالتدرآمدحاصلازانبارداریمازندران

ماههمنتهیبهنهماهیانهعملکرد
1398/09/30

ماههمنتهیبهنه
1399/09/30

1399تغییرسالدرصد
نسبتبهمدتمشابه

%1,444,1472,782,00093ناحیههرمزگان

%270,000423,00057ناحیهخوزستان

%18,28945,000146مازندرانناحیه

-43,666-سالویج

-5,000-سایر

-2,4000گیالنناحیه

%1,734,8363,298,66690جمع
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ساختاربهایتمامشدهخدماتشرکت
عمده سهم هزینه های بهرای تمرام شرده خردمات شررکت مربر ق بره حقر ق و 

.دستمزد کارکنان پیمانلاری و برون سپاری است

عملیاتبندریدرایران
ع در عملیات بندر در ایران در بنردر شرهید رجرایی واقر( بیش از یک س م)عمده 
55درورد ترانزیرت و 70درود کاتی کرانتینر کشر ر، 90. انجام می ش دبندرعباس 

.درود وادرات و واردات بنادر کش ر از این بندر جابجا می ش د

ه شرر  پایانه ها و شرکت های بهره بردار در بندر شهید رجایی در حال حاضرر برلیست 
1شرماره نری ترمینال کانتی: این بندر عبارتند ازپایانه های مهم ترین . جدول زیر است

تایدواتر به دنبال سهم(. جرثقیل12با )2و ترمینال کانتینری شماره ( جرثقیل8با )
بنردر سرینا برابر در بهره برداری از بندر شهید رجایی در مقابل سایر رقبا نظیر خردمات

.است
کرانتینرترمینال ها درود حجم عملیات 50بیش از ( زیرمجم عه حتاید)بتاء شرکت 

.داردبه عهده را بندر شهید رجایی بندرعباس 

3از  2وفحه 

شهید رجایی
85%

سایر بنادر
15%

خاورمیانهتایدواترگروهشرکتهای
:ازعبارتندخاورمیانهتایدواترمجم عهزیرشرکت های

شرکت،1398سالدرخاورمیانهتایدواترم فقمجم عه هایزیرازیلی
،1397سالبهنسبتخالصس ددرافزایش%255باسهامافتلارسرمایه گذاری

افزایشددرودفراب رس،ت افقیبازاردرپذیربباافتلارسهامشرکت.می باشد
ماهپایاناتسالابتدایازهمچنین.استفراب رسباتتربازارهایبهورودوسرمایه
.برساندریالمیلیارد1,200بهراخ دمیلیاردی500پرتف یارزباستت انستهنهم

ارائهربعالوهکهاستگستررایانهرهیابشرکتتایدواتر،مجم عه هایدیگراز
وسازمان هابهSMSخدماتارائهح زهدربندری،ام ردرافزارینرمخدمات
باقراردادهاعقدباح زهاین.است1000شرکتاینشمارهسر.استفعالم سسات
اترتایدوشرکتدرآمدهایازبیشترسهمکسبت اناییملتل سازمان های
میانهخاورتایدواتراختیاردرگستررایانهرهیابشرکتدرود100.داردراخاورمیانه
.داردفعالیتنیزبانلیراهلارهایونرم افزاریمحص تتح زهدرواست

یدشهبندریکشمارهترمینالدرراخ درسمیفعالیت1393سالازبتاءشرکت
ایرسبهنسبتبتاشرکترقابتیمزیتمهم ترینازیلی.کردآغازرجایی

پیشرفتهوروزبهافزارهاینرمازاستفادهبندری،اپرات ریزمینهدرفعالشرکت های
.ستااپرات ریپ رتافزارهاینرمخص صدردنیاروزبهاستانداردهایبامنطبق
رکانتینترمینال هاعملیاتحجمدرود50ازبیش(حتایدزیرمجم عه)بتاءشرکت
.داردعهدهبهرابندرعباسرجاییشهیدبندر

شرکتبهرهبردار نوعکاربری پایانه
تايدواتر جنرالكارگو كااليمتفرقه1ترمينال

خليجپژم جنرالكارگو كااليمتفرقه2ترمينال

تایدواتر كانتينري 1هترمينالكانتينريشمار

سينا كانتينري 2هترمينالكانتينريشمار

مرعيساحل جنرالكارگو ترمينالبندرخليجفارس

آريابنادرايرانيان كانتينري 3ترمينال

انحقوقودستمزدکارکن
پیمانکاریوبرون

سپاری
37%

صورتوضعیت
پیمانکاران

11%
خریدپیامکوتاه

16%

هزینهاجارهاموال،زمین،
ساختمانوماشیمآالت

13%

سایر
23%

شرکتهایزیرمجموعه
حوزهفعالیتدرصدمالکیتحتاید

رایانهایخدماتکامپیوتریو%99.52شرکترهیابرایانهگستر

گذاریسرمایه%86.99هامافتخارسشرکتسرمایهگذاری

شرکتخدماتدریاییو
دریاییوبندریخدمات%51.8کشتیرانیخطدریابندر

شرکتدریاگسترمنطقهآزاد
تأمیننیرویانسانی%96انزلی

شرکتآموزشفناوریساحلو
خدماتآموزشی%90فراساحل

شرکتخدماتبندریدریایی
خدماتدریاییوبندری%98.8خلیجفارسخطکیش

حملونقلوجابجایی%96شرکتحددریا

حملونقلجادهای%98مشرکتکانتیریبیکرانقش

حملونقلجادهای%41شرکتتندرایرانیان

خدماتدریاییوبندری%49شرکتساحلگسترپارس
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انهخاورمیگروهتایدواتربررسیسودآوریشرکتهای

ساختارسرمایه
:بشر  زیر می باشدشرکت سرمایه وضعیت تغییرات آخرین 

3از  3وفحه 

شرکتقردادهایآتی
وریتفاهمنامهبینشرکتتایدواترخاورمیانههوشهرکتراهآههنجمهه

اسرمایهاسالمیایران،باهدفتکمیلزنجیرهحملونقلریلیغالت،ب
. منعقهدگردیهد1399/04/23میلیهاردریهالدرتهاری 16,000برآوردی

:اهدافاینتفاهمنامهبهشرحزیراست
نهوبایجادوراهاندازیپایانهغالتدرمرکزلجستیکاپرینواقهعدرج

هزارتن350غربیتهرانازطریقسیلوبهظرفیت
ههزارتهندربنهدرامهامو180ایجادوراهاندازیسیلویغالتبهمیزان

هزارتندربندرشهیدرجایی150
دستگاهواگنویژهحملغالت600سرمایهگذاری،ساختوخرید
حمهلتکمیلشبکهریلیدربنادرامامخمینهیوشههیدرجهاییجههت

یکسرهغالت

پیشبینیسودهرسهم
د و سر د جدول زیر تنها شامل پیش بینری سر د عملیرات شررکت تایردواتر می باشر

ام و رهیاب زیرمجم عه های تایدواتر از جمله افتلارسه. تلفیقی محاسبه نشده است
امشرلص همچنین به علرت ن. رایانه عمللرد مناسبی را در دو سال گذشته داشته اند

از آن چشم پ شری EPSدر محاسربه , ب دن س دآوری قرارداد بین تایدواتر و راه آهن
به 1400ال این قرارداد در اردیبهشت س, شده است در و رتی که بر طبق افشا شرکت
بریش از میرزان پیش بینری بررآورد 1400بهره برداری خ اهد رسید که در نتیجه س د 

.می ش د

هرسهم(زیان)سود
ششماههمنتهی

1398/06/31

هرسهم(زیان)سود
ششماههمنتهی

1399/06/31
حتایدشرکتهایزیرمجموعه

۴,۷۹۸ ۲۳,۲۲۱ شرکترهیابرایانهگستر

۱,۲۶۶ ۷,۰۲۲ افتخارسهامشرکتسرمایهگذاری

۴۳۱ ۱۱۳ طشرکتخدماتدریاییوکشتیرانیخ
دریابندر

شرکتدریاگسترمنطقهآزادانزلی

(۲۱۳) (۱,۰۸۴) لشرکتآموزشفناوریساحلوفراساح

(۱,۶۸۶) ۴,۴۴۸ شرکتخدماتبندریدریاییخلیج
فارسخطکیش

(۳۹۱) 42 شرکتحددریا

(۱۰۱,۱۵۵) (۲۹۳,۷۱۸) شرکتکانتیریبیکرانقشم

۲,۵۹۲ (۵۱) شرکتتندرایرانیان

۱۰۳,۹۵۵,۰۰۰ (۱۹,۵۵۰,۰۰۰) شرکتساحلگسترپارس

مبلغسال
سرمایه

درصد
نحوهتأمینتغییر

13761029,800%
13793,000200%
13819,000100%
138218,000100%
انباشته138336,000300%
انباشته1384144,00050%

1389216,000191%
ومطالبات
-آوردهنقدی
انباشته

انباشته1394628,56059%
انباشته13981,000,00095%

*بیانیه رفع مسئ لیت*
o  تهیه شده است و افتلار سهام هیچ گ نه( سهامی عام)محت ی این گزارب ورفا برای بررسی شرکت و اخذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری افتلار سهام

.سایر اشلاص براساس این گزارب نمی پذیردسرمایه گذاری مسئ لیتی بابت تصمیمات 
o ندارداین گزارب روزرسانی افتلار سهام مسئ لیتی بابت به . اطالعات و مفروضات این گزارب در هر زمانی مملن است تغییر کنند.

139813991400

220,000250,000نرخارز

%25%25%15نرخرشددستمزد

%35%35%30نرختورم

%40%40نرخرشدانرژی

حجمعملیاتکانتینری
1,752,0001,500,0002,300,000کشور

ازعملیاتسهمتایدواتر
%47%44%44کانتینریکشور

نرخخدماتکانتینری
353535(دالر)

EPS1,3222,9905,422


